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يقدم هذا الكتاب علم الذكاء االصطناعي إلى
القارM العربيL وهو أحد العـلـوم الـتـي نـتـجـت عـن
الثورة التكنولوجية ا7عاصرة. والبـحـث فـي الـذكـاء
االصطناعي عمل جماعي بالـدرجـة األولـى يـحـتـم
تعاون علماء ومتخصـصـT مـن مـجـاالت مـخـتـلـفـة
Lوالرياضيات Lوا7نطق Lوعلم اللغة Lكاحلاسب اآللي
Lوعلم النفس. وهذا الكتاب موجه إلى هؤالء جميعا
وإلى القارM ا7ثقف الراغب في بذل اجلهد لـفـهـم

هذا العلم اجلديد.
يتكون الكتاب من عشرين فصـال مـوزعـة عـلـى
خمسة أقسام: يرسم القسم األول منها فكرة عامة
Lعن الذكاء االصطناعي وأهدافه ومبادئه األساسية
ويناقش بإيجاز بعض اجلوانب الـتـي يـتـعـرض لـهـا
في باقي الكتاب بتفصيل أكبر. وفي القسم الثاني
Lيعرض 7عاجلة اللغات الطبيعية في سبعة فصول
ويجمع فيهـا بـT الـنـظـرة الـتـاريـخـيـة واإلشـكـالـيـة
الرئيسـةL ومـعـاجلـة الـنـصـوص ا7ـكـتـوبـةL وحتـلـيـل
وتخليق الكالم ا7نطوق وفهم النصوص اللغوية. وفي
القسم الثالث يشرح تقنية nثيل ا7عرفةL ويـعـرض
ألساليب وطرق مختلفة بالشرح والنقد والتـحـلـيـل
مع إعطاء األمثلة الواضحة في جميع األوقات. وفي
القسم الـرابـع يـتـنـاول مـوضـوع األنـظـمـة اخلـبـيـرة
محددا خصائصها وإشكاليتهاL كما يعرض لنماذج
منها في مجاالت متعددة كالـطـبL والـتـنـقـيـب عـن
النفط وا7عادن... الخ. ويعرض في القسم اخلامس

مقدمة ا�ترجم
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واألخير 7وضوع التعليم والتعلم باستخدام احلاسب ومـا vـكـن أن يـقـدمـه
الذكاء االصطناعي في هذا ا7يدانL ويحدد ا7ؤلف رؤيته 7ستـقـبـل الـذكـاء
االصطناعي في الفصل العشرينL ويوضح ما vكن توقع إجنازه في ا7دى

القصير وما يبدو بعيد األمد.
Mأوال: ألنه يخاطب القار :Tوقد رأيت ترجمة هذا الكتاب بالذات لسبب
ا7ثقفL فهو ال يفترض خلفية معينة سواء في احلاسب اآللي أو علم اللغة
أو غيرهاL ورغم ذلك يجد ا7تخصص فيه مادة جادة خالية من التبـسـيـط
اخمللL بل ويطرح كثيرا من القضايا النظرية اجلوهرية في الذكاء االصطناعي
كطرق nثيل ا7عرفةL والعالقة بT اخلبير البشري وعالم ا7علوماتL وتقو�
فعالية األنظمة اخلبيرةL وا7عرفة اإلجرائية وا7علنة.. الخ. ولهذا ليس غريبا
أن يترجم هذا الكتاب من الفرنسية إلى اإلجنليزية فور نـشـرة رغـم وجـود
الكثير من الكتب حول هذا ا7وضوع باإلجنليزيـة. وثـانـيـا: ألنـه يـركـز عـلـى
موضوعT اثنT لهما-في رأي-أهمية خاصة للعالم العربيL وهما مـعـاجلـة
اللغات الطبيعية واألنظمة اخلبيرة. فقد اكتسبت ا7عاجلة اآللية للغة العربية
اهتماما متزايدا من الباحثT العرب في الـسـنـوات األخـيـرة وخـاصـة مـنـذ
منتصف الثمانيناتL فقد � عقد العديد من ا7ؤnرات في الكويت وا7غرب
وتونس والقاهرة ودمشق حول هذا ا7وضوعL وعرض كثير من العلماء العرب
نتائج أبحاثهم األولية في هذا ا7وضوع احليوي. كما اهتمت كثير من شركات
احلاسب بالوطن العربي �عاجلة اللغة العربية ومنها شركة العا7ية وا7راكز
العلمية لشركة «آي. بي. أم» �ا يعكس إدراكا باألهميـة الـبـالـغـة لـتـطـويـع
احلاسب للغة العربيةL وألهمية استخدام احلاسب لترجمة الكم الهائل من
Lولتوحيد ا7صطلحات العربية Lا7علومات التي تنشر يوميا باللغات األخبية
ولفهم وتلخيص النصوص العربية. ويتناول القسم الثاني من هذا الـكـتـاب
معاجلة اللغات الطبيعية بالتفصيل وبشكل علمي سليم ويطرح قضايا نظرية
هامة كأهمية التحليل الداللي في معاجلة اللغات الطبيـعـيـةL ودور قـواعـد
ا7عرفة في فهم اللغات وإشكالية حتليل الكالم... إلخ. وال شك أن األفكار
ا7طروحة في الكتاب ستكون ذات فائدة للبحث في هذا اجملال. وموضـوع
Lفمن ا7عروف أن العالم العربي يـعـانـي Lاألنظمة اخلبيرة له أهمية خاصة
شأنه شأن بقية العالم الثالثL من هجرة العـقـولL ونـقـص اخلـبـراء. وهـنـا
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تبرز أهمية تقنية األنظمة اخلبيرة على ا7ستوى االقتصادي والعلميL فهي
حتفظ خبرة العلماء في شكل برامج متاحة بسهولةL كما vكن دائما تطويرها
وجتديدها. وبالتالي ال تضيع خبرة ومعرفة اخلبير البشري بوفاته أو هجرته
إلى بلد آخرL أو عجزه عن العملL بل تظل محفوظة كبرامج للحاسب vكن
استشارتها كلما دعت احلاجة. وهـو vـكـن أن يـوفـر مـثـال خـبـرة الـطـبـيـب

األخصائي في الريف بينما هو موجود فعال في ا7دينة.
Tالعربي أن يزداد عدد ا7هتم Mونحن نأمل بتوفير مثل هذا الكتاب للقار
بالذكاء االصطناعيL وأن يتجه العديد من العلماء الشبانL خـاصـة عـلـمـاء
اإلنسانياتL إلى البحث العلمي الدؤوب في هذا اجملالL وتسخيره خلدمـة
احتياجات أمتنا العربية ا7لحة والعاجلة. كما نأمل أيضا أال يقتصر اهتمامهم
على النواحي التطبيقية-كما هو حادث اآلن-بل يتعداها إلى القضايا النظرية
ا7لحة في الذكاء االصطناعي وانعكاساتها على باقي العلومL حتى نتـجـاوز

النقل واالستهالك إلى اإلبداع وا7ساهمة في تطوير هذا العلم.
ا'ترجم

علي فرغلي

 م١٩٨٩ أغسطس ٣الكويت في 
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القسم األول
مقدمة
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األهداف واملفاهيم األساسية
للذكاء االصطناعي

يهدف علم الذكاء االصطناعي إلى فهم طبيعة
الذكاء اإلنساني عن طريق عمل بـرامـج لـلـحـاسـب
اآللي قادرة على محاكاة السلوك اإلنساني ا7تسـم
بالذكاء. وتعنـي قـدرة بـرنـامـج احلـاسـب عـلـى حـل
مسألة ماL أو اتخاذ قرار في موقف ما-بـنـاء عـلـى
وصـف لـهـذا ا7ـوقـف-أن الـبـرنــامــج نــفــســه يــجــد

 التي يـجـب أن تـتـبـع حلـل ا7ـسـألـةL أو)١(الطـريـقـة
للتوصل إلى القرار بالرجوع إلى العديد من العمليات
االستداللية ا7تنوعة التي غذي بها البرنامج. ويعتبر
هذا نقطة حتول هامة تتعدى ما هو معروف باسم
«تقنية ا7علومات» التي تتم فيها العملية االستداللية
عن طريق اإلنسانL وتنحصر أهم أسباب استخدام

احلاسب في سرعته الفائقة.
ورغم أننا ال نستطيع أن نعرف الذكاء اإلنساني
بشكل عام فإنه vكن أن نلقي الضوء على عدد من
ا7عايير التي vكن احلكم عليه مـن خـاللـهـا. ومـن
تلك ا7عايير القدرة على التعميم والتجريدL التعرف
على أوجه الشبه بT ا7واقف اخملتلـفـةL والـتـكـيـف
مــع ا7ــواقــف ا7ــســتــجــدةL واكــتــشـــاف األخـــطـــاء

1



12

الذكاء االصطناعي

وتصحيحها لتحسT األداء في ا7ستقـبـل.... الـخ. وكـثـيـرا مـا قـرن الـذكـاء
 التي تختص باخلصائص الرياضيةCybemeticsاالصطناعي خطأ بالسبرانية 

ألنظمة التغذية الراجعةL وتنظر إلى اإلنسان كأنه جهاز آليL بينما يهتم علم
الذكاء االصطناعي بالعمليات ا7عرفية التي يستخدمها اإلنسان في تـأديـة
Lاألعمال التي نعدها ذكية. وتختلف هذه األعمال اختالفا بينا في طبيعتها
L«أو لعب الشطرجن أو «البريدج Lفقد تكون فهم نص لغوي منطوق أو مكتوب
أو حل لغزL أو مسألة رياضيةL أو كتابة قصيدة شعريةL أو القيام بتشخيص
طبيL أو االستدالل على طريق لالنتقال من مكان إلى آخر. ويبدأ الباحث
في علم الذكاء االصطناعي عمله أوال باختيار أحد األنشطـة ا7ـتـفـق عـلـى

L ثم يضع بعض الفروض عما يستخدمه اإلنسان لدى قيامـه)٢(أنها «ذكية»
بهذا النشاط من معلومات واستدالالتL ثم يدخل هذه في برنامج للحاسب
اآلليL ثم يقوم �الحظة سلوك هذا البرنامج. وقد تؤدي مالحظة البرنامج
إلى اكتشاف أوجه القصور فيه �ا ينفي إلى إدخال تعديالت وتطوير في
أسسه النظريL وبالتالي في البرنامج نفسهL ويؤدي هذا بدوره إلى سلوك

مختلف للبرنامجL وما يستتبعه من مالحظة وتطوير... وهكذا.
ويغلب على ا7سائل التي يتناولها الذكاء االصطناعي «التفجر التجميعي

Combinatory explosion:(٣)ويعني هذا أن عدد االحتماالت التي يجب النظر 
فيها كبير جـدا لـدرجـة أنـه ال vـكـن الـتـوصـل إلـى احلـل األمـثـل-إن وجـد-
بعمليات البحث ا7باشرL ألن عملية البحث تأخذ وقتا طويال جداL أو ألنها
تتطلب ذاكرة كبيرة جدا تفوق سعة ذاكرة احلاسب أو اإلنسانL فقد قدرت

١٢٠L أس ١٠ لقطع الشطرجن في دور واحد بحوالي )٤(مثال النقالت ا7مكنة
من الواضح استحالة فحص اجملموعة الكاملة لهذه النقالتL أو تخـزيـنـهـا
باحلاسب مصحوبة بتقدير 7دى مالءمة كل منها. وفي الواقع يـوجـد فـرق
أساسي بT عالم الرياضيات وا7شتغل بالذكاء االصطناعي في هذا الصدد.
فبينما يسعى عالم الرياضيات إلثبات أن هناك حال للمسألة التي يبحثهـا
(أو أنه ال حل)L وال يعني بالوسائل ا7مكن اتباعها للوصول إلى احللL جند
با7قابل أن ا7شتغل بالذكاء االصطناعي يبحث عن حل للمسألة قد ال يكون
Tولـكـنـه مـقـبـول لـدى أي مـن ا7ـهـتـمـ Lاماn أو األمثل Lهو احلل الصحيح
با7سألةL وال يتطلب وقتا أطول من الالزمL وvكن االهتداء إليه في ظروف
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الواقع احلقيقية التي فد ال تتوفر فيها جميع ا7علومات ا7طلوبة حلل ا7سألة.
.Master Mindلنأخذ مثال لعبة «العقد اجلبار» 

 للتوصلalgorithmيهدف عالم الرياضيات إلى إثبات أن هناك خوارزما 
إلى حل للعبة في عدد من اخلطوات ال يزيد مثال عن سبع خطواتL بينما
يستخدم ا7شتغل بالذكاء االصطناعي كل مهارته لوضع برنامج حلل مبني
على طرق استدالل سليمةL أما عدد اخلطوات التي يتطلبها احلل فليس لها
الدرجة األولى من األهمية. فاالجتاه السائد في الذكاء االصطناعي هو أن
مبادM التنظيم اجليدة أهم من سرعة احلسابL والرياضيات يبـرز دورهـا
Tعلى ا7ستوى ا7نطقي. ورغم أن أكثر فروع ا7نطق وضوحا في أذهان الباحث

 فمن ا7ؤكد أنه أقل أهمية من ا7نطق,deductive logicهو ا7نطق االستنباطي 
 في معظم أنشطتناinductive or inferential logicاالستقرائي أو االستداللي 

ا7تعلقة بالذكاء.
 للتعبـيـرinferenceوسنستخدم في هذا الكتـاب اصـطـالح «االسـتـدالل» 

عن فكرتي االستقراء واالستنباط. وإلى جانب هذا االستخدام للرياضيات
على ا7ستوى ا7نطقيL سنستخدمها أيضا-على مستوى أولي إلى حد ما-من
أجل احلصول على تقديرات لسعة الذاكرة ووقت ا7عاجلة الالزمT للتوصل
إلى حل مسألة ما. وسنحاول في بقية هذا اجلزء التمهيدي توضيح مالمح
Lبرامج الذكاء االصطناعي بشكل عام. وستكون ا7عايير التي نقدمها مرتبطة
Lوالتي تتطلب قـدرا مـن الـذكـاء مـثـال Lبأنواع ا7سائل ا7راد حلها Lمن جهة
ولكن ليس لها حل عام معروفL كما ستكون مرتبطة من ناحية أخرى بطرق
ا7عاجلة ا7نطقية ا7ستخدمة وا7ستعينة بكل ما عرف عن الذكاء اإلنساني.

:Symbolic Representationالتمثيل الرمزي 

إن السمة األولى لبرامج الذكاء االصطناعي هي أنها تستخدم أسـاسـا
رموزا غير رقمية وهي في هذا تشكل نقضا صارخا لـلـفـكـرة الـسـائـدة أن
احلاسب ال يستطيع أن يتناول سوى األرقامL فعلى ا7ستوى القاعدي يتكون

 وال vكن لهذه النبائط أن تتخذ إالbinary devicesاحلاسب من نبائط ثنائية 
 أو صفر». وقد أدى اختيار هذين١أحد وضعT اتفق على أن يرمز لهما ب «

الرمزين الرقميT إلى انتشار الفكرة القائلـة إن احلـاسـب ال يـسـتـطـيـع أن
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يتفهم سوى «نعم أو ال»L وأنه ال يستطيع nييز ظالل ا7عنى بينهما. ولكن إذا
L لوجدناneuronsنظرنا على نفس ا7ستوى لإلنسانL مستوى اخلاليا العصبية-

أن الفهم اإلنساني يعتمد أيضا على الوضع الثنائي �ا يشير إلى إمكانية
التعبير عن األفكار والتصورات وا7فاهيم البالغة التعقيد واتخاذ القرارات
بتشكيالت متطورة من هذه األوضاع أو احلاالت الثنائية. وال شك أن إمكانية
التعبير عن التصورات العليا وا7عقدة بواسطة الرموز الثنائية التي يفهمها

احلاسب جتعل محاكاة عملية اتخاذ القرارات �كنة.
وال يوجد بالطبع ما vنـع بـرامـج الـذكـاء االصـطـنـاعـي مـن أداء بـعـض
العمليات احلسابية إذا لزم األمرL ولكن غالبا ما تستخدم نتائج هذه العمليات

L �عنى أن مغـزى هـذه الـعـمـلـيـاتconceptual levelعلى ا7ـسـتـوى اإلدراكـي 
احلسابية سيدخل إلى العملية االستداللية التي يقوم بها البرنامج. ويوضح
ذلك مثال من برامج التشخيص الطبي الذي قد يعطينا معلومة معينة في

صورتها الرمزية بالشكل اآلتي:
«ا7ريض يعاني من حمى بسيطة»

وقد توصل إليها احلاسب بقيامه بعملية استداللية 7علومة رقمية مثل:
«درجة حرارة ا7ريض مائة درجة فهرنهايت».

كما vكن لبرامج الذكاء االصطناعي أن تستخدم مـعـلـومـة رمـزيـة مـن
علم أمراض النبات مثل:

«العفن نوع من الفطر»
للتوصل إلى معلومة رمزية أخرى كاآلتي:

«األضرار التي يسببها الفطر بشكل عام vكن أن يسببها العفن بشكل
خاص».

وعادة ما يطلق على هذا النوع من العمليات االستداللية أو االستقرائية
 وله أهميةtransmission of propeties أو نقل اخلصائص inheritance«الوراثة» 

بالغة في علم الذكاء االصطناعي.

Heuristicsاالجتهاد 

تتحدد السمة الثنائية لبرامج الذكاء االصطناعي بنوعية ا7سائل التـي
تتناولها. فهي في العادة ليس لها حل خوارزمي معروفL ونعني بذلك عدم
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وجود سلسلة من اخلطوات احملددة التي يؤدي اتباعها إلى ضمان الوصول
إلى حل للمسألة.

وطا7ا ال يوجد حل خوارزمي للمسائل التي يعاجلها الذكاء االصطناعي
L أي إلى الطرق غير ا7نهجية والتي)٥(فالبد إذن من االلتجاء إلى االجتهاد

ال ضمان لنجاحها. ويتمثل «االجتهاد» في اختيار إحـدى طـرق احلـل الـتـي
تبدو مالئمة مع إبقاء الفرصة في نفس الوقت للتغيير إلى طـريـقـة أخـرى
في حالة عدم توصل الطريقة األولى إلى احلل ا7نشود في وقت منـاسـب.
ولهذا ال تعد البرامج التي حتل ا7عادالت التربـيـعـيـة ضـمـن بـرامـج الـذكـاء
االصطناعي ألن لها حال خوارزميا معروفا. وبالتالي قد يصل أحد برامج

 إلى مصاف برامج الذكاء االصطناعيsymbolic integrationالتكامل الرمزي 
العتماده على طريقة حل أخرى كلما فشلت الطريـقـة الـسـابـقـة لـتـبـسـيـط
عـمـلـيـة الـتـكـامـل. وتـشـكـل بـرامـج لـعـب الـشـطـرجن مـجـاال خـصـبـا لـلـذكـاء
االصطناعي ألنه ال توجد طريقة معروفة لتحديد أفضل نقلة �ـكـنـة فـي
مرحلة معينة من دور الشطرجنL وذلك لسببT: أولهما أن عدد االحتماالت

 كامل عليـهـاsearchLا7مكنة كبير جدا لدرجة يستحـيـل مـعـهـا إجـراء بـحـث 
والسبب اآلخر هو أننا ال نعرف سوى القليل عن ا7نطق الذي يـبـنـي عـلـيـه
الالعبون ا7هرة حتركات قطعهم إما ألنهم ليسوا مدركT له بشكل واعL أو
ألنـهـم ال يـريـدون اإلفـصـاح عـنـه. وقـد اعـتـاد بـعـض ا7ـسـتـهـيـنـT بـالـذكــاء

L االدعاء بعدم استطاعة أي برنامج)٦(االصطناعي-ومنهم هربرت دريفس-
للوصول إلى مستوى الالعب اإلنساني اجليد. وقد ثبت خطأ هذا االدعاء

)L برامج الشطرجن ا7متازة هـزvـة جـمـيـع١٩٨٥منذ زمن. وتستـطـيـع اآلن (
الالعبT باستثناء مئات قليلة منهم.

Knowledge Representationمتثيل املعرفة 

تختلف برامج الذكاء االصطناعي عن برامج اإلحصاء في أن بها «nثيل
للمعرفة». فهي تعبر عن تطابق بT العالم اخلارجي والعمليات االستداللية
الرمزية باحلاسب. وvكن فهم nثيل ا7عرفة هذا بيسر ألنه عادة ال يستخدم
رموزا رقمية. فقد يستخدم أحد برامج التشخيص العالجي القاعدة التالية

في تشخيص حالة ا7ريض باألنفلونزا:
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«إذا كانت درجة حرارة ا7ريض عاليةL ويشعر بآالم عضلية وصداعL فإن
هناك احتماال قويا بأنه يعاني من األنفلونزا».

ويكون التعبير عن مثل هذه القـاعـدة فـي بـرامـج الـذكـاء االصـطـنـاعـي
 الفعل وليس بلغة)٧(بوضوح وإيجاز وبلغة أقرب ما تكون إلى لغتنا الطبيعية

. والتعبير عن هذه القاعدة في البرامج التقليدية يتطلب)٨(احلاسب الدنيا
إضافة جداول كثيرة ومتعددة للتعبير عن العالقة بـT األعـراض ا7ـرضـيـة
وتلك األمراض التي يحتمل أن تسببها. وحتى في هذه احلالة سيكـون مـن
الصعب جدا على البرنامج أن يفسر طريقة توصلـه إلـى احلـل كـمـا تـفـعـل

برامج الذكاء االصطناعي.
واألكثر من هذا أن برامج التشخيص الـطـبـي حتـتـاج إلـى الـتـعـامـل مـع
معلومات معينة مثل «أرجل ضعيفة» أو «أرجل متخشبة» كأعراض مرضية
مختلفة ألرجل ا7ريضL كما البد أن يدرك البرنامج أن هذه األرجل مرتبطة
باألجزاء األخرى جلسم ا7ريض. وال شك أن برامج احلاسب العادية ا7وجودة

.)٩(اليوم ال حتتوي هذا النوع من معرفة «الفطرة البديهية»
Tيز طرق بناء برامج الذكاء االصطناعي الفصل التام بv ومن أهم ما

 التي تستخدم هذه ا7عرفة. فموادmechanismقاعدة ا7عرفة ونظم ا7عاجلة 
ا7عرفة واضحةL ودالالتها ومعانيها مفهومةL أما ما يكتب بلـغـة الـبـرمـجـة-
الذي يصعب فهمه لغير ا7تخصص-فهو مجموعة نظم ا7عاجلة التي تفسر
مواد ا7عرفـة هـذه وهـي حتـدد فـي أي حـالـة وفـي أي مـرحـلـة مـن مـراحـل
البرنامج يكون أي من قوانT االستدالل فعاال. سـنـعـود لـهـذه الـنـقـطـة فـي

الفصل اخلاص باألنظمة اخلبيرة.
 مثاال آخر على ذلك الفصل ا7نهجي بT)١٠(وتعد برامج التحليل اللغوي

قاعدة ا7عرفة والبرنامجL ويكون هذا الفصل هنا بT القواعد اللغوية للغة
ما-التي حتدد صحة أي حملة في هذه اللغة-وبT ذلك اجلزء من البرنامج
الذي vكن أن يقرر-بالرجوع إلى الـقـواعـد الـلـغـويـة طـبـعـا-مـا إذا كـان مـن
ا7مكن توليد أي جملة يتم إدخالها إليه بواسطة هذه القـواعـد أم ال. وفـي
السابق لم تكن القواعد اللغوية منفصلة عن نظم ا7عاجلـة �ـا كـان يـؤدي
إلى صعوبة تطوير وتعديل هذه القواعد ألن ذلك كان يتطلب تغيير البرنامج

بأكمله كلما أردنا إضافة قاعدة لغوية جديدة.
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البيانات غير الكاملة
تتمثل السمة الرابعة لبرامج الذكاء االصطناعي في قدرتها على التوصل
حلل ا7سائل حتى في حالة عدم توفر جميع البيانات الالزمة وقت احلاجة
التخاذ القرار. ويحدث ذلك كثيرا في الطب حT ال تكون نتائج التحـالـيـل
جاهزة وحالة ا7ريض ال تسمح باالنتظار وال يـسـتـطـيـع الـطـبـيـب فـي هـذه
احلالة انتظار نتائج التحاليل التي سيستفيد منها بالـتـأكـيـد ويـضـطـر إلـى

اتخاذ قرار سريع.
ويترتب على نقص البيانات الالزمة كون النتيجة التي � التوصل إليها
غير مؤكدةL أو كونها أقل صوابا مع احتمـال خـطـئـهـا فـي بـعـض األحـيـان.
Lوكثيرا ما نتخذ قرارات في حياتنا العملية مع غياب جميع البيانات الالزمة
وبالتالي يظل احتمال خطأ القرار قائما. ويكون غياب بعض البيانات أحيانا
نتيجة لطبيعة ا7سألة نفسها. ومثـال ذلـك العـب الـبـريـدج الـذي ال يـعـرف
سوى األوراق التي في يديه وعليه أن يتوصل إلى تقديرات قد تخطئ وقد

.Tتصيب عن توزيع األوراق األخرى وال بديل له عن التخم

Conflicting Dataالبيانات املتضاربة 

أما السمة اخلامسة لبرامج الذكاء االصطناعي فهي قدرتها على التعامل
مع بيانات قد يناقض بعضها بعضاL وهذا ما نسميه البيـانـات ا7ـتـنـاقـضـة
ونعني بها ببساطة تلك البيانات التي يشوبها بعض األخطاء. ويوضح ذلك
ا7ثال التالي حيث يرمز كل من أL بL ج إلى حدث vكن مالحظتهL بـيـنـمـا

١٠يدل الرقم أمام كـل قـانـون عـلـى مـدى صـحـتـه. وتـتـراوح األرقـام مـن + 
 (وتعني أن القانون غير صحيـح١٠(وتعني أن القانون صحيح nامـا)L إلـى-

با7رة). ويفترض في كلتا احلالتT أن أ و ب قد لوحظا بالفعل.
)٥- إذا كان صار ج (+١

)٣إذا كان ب صار ج (-
)١٠- إذا كان أ صار ج (+٢

)١٠إذا كان ب صار ج (-
) أخرى ولكن ال يوجد تناقض. فقوان١Tنالحظ أن هناك تضاربا في (

االستدالل واضحة: فقد يأتي حدث مثل ج بعد أ مثالL بينما يكون من غير
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) رؤيتان متعارضتان ويكـون١احملتمل حدوثه بعد ب. وvثل القانونان في (
استنتاجنا أن حدوثهما في وقت واحد غير مألوف. ولكن هـنـاك تـنـاقـضـا

)L وليس له سوى أحد تفسيرينL إما أن أحد القانونT خاطئ٢صريحا في (
nاماL ر�ا ألنه لم يأخذ فـي االعـتـبـار شـرطـا أو ظـرفـيـة مـا حتـد مـجـال
تطبيق القانونL أما التفسير الثاني وهو األهم أن هناك خطأ في ا7الحظة
أي أن أحد احلدثT أ أو ب لم يقع. ونحل هذا التناقض عمليا باإلبقاء على

القانون الذي ال يتناقض مع باقي مواد ا7عرفة بالبرنامج.

The ability to learnالقدرة على التعلم 

nثل «القدرة على التعلم من األخطاء» أحد معايير السلوك ا7تسم بالذكاء
وتؤدي إلى حتسT األداء نتيجة االستفادة من األخطاء السابقة. ويجب أن
يقال هنا أننا لو طبقنا هذا ا7عيار بحذافيره nـامـا 7ـا وجـدنـا مـن الـبـشـر
سوى عدد قليل �ن vكن أن يعتبروا أذكياء. وترتبط هذه ا7لكة بالـقـدرة
على التعلم باستطاعة استشراف التماثل في األشياء والقضايـا والـتـوصـل
من اجلزئيات إلى العموميات واستبعـاد ا7ـعـلـومـات غـيـر ا7ـنـاسـبـة. ويـجـد
الباحثون في علم الذكاء االصطناعـي صـعـوبـة فـي حتـديـد احلـاالت الـتـي
يكون التعميم فيها جائزا وإدراك األحوال التي ال يصح فيها التعميم. كـمـا
يجدون نفس القدر من الصعوبة في حتديد السـيـاق الـذي يـكـون الـتـمـاثـل

anaIogyفي إطاره صحيحا. ووجد بـاحـثـو الـذكـاء االصـطـنـاعـي فـي قـدرة 
اإلنسان على استبعاد ا7علومات غير ا7ناسبة مشكلة دقيقة للغايةL ذلك أن
من ا7ميزات الهائلة للحاسبL والتي جعلته مفيدا في أغراض عديـدة هـي
أنه-بخالف العقل اإلنساني-قادر علـى عـدم نـسـيـان األشـيـاء. واإلشـكـالـيـة
ا7طروحة أمام الذكاء االصطناعي هي أن قدرة اإلنسان على النسيان هي
بالتحديد التي تعطيه القدرة الهائلة على التعلم. فاإلنسان قادر على نسيان
أو تناسي التفاصيل الكثيرة غير الهامة-للتـركـيـز عـلـى مـا هـو أهـم طـبـعـا-
ويستطيع في نفس الوقت استرجاع هذه التفاصيل عند احلاجة. وتـصـبـح
مشكلة إعطاء احلاسب قدرة على التعلم مركزة في جعله قادرا على التمييز
بT احلقائق الهامة «التي يجب أن يتذكرها» واحلقائق غير الهامة «والتـي
vكن أن ينساها». إن ما vكن أن يعتبر من وجهة نظر معينة نقطة ضعف
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في اإلنسان هو في احلقيقة مصدر قوة اإلنسان الهائـلـة عـلـى الـتـعـلـم. إن
القدرة على استخالص مغزى مجموعة من احلقائق بدال من تخزينها جميعا
في الذاكرة لهي واحدة من عوامل القوة العظيـمـة لـإلنـسـان. إن الـذكـاء ال
يعني أبدا القدرة على �ارسة لعبة «العشرين سـؤال» جـيـدا ألن ذلـك مـن
أسهل ا7هارات التي vكن أن يكتسبها احلاسبL وما نريد أن نقوله بإيجاز
هنا هو أن الذكاء بالقطع ليس هو اختزان ا7عرفة. وهذا يفسر في-رأي-قلة

. وقدdatabaseاهتمام علماء الذكاء االصطناعي ببرامج قـواعـد الـبـيـانـات 
بدأ علماء ا7علومات يدركون قصور ا7ناهج والطرق ا7ستخدمة حالـيـا فـي
بناء ومعاجلة قواعد البيانات ويتجهون حاليا إلدخال القدرات االستداللية
في برامجهم. وأتصور أن باحث الذكاء االصطناعي ينـحـو نـحـوا مـخـتـلـفـا
عندما يشرع في بناء قواعد البيانات فهو يخزن البيانات بطريقة مختلفـة
من البداية بحيث يبني تصنيفه للبيانات علـى أسـس الـعـالقـات ا7ـنـطـقـيـة

والفكرية والتماثل.

محاكاة السلوك اإلنساني بكل السبل
والنقطة األخيرة التي سأتناولها في هذا الفصل التمهيدي تثير كثـيـرا
من اجلدل بT باحثي الذكاء االصطناعي وهي تتركز في السؤال الـتـالـي:
هل يجب أن حتاكي برامج الذكاء االصطناعي الطريقة التي يتبعها اإلنسان
في حل ا7سائل ? أم أن الطريقة ال تهم طا7ا يتوصل البرنامج في النهـايـة

إلى حل بشكل أو بآخر?
وأشعر أن إجابة اإلنسان على هذا السؤال تعتمد على موقفه من قضية
أخرى نعبر عنها بالسؤال التالي. ما هو هدفنا األسـاسـي عـنـدمـا نـشـتـغـل
بالذكاء االصطناعي: هل هو فهم الذكاء اإلنساني أم االستفادة من احلاسب
في معاجلة ا7علومات? ومن الواضح أن من يختار الشق األول من الـسـؤال
األول سيختار أيضا الشق األول من السؤال الثاني. وسيتـأثـر نـوع الـبـحـث
الذي يقوم به عالم الذكاء االصطناعي بشكل قوي �وقفه من هذه القضايا.
وال يعني هذا أن محاكاة عملية ما شرط ضروري لفهمهاL ولكن ذلك يزيد

بالتأكيد من قدرتنا على دراسة تفاصيل آلياتها.
ويجب أال يفهم من توضيحنا لالختالف في النظرة إلى الهدف األساسي
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للذكاء االصطناعي أن البرامج التي تكتب حملاكاة ا7نطق اإلنـسـانـي «غـيـر
مفيدة» وأن ال نفع لها. فالنفع وحده لم يكن هدفا للبحث العلميL وال يجب
أن يحدد مناهج البحث التي تتبع. والبد من التأكد أن هذه ا7ناهج قائـمـة

على أسس علمية سليمة قبل طرح كفاءة األداء للمناقشة.
وموقفنا في هذا الكتاب يتفق مع االختيار األول في األسئلة التي طرحت
في الفقرة السابقةL وهو السعي لفهم الذكاء اإلنسانـي �ـا يـثـيـر الـسـؤال
التالي: كيف لنا أن نأمل في محاكاة الـسـلـوك اإلنـسـانـي مـع أنـنـا ال نـفـهـم
الطريقة التي يعمل بها ومع إدراكنا أن هذا السلوك يختلف باختالف البشر?
بيد أنه vكننا أن نعرف عن يقT بعض الطرق التي ال يتبـعـهـا الـنـاس فـي
العديد من ا7واقفL ويساعدنا هذا على استبعاد بعض االحتماالت. فلننظر
مثال إلى مسألة «فهم اللغة اإلنسانية». من الواضح أننا ال نحتاج إلى قراءة
أو سماع عبارة ما عدة مرات لكي نفهم مضمونها. وبالتالـي vـكـن لـنـا أن
نحكم على أي برنامج يعتمد على تكرار االطالع على النص اللغوي بأنه ال
يعبر عن الواقع السيكولوجي للعملية اللغوية. ومـن الـواضـح أيـضـا أنـنـا ال
نبدأ فهم جملة ما ببناء شجرة األعراب أوال ثم نشرع في التحليل الداللي
لها كي نصل إلى معناها. وتشير كل الدالئل إلى أن عمليتي إعراب اجلملة
وتفسير داللتها مرتبطان ومتالزمتانL وبالتالي فإن برامج التحليل اللـغـوي
Tهـاتـ Tوالتـي اعـتـمـدت عـلـى الـفـصـل بـ Lالتي سادت في الفترة األخيرة
العمليتT ال تعبر عن طرقنا في فهم اللغة وأنها فصلت بT العمليتـT ألن

ذلك كان أسهل في البرمجة عن إدماج العمليتT كما يفعل اإلنسان.
 ونتائج التـجـاربIntrospectionومن جانب آخر فإنه vكن لالسـتـبـطـان 

التي يجريها علماء النفس على األفراد أن nدنا �علومات قيمة عما vكن
للعقل اإلنساني أن يحتفظ به بسهولةL وعن أي استنتاجات vكن أن يخرج
بها العقل اإلنساني �ا يقرأ أو يسـمـع? وأي تـوقـعـات لـلـقـارM أو الـسـامـع
تؤكد? وأيها يتبT خطؤها? وقت تنبني عالقة وثيقـة بـT نـتـائـج مـثـل هـذه

التجارب والبرامج التي حتاكي هذه العمليات االستداللية.
وأخيرا فإن قدرة برامج الذكاء االصطناعي علـى حتـسـT أ دائـهـا عـن
طريق التعلم لهو مؤشر جيد على مدى مالءمة نظم البرمجة ا7سـتـخـدمـة
حملاكاة العمليات االستداللية لدى اإلنسان. كما أن فشل هذه البرامج فـي
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التعلم يعني عدم تناظر العملية االستداللية بها للمنطق اإلنساني. فكما هو
متبع في العلومL يستمر التسليم بصحة النظرية طا7ا لم تدحضها التجربة

العملية.
وvتد تأثير الذكاء االصطناعي إلى كثيـر مـن الـعـلـوم وخـصـوصـا عـلـم
احلاسب اآللي ألنه البد من كتابة برامج الخـتـبـار صـحـة نـظـريـات الـذكـاء

interactiveاالصطناعي. ونظرا ألن هذه البرامج البد وأن تـكـون تـفـاعـلـيـة 

فقد ساهم ذلك في تطوير لغات برمجة تفاعلية. كما أن احلاجة إلى كتابة
برامج قابلة للتطور والتغير مع تطور وتغير األفكار كان له تأثير كبير على
منهجية البرمجة بشكل عام. وقد ساعدت الدروس ا7ستفادة من علم ا7نطق

 العمليات االستدالليةL �ا شكـل نـقـطـةformalizationعلى تطوير صـورتـه 
بداية لتمثيل هذه العملياتL كما أن عالقة علماء الذكاء االصطناعي بعلماء
Lاللغة ضرورية لفهم اللغة اإلنسانية بالرغم من اختالفهم في كثير من القضايا
كما أن لعلماء الذكاء االصطناعي عالقات بعلماء النفس واألعصاب ووظائف

L التداخل بT الذكـاء)١١(األعضاء والفلسفة. وقد تناولت مارجريت بـوديـن
االصطناعي وباقي العلوم بالتفصيل ومع التحليل الدقيق في كتابها التمهيدي

عن الذكاء االصطناعي.

املوضوعات التي يعاجلها الكتاب
تكتسب ثالثة مجاالت رئيسة في علم الذكاء االصطناعي أهمية فائقة

 فهم اللغة اإلنسانـيـة,interpreting imagesهذه األيام وهي: تفسير ا7رئيـات 
L(تفسير ا7رئـيـات) وطرق التعلم. يحتاج ا7وضوع األول Lواألنظمة اخلبيرة
إلى أن يفرد له كتاب بذاته ألن له طرقه ومنـهـجـيـتـه اخلـاصـةL ويـقـع هـذا
خارج نطاق اختصاص مؤلف هذا الكتـابL ونـرجـع الـقـراء ا7ـهـتـمـT بـهـذا

. يتناول الثـلـث األول مـن هـذا الـكـتـاب)١٣( أو برات)١٢(ا7وضـوع إلـى بـرادي
قضية فهم اللغة اإلنسانيةL بينما يدور الثلث الثاني حـول احلـاجـة لـلـقـيـام
بالعمليات االستنتاجية لفهم مواد ا7عرفة وبالتالـي تـتـوفـر لـديـنـا الـوسـائـل
الالزمة لتمثيل ا7عرفةL أما اجلزء الثالث فيختص باألنظمة اخلبـيـرة وهـو
موضوع غني في تطبيقاته ويؤدي إلى ثورة في تقنية ا7علومات. وسنعرض
أيضا ألثر أنظمة اخلبرة في التعليم �ساعدة احلاسبL كما سنتحدث عن
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طرق التعلم التي تستخدمها البرامج لالستفادة من ا7مارسة لتحسT األداء
وسنعطي العديد من األمثلة لتوضيح هذه األفكارL ونختتم الكـتـاب بـنـظـرة

استشرافية 7ا vكن أن يتوقع من الذكاء االصطناعي في ا7ستقبل.
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احلواشي واملراجع

) خالف برامج احلاسب التقليدية حيث تكون خطوات حل ا7سألـة واضـحـة ومـحـددة ويـتـولـى١(
ا7برمج ترجمة هذه اخلطوات احملددة إلى برنامج باستخدام لغات البرمجة. (ا7ترجم).

) نستطيع القول أن جميع أنشطة احلاسب تتطلب قدرا من الذكاء. فجميع العمليات احلسابية٢(
من جمع وضرب وقسمة واستخراج متوسط عدة أرقام تتطلب من اإلنسان قدرا من الذكاءL ولكن
الفرق بينها وبT األنشطة التي يعاجلها الذكاء االصطناعي أن لـهـا خـطـوات واضـحـة ومـعـروفـة

يتبعها احلاسب بشكل إلى دون أن يستطيع شرح أو تبرير ما يتوصل إليه. (ا7ترجم).
) نحاول هنا االلتصاق قدر اإلمكان با7صطلح اإلجنليزيL وا7ـعـنـى أن عـدد االحـتـمـاالت الـتـي٣(

يجب النظر فيها أكبر بكثير من قدرة اإلنسان واحلاسب اآللي على استيعابـهـا أو الـنـظـر فـيـهـا.
(ا7ترجم).

) يبلغ متوسط عدد مرات حركات قطع الشطرجن في الدور الواحد حوالي ثمانT حركةL يقوم٤(
كل العب بأربعT حركةL وهناك ثالثون اجتاها vكن أن تتحرك فيه كل قطعةL ويعني هذا أن عدد

) أس٣ أس ١٠ = (٤٠)أس ١٠ أس ٢ = (٨٠) أس ٥ أس ٢ = (٨٠ أس ٣٠االحتماالت في الدور الواحد 
.١٢٠ أس ١٠ = ٤٠

(5) Polya, G. (1954), How to solve it, a new aspect of math. ematical method. Princeton, Princeton

University Press.

(6) Dreyfus H L.(1972)What computers can‘t do: a critique of artificial reason New York Hater & Row

) اللغات الطبيعية هي اللغات اإلنسانية التي لم يخترعها إنسان معT ولم تنشأ بقرارL وترتبط٧(
بحضارات وتراث الشعوب كاللغات العربية واأل7انية واإلجنليزية وغيرها وهي تختلف عن لغـات

البرمجة واالسبرانتو التي صممت ألغراض معينة. (ا7ترجم).
) لغات احلاسب الدنيا هي لغات البرمجة التي تـسـتـخـدم الـرمـزيـن صـفـر وواحـد وهـي لـغـات٨(

البرمجة األولى قبل تصميم لغات برمجة «عليا» مثل باسكال وبيسك وفورتران وتـسـتـخـدم هـذه
 Lاللغات كلمات مألوفة من اللغة اإلجنليزية مثلdirectory, if.....then, save, type, print.(ا7ترجم)

) هناك نوعان من ا7علومات أولهما معلومات محددة في شكل حقـائـق أو طـرق مـعـروفـة حلـل٩(
ا7سائل وvكن أن تتواجد في الكتب مثل «اخلرطوم عاصمة السودان»L أو طريـقـة الـتـوصـل إلـى
متوسط عدد من األرقامL وثانيهما ا7علومات الالزمة لتـرجـمـة نـص مـن لـغـة ألخـرى أو حـصـيـلـة

خبرات احلياة أو خبرات التخصص. (ا7ترجم).
(10) Winograd, T. (1972), Understanding natural language, Edinburgh, Edinburgh University Press.

(11) Boden, M.. (1977), Artificial intelligence and natural man, New York, Basic Books.

(12) Brady, M. (1983~), Computational approach to image understanding”, ACM Computing surveys,

Vol. 14, pp. 3-71.

(13) Pratt, W. (1978), Digital image processing. New York, Wiley.
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القسم الثاني
فهم اللغات الطبيعية
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بعض ا�عايير

بعض املعايير

مقدمة
نهدف في هذا الفـصـل إلـى تـوضـيـح مـخـتـلـف

 التي vكن أن تندرج حتت «فهم اللغات)١(األنشطة
الطبيعية»L وأولها ما vكن أن نسميه النشاط النفعي

utilitarian activityوهو ما يشار إليه عـادة بـتـفـاعـل 
man machine interaction (MMI)اإلنـسـان مـع اآللــة 

وال يختص هـذا الـنـشـاط �ـشـاكـل فـهـم الـسـلـوك
اإلنـسـانـيL وإ ـا �ـشـاكـل االتـصـال بـT اإلنـسـان
واحلـاسـب فـحـسـب. فـنـحـن نـريـد أن جنـعــل هــذا
االتـصـال يـدور بـلـغـة أقـرب مـا تـكـون إلـى الـلـغـات
الطبيعيةL ونعني بذلك تلك اللغات ا7رتبطة بحضارة
وثقافة اإلنسان كالـلـغـات اإلجنـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة
واإلسبانية والعربية على سبيل ا7ثال. إن ما نحتاجه

)٢(هو جسر بT مثل هذه اللغات ولغة احلاسب الدنيا

التي تناسب اآللة. وقد كان بناء لغات البرمجة العليا
مثل فورتران واجلول وليسب-والتي يتم تـرجـمـتـهـا
إلى لغة احلاسب الدنيا بواسطة متـرجـم الـبـرامـج

compilerهي اخلطوة األولى في هذا االجتـاه. وال-
شـك أن لـغـات الـبـرمـجـة الـعـلـيــا هــذه أيــســر فــي
االستعمال والتـعـلـمL إال أنـهـا تـظـل مـع ذلـك لـغـات
اصطناعية. واإلشكالية التي نواجهها هنا هي أننا

2
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نود أن نتحاور مع اآللة بوسيلة طبيعية وبدون أن نضطر لتعلم إحدى لغات
البرمجة. ولتحقيق هذا الهدف يتعT علينا أن جند طريقة ما لترجمـة مـا
يدخله مستخدم احلاسب بلغته الطبيعية-بواسطة محطات اإلدخال الطرفية-
إلى شكل vكن لآللة فهمه واالستجابة له. فكثيرا ما نحتاج إلى االستفهام
عن شيء ما بالرجوع إلى قاعدة ا7علومات باحلاسبL فقد نحتاج مثال إلى

إجابة لسؤال كالتالي:
«أي من موظفي جون سميث وشركاه يتقاضـى راتـبـا يـزيـد عـن عـشـرة

آالف جنيه سنويا?»
وvكن ترجمة هذا السؤال على النحو التالي:

(?س «صاحب عمل ?س = شركة جون سميث وشركا ه»L «ا7رتب السنوي
 وتعني هذه ا7عادلة أننا نريد معرفة كل األفراد س والذيـن)٣()١٠٠٠ >?س 

هم موظفون يعملون لدى صاحب عمل هو جون سميث وشركاه ويتقاضون
مرتبا سنويا يزيد عن عشرة آالف جنيه. وvكن اعتبار شكل هذه ا7عادلـة
كتعليمات لآللة للقيام بسلسلة من اخلطوات التي vكـن لـلـغـات الـبـرمـجـة
القيام بها. وهذا السؤال  وذج شائع لالستفسـارات الـتـي تـوجـه لـقـواعـد
ا7علومات بهدف استخراج معلومات منها. وحتـويـل مـثـل هـذا الـسـؤال مـن
صورته الطبيعية باللغة اإلنسانية إلى شكل يكون له داللة ومغـزى لـقـاعـدة
ا7علومات باحلاسبL يفترض أن قاعدة ا7علومات تدرك أن «جـون سـمـيـث
وشركاه» هو اسم شركة (وليس اسم موظف مثال)L وأن هذه الشركة تستخدم
موظفLT وأننا مهتمون برواتب هؤالء ا7وظفT ولـيـس بـعـنـاويـنـهـم أو عـدد
أطفالهم مثالL بل-بدقة أكثر-نحن مهتمون بهؤالء ا7وظفT الذين تزيد رواتبهم

.Tعن حد مع
وvكن الستخدام هذه التقنيـة أن يـكـون لـه نـتـائـج بـاهـرةL ألنـهـا nـكـن
اإلنسان واآللة من الدخول في حوار طبيعي يوحـي بـوجـود قـدر كـبـيـر مـن
الفهم ا7تبادل بينهماL ولنا أن نتوقع تطورات هامة في مجال تفاعل اإلنسان

مع اآللة في السنوات القادمة.
وثاني األنشطة التي تندرج حتت «فهم اللغات الطبيعية» هو ما سأسميه
النشاط اللغوي أو ا7نطقي. والسؤال الرئيسي هنا هو ما إذا كانت عبارة ما
صحيحة لغويا وvكن قولها فعال في احلياة اليومية. وقد درج علماء اللغة
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ا7عاصرون على وضع جنمة «×» أمام العبارات واجلمل التـي تـبـدو غـريـبـة
لهمL ثم التساؤل عن سر الغرابة في هذه اجلمل والعباراتL وvثل هذا ما

. كما ينظرون إلـىvLe galistic aspectكن أن نطلق عليه اجلانب القـانـونـي 
Lاللغة باعتبارها كيانا مستقال دون أي اعتبار لوظائفها ا7عرفية أو التواصلية

 الذي أكد عـلـى)٤(ومن أبرز ا7ؤيدين لوجهة النظر هذه (نـوم تـشـومـسـكـي)
 أي بT ما vكن أن يقوله ويختـمـه اإلنـسـان)٥(التمايز بT الـكـفـاءة واألداء

نظرياL وبT ما يقوله فعال. ويعتقد تشومسكي أنه vكن دراسة اخلصائص
الرياضية والشكلية للغة دون الرجوع إلى الكيفية التي يتم بها االستـخـدام

 بT هذا االجتاه واجتاه علماء الفيزياء الـذيـن)٦(اللغوي. ويقارن وينوجـراد
يدرسون ا7يكانيكا دون أخذ عملية االحتكاك في االعتبار. ويهتم تشومسكي
بالنحو الصوريL أي بأنظمة القواعد الصورية التي حتكم انتـظـام الـرمـوز

. وقد سعى تشومسكي إلى حتديدarrangements of basic symbolsاألساسية 
 كمجموعة مجردة وهو يعـرفـهـاuniversal grammar )٧(مالمح األنحاء الكليـة

كنظام من القوانT والشروط والقواعد التي تكون األسس واخلصائص لكل
 إن األنحاء التي يهتم بها بالغة التعقيدL)٩(. ويقر تشومسكي)٨(اللغات اإلنسانية

وال vكن تعلمها للبشر الذين يبدءون من ا7بادM العامة-أي األنحاء الكلية-
 أي جزءا من اجلهاز البيـولـوجـيinnateوالتي يعتبرها تشومسـكـي مـوروثـة 

لإلنسان. ولهذا فإنه من غير احملتمل أن تكون من نفس نوع األنحاء الـتـي
نستخدمها فعال في حتليل العبارات واجلمل.

وثالث األنشطةL وهو الذي سأحاول أن أؤيده في هذا الكتابL يرفـض
الزعم ا7بسط لعالقة ثابتة غير غامضة بT البنية السطحية للجملة-�عنى
التتابع األفقي للحروف لتـكـون الـكـلـمـات وتـتـابـع الـكـلـمـات لـتـكـون اجلـمـل
والعبارات-والبنية العميقة التي حتمل داللة هذه اجلملة. وعلى عكس ذلك

inferentialتتمثل وجهة النظر ا7تخذة هنـا فـي أن الـعـمـلـيـات االسـتـداللـيـة 

processesوأن فـهـم Lتلعب دورها �جرد قراءة أو سمـاع أي جـمـلـة أو نـص 
النصوص اللغوية ال يختلف في جوهره عن فهم أي شيء آخر. ففي جميع
األحيان يتأثر فهمنا للمعلومات التي نستقبلها بكل ما كنا نعرفه مـن قـبـل.

 دوراL ولكنه ليس بالدور اجلوهري فيsyntaxومن ا7ؤكد أن لتراكيب الكالم 
:Tفهم اللغات الطبيعية. ونحن بالتأكيد ال نقسم فهمنا للجملة إلى مرحلت
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L وتضع الثانية حتليال دالليا لها.syntactic treeاألولى تكون شجرة اإلعراب 
إن مثل هذا التصور لفهم اللغات الطبيعية هو الوحيد الذي يسعى لتفسير

 أكثر ا7ؤيدين حتمسا له طوال)١٠(كيفية عمل عقولناL وقد كان روجر شانك
اخلمسة عشر عاما ا7اضيةL وليس الهدف هنا-كما كـان فـي ا7ـاضـي-بـنـاء
برامج لفهم اللغات الطبيعية بأي طريقةL بل تفسير وعـرض طـرقـنـا الـتـي

نستخدمها في الفهم.
فنحن نضع نظريات للفهم ثم نختبرها بواسطـة بـرامـج صـمـمـتL كـمـا
نأملL بحيث حتاكي طرق اإلنسانL آخذين في االعتبار ردود أفعالنا الذاتية

ومعرفتنا ودوافعن.
وينقسم هذا اجلزء من الكتاب واخملصص للغات الطبيعية إلـى سـبـعـة
فصول. ويعرض هذا الفصل بعض ا7عايير األساسية التي vكن استخدامها
لتقو� درجة «فهم» مثل هذه الـلـغـات. ويـصـف الـفـصـل الـثـالـث احملـاوالت
األولى (غير ا7ثمرة) للترجمة اآللية والطرق التي استخدمت سابقا إلجراء

حوارL أقرب ما يكون إلى احلوار الطبيعيL مع احلاسب.
ونتناول في الفصل الرابع البرامج األولى التي كتبت لـتـحـلـيـل عـبـارات

 أعدد في معظم األحيانformal grammarLمنفصلة مستخدمة النحو الصوري 
كما يصف هذا الفصل ا7شكلة الرئيسة التي برزت في هذا اجملال. ويعرض
الفصل اخلامس لبعض الطرق التي استخدمت في هذا التحليلL أي طرق
حتويل الصورة العادية للجملة إلى الصورة الذي nثل بها داخل احلاسب.
ويصف الفصل السادس بعض جوانب حتليل الكالم ا7نطوق واختالفه عن
حتليل النصوص ا7كتوبة. ويتناول الفصل السابع ا7شاكل العملية الستخدام
اللغات الطبيعية في االتصال بT اآللة واإلنسـان. وأخـيـرا يـصـف الـفـصـل
الثامن تغيرا ذا أهمية كبيرة في توجه معاجلة اللغات الطبيعيـةL فـلـم تـعـد
القضية الشاغلة هي حتويل اجلملة من الشكل الذي أدخلت به إلى احلاسب

 vـثـل مـعـنـاهـا. بـل أصـبـحـت فـهـم الــنــصinternal formإلـى شـكـل داخـلـي 
واستخالص مغزاه ودوافع ا7شاركT في احلوار. وأخذ يقل انفصال التحليل
الصوري للجملة عن السياق الذي وردت فيه وكذلك عن االستنتاجات التي
vكن التوصل إليها أثناء القراءة سواء nت هذه القراءة بواسطة احلاسب

أو اإلنسان.
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بعض معايير الفهم
لن أحاول هنا تقد� تعريف للفهم سواء بالنسبة لإلنسان أم اآللة. فكما
شعرت في الفصل األول بأنه رغم عدم قدرتي على تقد� تعريـف لـلـذكـاء
أمكنني أن أقدم عدة معايير يتصل كل منها بـجـانـب مـخـتـلـف مـن جـوانـب
الذكاء مثل القدرة على التعميمL أو التعلم من اخلبرات لتحسT األداء في
ا7ستقبلL فإنه vكنني هنا أيضا اقتراح عدد من ا7عايير يعكـس كـل مـنـهـا

إحدى درجات الفهم ا7تعددة:
- القدرة على إجابة األسئلة بطريقة مالئمة. إن قوة هذا ا7عيار تكمن١

طبعا في تطلب «كون اإلجابة مالئمة» وبينما ال vكن تعريف ذلـك بـشـكـل
محدد nاماL فإنه vكن التعرف على درجات مختـلـفـة مـن ا7ـالءمـة. فـإذا
وجهنا السؤال التالي «هل روما عاصمة فرنسـا?» فـإن اإلجـابـة الـبـسـيـطـة
«ال»تكون مالئمةL ولكن «الL إنها باريـس» أو «الL رومـا عـاصـمـة إيـطـالـيـا».

تكون أكثر مالءمة.
- القدرة على إعادة صياغة العباراتL شارحا معناها بطريقة أخرى.٢
- القدرة على االستنتاجL أي إعطاء النتائج احملتملة أو ا7مكنة 7ا قيل٣

تواL ويشمل هذا ا7عيار ا7عايير األخرى.
- القدرة على الترجمة من لغة ألخرى. وتفترض ا7عايير الثالثة أعاله٤

قدرة معينة على التجريدL تعـكـس إمـكـانـيـة تـكـويـن nـثـيـل داللـي وإدراكـي
للعالقات السببية والتداعي بT مكونات اجلملةL مع إعطاء أقل قدر �كن
من األهمية للبنية الظاهرية. وسوف نبT فيمـا بـعـد عـنـد مـنـاقـشـة فـشـل
احملاوالت األولى للترجمة اآللية إن أسباب هذا الفشل تكمن في احلقيقة
في غياب القدرة على التجريد. ويجب أن نوضح هنا أن القيام باالستنتاجات
vكن أن يشمل توضيح كل ما هو متضمن في النصL وحتديد دوافع الناس

لألفعال الواردة في النص.
- القدرة على التعرف على ا7سميات. إن إحدى ا7كونات الهامة لقدرتنا٥

على الفهم هي إدراكنا أنه vكن اإلشارة إلى نفس الشيء أ و الشخص بعدة
طرقL كما يحدث عندما يستبدل اسم شخص أو مجموعة بضمير. ويتطلب
إيجاد ا7رجع الصحيح في بعض األحيان قدرا كبيرا من ا7عرفة أو االستدالل.

Alan  - األداء الناجح الختبار(تورينج) للذكاء فقد تخيل (اآلن توريـنـج٦
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Turingعالم الرياضيات اإلجنليزي االختبار التالي: نفترض أننا نستـخـدم 
محطة طرفية ولوحة مفاتيح وشاشة عرضL ونحن نعرف أن احملطة الطرفية
توصل أحيانا باحلاسب وأحيانا أخرى بإنسانL ولكننا ال نعرف أبدا بأيهما
هي موصلة في أي وقت من األوقات. فإذا أجرينا حوارا بـاسـتـخـدام هـذه
احملطة الطرفيةL ولم نستطع بعد فترة من الزمن معرفة ما إذا كانت موصلة
Mكن القول إن البرنامج ذكي. ويستطيع القارv باحلاسب أم باإلنسان فإنه

. ونحن ال)١١(ا7هتم بهذه الفكرة أن يقرأ عنها في كتاب دوجالس هوشتادر
 في أداء هذا االختبار.)١٢(نحتاج إلى القول إنه لم ينجح أي برنامج حتى اآلن

ومعظم البرامج القليلة التي أمكن لها أن تستمر عدة دقائق فـي االخـتـبـار
قبل فشلها حتاكي سلوك الطبيب النفسي.

وتتعلق ا7عايير اخلمسة األولى بجوانب مختلفة لعملية الفهم بينما يتضمن
السادس كل هذه ا7عاييرL ويجب حتقيق كل من ا7عايير اخلمس قبل النجاح

في اختبار ا7عيار السادس.
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احلواشي واملراجع

) يعني ا7ؤلف باألنشطة هنا فروع ومجاالت البحث اخملتلفة 7عاجلة اللغات الـطـبـيـعـيـة والـتـي١(
بدورها إحدى فروع الذكاء االصطناعي. (ا7ترجم).

) لغة احلاسب الدنيا تستخدم الصفر والواحد فقط وهي اللغة التي تفهمـهـا اآللـةL أمـا لـغـات٢(
الترجمة العليا(مثل ليسب وبرولوج.. آلخ)L فهي تستخدم كلمات وألفاظ من اللـغـات الـطـبـيـعـيـة.

(ا7ترجم).
) ترمز «س» هنا للمجهولL وعالمة االستفهام ترمز إلى أن هذا هو ما نريد معرفـتـهL أي أنـنـا٣(

نريد معرفة داللة «س» حT يكون صاحب عمل «س» هو «جون سميث وشركاه»L وأن يكون الراتب
السنوي الذي يتقاضاه «س» يزيد عن عشرة آالف جنيه. (ا7ترجم).

(4)Chomsky, N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass., MIT Press.

 ألن علمـاء ا7ـدرسـةperformance واألداء competence(٥) اهتم تشومسكـي بـالـفـصـل بـT الـكـفـاءة 
البنيوية كانوا يهتمون بالنص اللغوي ويحددون هدف البحث اللغوي بوضع القـواعـد الـتـي حتـكـم
االستخدام اللغوي الواقع فعال من خالل النص سواء كان مكتوبا أو منطوقاL وقد أوضح تشومسكي
أن النظرة ا7تفحصة في الكالم توضح أن به العديد من األخطاء ويتأثر باحلالة النفسية وا7زاجية
ودرجة التركيز لدى ا7تكلم ولهذا فهو ال يعبر تعبيرا دقيقا عن ا7عرفة اللغوية لدى ا7تكلمL وحدد

 والتي تتضح من األحكام التيcompetenceهدف البحث اللغوي بتحديد ا7عرفة اللغوية لدى ا7تكلم 
يصدرها ا7تكلم على صحة أو خطأ عبارة ما. (ا7ترجم).

(6) Winograd, T. (1977). On Some Contested Suppositions of Generative Linguistics about) the Scientific

Study of Language:, Stanford Artificial Intelligence Laboratory Memorandum, AIM-300.

) األنحاء جمع نحوL ونقصد بها هنا جمع القواعد والقوانT-سواء كانت صوتية أو صرفيـة أو٧(
تراكيبية أو داللية-التي حتكم فهم وتوليد الكالم.

(8) Chomsky, N. (1975) Reflections on Lanuguage. New York, Pantheon Books.

(9) Chomsky, N. (1982), Rules and Representation, in The Behavioral and Brain Sciences.

(10) Schank, R. C. (1975), Conceptual Information Processing, New York, North, North Holland.

(11) Gofstadter, D. (1977), Godel, Escher, Bach. An Eternal Golden Braid. New York, Basic Books.

(12) Dresher, B. E., Hornstein, N. (1976) On Some supposed Contributions of Artificial Intelligence to

the Scientific Study of Language”. Cognition 4, pp. 321-398.
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عصر معاجلة اللغات
الطبيعية

مقدمة
نستخدم كلمـة «مـعـاجلـة» بـدال مـن «فـهـم» عـن
قصد ألن الفترة الزمنية التي يتناولها هذا الفصل

L)١(تتميز بغياب أي nثيل داخلي للمفاهيم واألفكار
التي vكن أن تستخلص من النص. ولم يتعد األمر
اللعب (أو التالعب) الشكلي بالرموزL ويتضمن ذلك
التحليل اإلحصائي للنص مثل حساب عـدد مـرات
تكرار كلمات معينة في خطاب سياسـي مـثـال. وال
تـشـكـل هـذه الـطـرق اإلحـصـائـيـة أو طـرق الـلــعــب
بالكلمات جزءا من الذكاء االصطناعي ولكنها كانت
nثل بشائرهL ولهذا السبب نصفها بإيجاز في هذا

الفصل.

احملاوالت األولى للترجمة اآللية:
vكننا أن نحدد أن األفكار األولى للترجمة من
لغة ألخرى بواسطة احلاسب قد ظهرت في نهاية

L)٢(في مناقشة بT وارن ويفر وأندروبوث   عام ١٩٤٦
وكانت وجهة نظرهـمـا فـي ذلـك الـوقـت أنـه vـكـن
استخدام الطـرق ا7ـسـتـخـدمـة فـي حـل الـشـفـرات

3
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السرية والتي اعتمدت على جداول التكرار النسبي للحروف في الترجـمـة
Lاآللية. وعلى هذا لم يهدفا لتحقيق أي فهم للمعنـى ا7ـتـضـمـن فـي الـنـص
وركزا على ا7عاجلة الشكلية للنص باعتبـاره مـكـونـا مـن حـروف أو كـلـمـات

متتابعة.
وكانت الصعوبات التي تنبئوا بها تتعلق بإدخال قواميس كامـلـة بـدرجـة
كافية لكل من اللغتT (ا7ترجم منها وإليها) وانتقاء ا7عنى الصحيح للكلمات
ذات ا7عاني ا7تعددة وتناول أنظمة ترتيب الكالم للغات اخملتلفةL حتى عندما

تكون متشابهة بنيويا.
ولقد ضمت برامج الترجمة األولى قواميس بها التـصـريـفـات الـكـامـلـة
لكل فعل بدال من أن حتتوي على جذور األفعال وقواعد تصريف ا7صادر.
وقد أعطى أول برنامج للترجمة اآللية من اللغة الروسيـة إلـى اإلجنـلـيـزيـة
عدة قوائم لكل كلمة روسية بها كل الترجمات احملتملة في اإلجنليزية دون
حتديد أي منها هي الصحيحة. وهكذا لـم تـصـل هـذه الـبـرامـج حـتـى إلـى

مرحلة الترجمة احلرفية.
وتالشى بسرعة االهتمام بالترجمة اآللية خالل الستينات بعدما يقرب
من خمسة عشر عاما من اجلهد الذي لم يثمر كثيرا. ولقد بT (بار هيليل)

Bar HilIelأن الترجمة اآللية تتطلب أن يزود احلاسب بقاعدة من ا7ـعـرفـة 
يبلغ حجمها دائرة معارف كاملةL وهو ما اعتبره بوضوح آمرا غير واقعـي.
ولكي نفهم 7اذا كان ثمرة جهد هذه السنT بسيطاL يجب أن نتذكر أنه لم
تكن لدى أي شخص في ذلك الوقت فكرة عن كيفية إدخال قواعد الـنـحـو
إلى احلاسب اآلليL وأن برامـج احلـاسـب كـانـت ال تـزال تـكـتـب بـلـغـة اآللـة

machine language وأن فكرة اللغـة الـتـكـراريـة LRecursive Language(٣)كانـت 
في بدايتها األولى.

وكان الدرس الذي تعلمناه من هذه اجلهود هو استحالة الترجمة بدون
Lأو جزء من النـص Lفهم النص. وكان البد من وسائل لتمثيل معنى اجلملة

 كان يتحتم الرجوع إلى سياق الكالمL ور�ا)٤(وحلل غموض بعض الكلمات
إلى  وذج للعالم ا7تصل بالنص. وقد استأنف البحث في ميدان الترجمة
اآللية ثانية بعد فترة عشر سنواتL أو أكثرL عندما أصبح هناك فهم أفضل

لهذه االحتياجات.
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مرحلة ما قبل استخدام املعاني
 م اجتاهان يربط بينـهـمـا عـدم١٩٧٠ و١٩٦٠ ,vيز الفترة ما بـT عـامـي

البحث عن أي معنى في اجلملة أي عدم محاولة بناء nثيل رمزي لعالقتها
بالعالم. ويتمثل االجتاه األول في استخدام قواعد النحو التحويلي لتـولـيـد
عدد من العبارات بواسطة تطبيق قواعد حتويلية متتابعة حتى جتد جملة

L إال أن مثل هذا ا7نهج فقد فائدته نتـيـجـة)٥(تطابق اجلملة ا7عطـاة أصـال
 بـسـبـب الـعـدد الـهـائـل مــنcombinatorial explosionلـالنـفـجـار الـتـجـمـيـعــي 

التحويالت التي vكن أن تستمد من البنية األولية. أما االجتاه الثاني فقد
 أو تتابع من الكلمات كأ اط الستخراجKey Wordsاستخدم الكلمات ا7رشدة 

 برنامجا  وذجياELIZA. ويعتبر إليزا )٦(ا7علومات من اجلمل ا7راد حتليلها
لهذا االجتاه. وتنحصر قيمة إليزا اليوم في أهميته التاريخيةL إال أنه يوضح

جيدا كيف vكن 7ثل هذه البرامج أن تعطي إيحاء بالفهم.
ويحاكي إليزا عمل الطبيب النفسي الذي يتبع مدرسة الـتـداعـي احلـر
ويستطيع أن يدخل في حوار مع ا7ريض باللغة الطبيـعـيـةL كـمـا فـي ا7ـثـال

التالي الذي يتحدث ا7ريض أوال ثم يجيب إليزا على تساؤالت ا7ريضة.
ا7ريضة: جميع الرجال متشابهون.

إليزا: من أي وجه?
ا7ريضة: من حيث إنهم يضايقوننا بطريقة أو بأخرى

إليزا: هل vكنك أن تفكري في مثال محدد?
ا7ريضة: حسناL إن حبيبي طلب مني أن أحضر هنا.

إليزا: حبيبك جعلك حتضرين هنا?
ا7ريضة: إنه يقول إنني مكتئبة معظم الوقت.

إليزا. إنني آسف لسماع أنك مكتئبة
ويعمل برنامج إليزا وفقا 7بدأ بسيط جداL فهو يخزن في ذاكرته عددا
من أزواج الكلمات أو مجموعات الكلمات: أول كل زوج. أما كلمة إرشادية أو
 ط من الكلمات يبحث عنها البرنامج في العبارة التي يدخلها مسـتـخـدم
البرامجL واجلزء الثاني من الوحدة nثل الرد الذي يعطيه البرنامجL ولذلك
فإن نفس اإلجابة تولد كلما تعرف البرنامج على الكلمة اإلرشادية أو النمط.

فمثال يخزن إليزا الزوج التالي:
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(× أم ×)             (أخبريني عن والديك).
وا7قصود بالنجمة قبل وبعد كلمة «أم» أنه vكن أن تعبر عن أي كلمة أو
عدد من الكلمات بحيث ال يعير البرنامج اهتماما 7ا بعد أو قبل كلـمـة أم.
و«أخبريني عن والديك» nثل إجابة البرنامج كلما وجـد فـي الـعـبـارة الـتـي

يدخلها مستخدم البرنامج كلمة «أم».
ويعطي هذا احلوار التالي.

ا7ريضة: اعتادت أمي أن تضربني وأنا صغيرة.
إليزا. أخبريني عن والديك.

وتبدو إجابة إليزا هنا طبيعية بدرجة كافية ولكن نفس البرنامج يعطي
احلوار التالي.

ا7ريضة: إن أم األمير تشارلس سوف تذهب إلى فرنسا غدا.
إليزا: أخبريني عن والديك.

وال شك أن إجابة إليزا األخيرة غير مالئمة با7رة.
ويستطيع إليزا في نسخته ا7تطورة جدا أن يقوم بتحويالت عديدة من
أجزاء النمط الذي nثله النجوم. وبوجه خاص vكنه أن يستـبـدل صـيـغـة
ا7تكلم ا7فرد بصيغة اخملاطب وبذلك يولد جمال صحيحة ومناسبةL وفقـا
لقواعد اللغة ويظهر هذا في إجابته «.. . أنت مكتئبة.. .» ردا على «.. . إني

مكتئبة.. .» في ا7ثال السابق.
وتبدو أوجه قصور مثل هذا االجتاه واضحةL فأوال: توقع التنبؤ وإعطاء
إجابات لكل اجلمل ا7مكنةL أمر غير واقعي. وثانيا: لم يتضمن البرنامج أي
nثيل 7عاني اجلمل أو ا7فاهيم التي vكن استخالصهاL ولهـذا لـيـس 7ـثـل

هذا البرنامج أي تأثير على عملية فهم اللغة اإلنسانية.
وهناك برامج قليلة أخرى من هذه الفترة مازالت تذكر ألخذها اخلطوات

)٧(التجريبية األولى نحو إظهار بعض درجات الفهمL وأحدها برنامج الطالب

Student لدانيال بوبرو Daniel Bobrow من LMITوالذي يحل ا7سائل البسيطة 
في علم اجلبر بلغة طبيعية. وقد استخدم أيضا أ اطا مثل:

( × ١ هو × ٢ × ٣) (ما هو × ١ ل ٢?)
وتعتمد طريقة برنامج «الطالب» في احلل على قواعد التناسب وتتكون

اإلجابة من «ملء الفراغات» في أ اط ثابتة.
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 ا7عروف باسم باري والذيWilliam Colby )٨(ويستطيع برنامج وليم كولبي
يحاكي سلوك شديدي الشك واالرتيابL أن يقوم بحوار بلغة طبيعـيـة مـثـل
إليزا. إال أن طريقة عمله أكثر تعقيدا ألنه يحوي مؤشرات مرتبطة بكلمات
معينة مثل «اخلوفL العارL الغضب» تعطي �وجبهـا درجـات مـخـتـلـفـة مـن
احلدة للعبارات التي يدخلها «ا7ريض» بحيث تختلف إجابة البرنامج باختالف
مضمون احملادثة. وعلى أي حال تنطبق أوجه النقد ا7وجه إلى إليزا nاما

على برنامج الطالب وعلى باري.
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احلواشي واملراجع

) nيزت برامج معاجلة اللغات الطبيعية بعدم nثيل ا7عنى الداللي للجملة وقد ساد االعتقـاد١(
في ذلك الوقت أن مجرد التالعب الشكلي بالكلمات قد يكفي. فإذا أردنا مثال ترجمة جملة مثل:

»John left for Cairoأن نقول للبرنامج ضع الفعل في ا7كان األول Lوكان لدينا قاموسا ثنائي اللغة L«
في اجلملة العربيةL وهكذا يترجم الـبـرنـامـج اجلـمـلـة إلـى «غـادر جـون إلـى الـقـاهـرة». ورغـم أن
Lإال أن ذلك � دون أي حتليل 7عنى اجلـمـلـة Lاحلاسب قد قام في هذه احلالة بترجمة صحيحة
ولهذا أعطت بعض برامج الترجمة اآللية والتي عملت عليها بنفسي فـي كـالـيـفـورنـيـا بـالـواليـات

Interest rate roseا7تحدة الترجمة التالية: «معدل االهتمام ورد بواحد في ا7ائة» للجملة اإلجنليزية 

%1 by.(ا7ترجم)
(2) Weaver,W. (1995), Translation, in Locke & Booth (eds) Machine Translation of Languages, New

York, Technology Press of MIT and Wiley.

 إذا استطاع أن يكرر نفسه. وليس كل لغات الـبـرمـجـةrecursive(٣) يوصف برنامج بأنه تـكـراري 
 مثال ال تسمح بذلك. أما تكرارية اللغة فقد أشار إليها تشـومـسـكـيCOBOLتسمح بذلكL فلـغـة 

(Chomsky 1965)كن أن نـكـون جـمـالv وهي أننا Lًال نهاية لها عن طريق تكرار تطـبـيـق الـقـواعـد 
التكرارية. فمن ا7عروف مثال أننا vكن أن نضع الصفة بعد االسم في اللغة العربـيـة مـثـل «الـلـه

 أن نضيف صفة ثانية مثل «الله القوي الغفور» وvكن أن نضع صفة ثالـثـةًالقوي» وvكننا أيضا
مثل «الله القوي الغفور الرحيم» وهكذا وال يوجد نقطة معينة يصبح فيها إضافة صفة أخرى غير

 وvكن إضافة جملة جديدة ونقول:..Mary has flat feet. وفي االجنليزي vكن لنا قول ً�كنة لغويا
Jhon suspects that Marry has flat feet كن أيضا أن نضيف جملة ونقولvو I think that Jhon suspects

that Mary has flat feet..(ا7ترجم) وهكذا 
) معظم كلمات اللغة غامضة أي أن لها أكثر من معنـى وأي نـظـرة إلـى الـقـامـوس تـوضـح ذلـك٤(

 vكن أنplay وكلمة مثل <hitبجالء. ففي ا7ورد 7نير البعلبكي أحد عشر معنى على األقل لكلمة «
 وعلى احلاسب أن يقرر أي معنى هو ا7ستخدم في العبارةplayed أو فعال a playتكون اسما مثل 

التي يحللها. وقد ثبت أن هذا في منتهى الصعوبة ألنه يتطلب معرفة لغوية كاملة ومعرفة بالسياق
ومعرفة بالعالم. (ا7ترجم).

(5) Petrick, S. R, (1973) Transfomational Analysis Rustin (ed) Natural language Processing, New

York, Agorithmics Press, pp. 27-41.

(6) Weizenbaum, J. (1966), Eliza, a Computer program for the study of natural language communication

between man and machine. CACM 9, pp. 36-45.

(7) Bobrow, D. G. (1986) Natrual language input for a computer problem-solving system, in Minsky,

M. (ed) Semantic Information Processing, cambridge, Mass., MIT Press, pp., 133-215.

(8) Colby, K. M., weber, S., & Hilf, F. D. (1972) Artifical paranoia in Artificial Intelligence 3.
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فهم اجلمل املنفصلة

يصف هذا الفصل البرامج األولى لتحليل اللغة
الطبيعية باسـتـخـدام الـنـحـو. وقـد اقـتـصـرت هـذه
البرامج على حتليـل اجلـمـل مـنـفـردة و�ـعـزل عـن
اجلـمـل األخـرىL وأمـكـنـهـا الـوصـول إلــى ا7ــعــانــي
ا7نفصلة بدون أي محاولة للتكامل مع النص ككل.
وقد ظهرت أول طرق nثيل ا7عنى في نظرية روجر

 لترابط ا7فاهيم.Roger Schankشانك 

مرحلة «املعاني والتراكيب»
١٩٧٠ارتبطت بداية هذه ا7رحلـة (حـوالـي عـام 

م) بفقدان األمل في إمكانية nثيل نحو لغة بأكملها
داخل احلاسبL وقصـر الـبـاحـثـون جـهـودهـم عـلـى
تراكيب لغوية محددة تتصل اتصاال وثيقا باختبارات
التحليل الداللي. وكان أول برنامـجـT يـدالن عـلـى

 لوينوجراد وShrdlu )١(هذا التغير برنامجي شردلو
 لوود. وتتميـز هـذه ا7ـرحـلـة أيـضـاLunar )٢(ولونـار

بقصر هدف الفهم على اجلمل ا7نفردة دون محاولة
ربط هذه اجلمل بنص كامل.

وعادة ما ينظم البرنامج الكامل 7عاجلة اللغات
. وتضـم١-٤الطبيعية بالطريقـة ا7ـبـيـنـة فـي شـكـل 

األشكال البيضاوية ا7علومات-بأشكالها اخملتـلـفـة-

4



42

الذكاء االصطناعي

التي سيتم معاجلتهاL أما ا7ستطيالت فتضم البرامج الفرعية الـتـي تـؤدي
التحويالت ا7طلوبة بT هذه األشكال.

وحيث إنه ال يوجد اتفاق عام على ما ينبغي على «التمثيل الداخلي» أن
يحتويه أو على ماهية معنى اجلملةL فإن تقسيم معاجلة اللغات الطبيـعـيـة
إلى ثالثة برامج فرعية كما هو مبT هنا يكون اختياريا nاماL فيمكن مثال
أن تبدأ عملية االستنتاج قبل انتهاء عملية التحليل. عالوة على هذا فليس

بالضرورة أن يحتوي كل برنامج على خطوات استداللية.
فا7طلوب عادة من برنامج يستخدم اللغة الطبيعية الستخالص ا7علومات
من قاعدة للبيانات أن يستخلص ا7ـعـلـومـة الـصـحـيـحـةL إال أنـه قـد يـوجـد
Tبرنامج أكثر تقدما لتأويل االستفسارات الغامضة. ويفضل بعض الباحث

 مفهوم التفسير بدرجات مختـلـفـة مـنKayser وكايـزر coulon )٣(مثل كولـون
العمق على التمثيل الداخلي.

(2)

(3)
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Lإن برامج توليد النصوص أداة نافعة جدا إلظهار ما قد يفهمه نظام ما
فهو يضع التمثيل الداخلي الذي يحتوي عـلـى ا7ـعـنـى فـي جـمـل صـحـيـحـة

D, McDonald )٥( وماكدونالدT.Meehan  )٤(لغويا. وvكن أن نذكر هنا ميهان

إال أن البحث في هذا اجملـال لـم يـجـذب كـثـيـرا مـن الـبـاحـثـT فـي الـذكـاء
االصطناعيL فقد اهتم أكثرهم بظاهرة الفهمL لذلك سنقتصـر هـنـا عـلـى
تناول عمليتي التحليل واالستداللL ولن ننظـر دائـمـا إلـيـهـمـا بـاعـتـبـارهـمـا

منفصلn Tاما.
إن البرنامج الذي ظل مشهورا في تاريخ الذكاء االصطناعي هو برنامج

. ويحاكـي هـذاMIT«شردلو» بال شكL الـذي وضـعـه تـيـري ويـنـوجـراد فـي 
البرنامج عمل إنسان آلي لديه القدرة على تناول عدة أشـيـاء ذات أشـكـال
مختلفة مثل ا7كعبات واألهرامات ا7وضوعة على منضدةL وvكنه أن يتحدث
بلغة طبيعية مع شخص ما وأن يجيب على أسئلته حول هذه األشياء. ولقد
ضم وينوجراد في برنامجه قواعد لغوية مـسـتـمـدة مـن «الـنـحـو الـنـسـقـي»

systemic grammar٦( لهاليداي( Halliday,وهو عبارة عن نظام من الشبكات 
ا7نطقية التي تعبر عن خواص معينة للوحدات التركيبيـةL خـاصـة حلـاالت
األفعال وأزمنتها وبنائها (للمعلوم أو اجملهول). وتستخدم بعض ا7عاني الداللية
أثناء التحليل اللغوي �ا يؤدي إلى خفض عدد البناءات ا7مكنة للجملة عما

لو طبقنا ا7عايير التركيبية وحدها.
وفيما يلي مثال حلوار حقيقي لبرنامج شردلو:

كم عدد األشياء ا7وجودة على قمة ا7كعباتمستخدم البرنامج:
اخلضراء?

أنا غير متأكد �ا تعنيه بعبارة«على قمة» فيشردلو:
اجلملة «على قمة ا7كعبات اخلضراء».

هل تعني:
- مباشرة على السطح.١
- في أي مكان أعلى ا7كعبات.٢

: ٢مستخدم البرنامج
هناك ثالثة أشياءشردلو:

هل 7ست أي هرم قبل أن تضع الهرم األخضرمستخدم البرنامج:
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على ا7كعب الصغير?
نعمL ا7كعب األخضرشردلو:

متى التقطه?مستخدم البرنامج:
عندما كنت أقوم برص ا7كعب األحمرL والكتلةشردلو:

احلمراء الكبيرة وا7كعب األخضر الكبير.
و7اذا التقطته?مستخدم البرنامج:

التقطته كي أتخلص منه.شردلو:
وهكذا.

ويبT هذا nكن شردلو من حل ا7سائل التي يتطلب حلها الرجوع إلـى
ما سبق ذكرهL مثل حتديد أي اسم أو عبارة اسمية يعود إليها ضـمـيـر مـا.
كما يبT البرنامج أنه «مدرك» للوسط احمليط بهL وبذلك يكون قادرا على

اإلجابة على أسئلة عن العالقات بT األفعال اخملتلفة.
وكان ويليام وودز يقوم في نفس الوقت تقريبا باستخدام طريقته ا7عروفة

 (انظر الفصلAugmented Transition Network ATNبشبكة االنتقال ا7عـززة 
» للتحاور مع قاعدة بيانات باللغة الطبيعية.LUNARالتالي) لبناء برنامج «

وتتكون قاعدة البيانات هذه من معلومات عن عينات من صخور القمر التي
 (الهيئة األمريكية القوميـة لـلـفـضـاء). ويـتـمNASAجمعها رواد فـضـاء مـن 

حتليل األسئلة التي توجه للبرنامج على ثالث مراحل:
أ- حتليل تركيبيL يبني شجرة األعراب أو عدة شجرات إذا أمكن.

ب- حتليل داللي للشجرة أو الشجرات يبني التمثيل الداخلي لالستفسار.
ج- االستجابة للطلب ا7تضمن في التمثيل الداخلي لـلـسـؤالL ويـنـطـوي
هذا على البحث عن ا7علومات ا7طلـوبـة فـي الـسـؤال وإعـداد الـرد بـالـلـغـة

الطبيعية.
 كلمة باإلضافة إلى قواعد النحـو.٣٥٠٠ويشمل البرنامج ما يقرب مـن 

ويستطيع برنامج التحليل اللغوي أن يعرض فهما محدودا لعالقة الضمائر
باألشياء التي ترجع إليها وكذلك التركيبات ا7طمورة مثل العبارات ا7وصولة

داخل اجلملة الرئيسة.
 تأثير عظيم جدا على تطور برامـج الـلـغـاتLUNARوقد كان لبرنامـج 

  والتـيATNالطبيعية بسبب تقنيته ا7ستخـدمـة لـشـبـكـة االنـتـقـال ا7ـعـززة 



45

فهم اجلملة ا�نفصلة

أصبحت واحدة من أكثر الطرق شيوعا في معاجلة اللغات الطبيعية خالل
السنوات العشر ا7اضية.

وفيما يلي أمثلة من األسئلة التي vكن أن يتناولها:
- ما هو متوسط تركيز األ7ونيوم في صخور مرتفعة القلوية?

- كم عدد العينات التي حتتوي على خامس أكسيد الفوسفور?
 حتت إشراف روجر شانكC.Riesbeck, C.Rieger, and N.Goldmanوقد قام 

 الذي يحول عبارات من اللغة الطبيعـيـةMARGIE )٧(ببناء برنامج مارجـي 
إلى شكل من الترابط الفكريL وسوف نقوم بوصف هذه العملية فيما بعد.
وvكن للجزء الرئيسي في البرنامج إما أن يعيد صياغـة اجلـمـل الـداخـلـة
إليهL أو أن يقوم باستنتاجات عن العالم الفكري الذي يكونه بالتمعن إما في

أشياء معينة موجودة في ذلك العالمL أو في دوافع الناس التي تسكنه.
وفيما يلي مثال على قيام مارجي بإعادة الصياغة:

خنق جون ماري.اجلملة الداخلة:
- قتل جون ماري بأن خنقها.١خرج:

- خنق جون ماري وماتت ألنها لم تستطع أن تتنفس.٢
- ماتت ماري ألنها لم تستطع أن تتنفسL ولم تستطع٣

أن تتنفس ألن جون عصر رقبتها.
وهذا مثال على قيام مارجي باالستنتاج

أعطى جون ماري حبة أسبرين.اجلملة الداخلة:
- أعتقد جون أن ماري تريد أسبرين.١خرج:

- لم تشعر ماري بأنها على ما يرام.٢
- أرادت ماري أن تتحسن.٣

وهنـاك نـظـريـة أخـرى كـان لـهـا جنـاح كـبـيـر بـT الـبـاحـثـT فـي الـذكـاء
االصطناعيL خاصة الذين ال يعتبرون التحليل التركيبي حال شامال 7شكلة
استخراج ا7عنىL وهي نظرية (نحو احلاالت اإلعرابية). ونورد هنا شـرحـا
موجزا لها وعلـى الـقـارM ا7ـهـتـم أن يـرجـع إلـى ا7ـقـال األصـلـي لـتـشـارلـس

.)٨(فيلمور
إن الفكرة األساسية في نحو احلاالت اإلعرابية أنها تعتـبـر الـفـعـل هـو
ا7كون الرئيسي للجملةL وتدرس العالقة بT مجموعات ا7ركبات االسميـة
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ا7رتبطة به: �عنى أن حتدد حالة كل منها اإلعرابية.
 vكن أن تظهر حالة االسمinnectional languagesوفي اللغات التصريفية 

بوضوح على شكل نهاية خاصة ينتهي بها بصـرف الـنـظـر عـن مـوقـعـه مـن
 يأكلChlopiec je gruszkeالفعل في اجلملةL وهكذا جند في اللغة البولندية: 

.Gruszke je chlopiecالولد الكمثرى. وvكن أن تكتب أيضا: 
» للفاعلecL-) هو فاعل الفعل تظهر بالنهاية «chlopiecفحقيقة أن «الولد» (

-». أما فيe) هي ا7فعول به تظهر بنهاية ا7فعول «gruszkeوأن «الكمثرى» (
اللغة اإلجنليزية فال تصرف األسماء بحسب حالتها اإلعرابيةL وأقرب شبه

.he/ him, we/usلتصرف األسماء هو حاالت الضمائر مثل 
ويوضح فيلمور أن تصنيف النحو التقليدي 7كونات اجلملة مثل ا7فعول
به والفاعل.. الخ ال تفيد إال باعتبارها ظواهر سطحية لوظائف أعمق من
احلاالت اإلعرابية. وترتكز وجهة نظره على مالحظات كالتي تبينها اجلمل

الثالث التالية:
John broke the window with the hammer- كسر جون النافذة با7طرقة. ١

.The hammer broke the window- كسرت ا7طرقة النافذة. ٢
.The window broke- انكسرت النافذة. ٣

فالفاعل في كل جملة من اجلمل اإلجنليزيـة مـخـتـلـفL رغـم أن الـفـعـل
واحد �عنى أنه vكن لكل من ا7ركـبـات االسـمـيـة الـثـالث أن تـؤدي نـفـس
Lالدور التركيبي «الفاعل» رغم أن وظيفة كل منها بالنسبة للفعل مـخـتـلـفـة
وبالعكس فإن فاعل الفعل هو (جون)L واألداة هي (ا7طرقة) ومن وقع عليه
الفعل (النافذة) تبقى ثابتة في اجلمل الثالث مع أنها متضمنة جزئـيـا فـي

.Tاألخيرت Tاجلملت
وتقترب كثيرا نظرية الترابط الفكري لشانك من فكرة (نـحـو احلـاالت
اإلعرابية)L وينحصر الفرق الرئيسي بينهما في أنه يربط احلالة اإلعرابية

»primitives of verbsللمركب االسمي با7كونات الـداللـيـة األولـيـة لـألفـعـال «
والتي سنقدم تعريفا لها في الفقرة التالية.

Conceptual Dependencyنظرية الترابط الفكري 

 هذه النظرية كوسيلة للـتـمـكـن مـن nـثـيـل اجلـمـل)٩(طور روجر شـانـك
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البسيطة بواسطة وصف منطقي يبT العالقات بT ا7فاهيم اخملتلفة التي
تدخل في هذه اجلمل. وvكن تلخيص األفكار الرئيسية فيما يلي:

أ- يجب أن يكون جلملتT من نفس اللغة أو من لغتT مختلفتـT نـفـس
التمثيل الداخلي إذا كان لهما نفس ا7عنى وحتى إذا كانت بنيتهما التركيبية

مختلفة nاما.
 ب- يجب أن تظهر كل ا7علومات ا7تـضـمـنـة فـي اجلـمـلـة فـي الـتـمـثـيـل
الداخلي. بشكل صريح. فاجلملة «ذهبت إلى ثالث صيدليات هذا الصباح»
تقود السامع إلى افتراض أنني قد فشلت في احلصول عـلـى مـا أريـد مـن
الصيدليتT األوليLT ويجب أن يكون هذا االستنتاج جزءا من «معنى» هذه

اجلملة.
ج- يعبر عن كل فعل �كوناته الداللية األولية: وبذلـك تـكـون ا7ـكـونـات
الداللية للفعل «يشرب» مثال «يدخل إلى ا7عدة» وvكن أن تعني أيضا «يبدلع»

 بكل ا7كونات الدالليةL ويجب أنschemaو«يأكل». ويرتبط الوصف ا7نطقي 
يكتملL على األقل جزئياL قبل أن تبدأ عملية الفهم.

وvثل معنى اجلملة بوصف منطقي يسمى «الترابط الفكري» ويحتوي
على مقوالت (أو عقد في الشبكة) من أربعة أنواع:

- الصور وهي مساوية لألسماء.١
- العمل أو الفعل وهو مساو لألفعال أو مجموعات األفعال.٢
- معاونات الصور وهي تصف الصور أو تعدلها وبذلك تكون مسـاويـة٣

للصفات.
- معاونات األعمال أو األفعالL وهي تصف األفعال وبذلك تكون مساوية٤

للظروفL أما الترابطات أو العالقات فهي ما يلي:
Lأن كال منهما ضروري Tيب LTأو فكرت Tمفهوم T(أ) اعتماد متبادل ب

ويحدث هذا غالبا بT الصورة والفعل.
(ب) اعتماد من جانب واحد بT الفعل ومعاون الصورة (أي بT الفعـل
وا7فعول به) أو بT الصورة ومعاون الصورة (أي بT االسم والصفة: ا7ترجم).

(جـ) اعتماد من جانب واحد بT صورتT (مثل اإلضافة: ا7ترجم).
وهكذا تكون اخلطوط التوضيحية للترابط الفكري جلمـلـة «7ـع هـنـري

سيارته اجلديدة» كاآلتي:
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وللتمييز بn Tثيل الترابط الفكري وقـواعـد نـحـو احلـاالت اإلعـرابـيـة
دعنا نتناول جملة «أغضب جون هنري». ونعرض الـتـمـثـيـل الـنـحـوي لـهـذه

.٣-٤اجلملة في شكل 
 معبرا عنه بالرمزcausativeويعرض الترابط الفكري لعالقات السببية 

ففي جملة «أغضب جون ماري» جند أن جون قد أدي فعال ليس واضحا
L ونتيجة لـهـذاDO(فنحن ال نعرف ما هو. ا7ترجم)L ونعـبـر عـنـه ب يـفـعـل 

 nثيل اجلملة فـي٤-٤الفعل أصبح هنري في حالة غضب. ويوضـح شـكـل 
نحو احلاالت اإلعرابية حيث ترمز «م» إلى الزمن ا7اضي.

وهكذاL لكي نبسط ا7سألة بشكل ماL فإن عملية nثيل ا7عنى جلملة ما
يتكون من ترابط األصول األولية لألفعال وتكملة األبنية ا7رتبطة بهاL وهناك

 من األصول األولية نذكر بعضا منها:١٤-١٢ما يقرب من 
 وتبT الفكرة اجملردة لنـقـل شـيء إلـى شـخـص آخـرحتويالت مـجـردة:

(مثل يعطي)L أو للنفس (مثل يأخذ) أو حتويل فوري ألشيـاء عـديـدة (مـثـل
الشراء والتي vكن أن يتضمن حتويل نقود وبضائع).

: وتبT حتويل األشياء احملسوسة من مكان آلخـرLحتويالت محسوسـة
مثل «يذهب» مشيرة إلى انتقال اإلنسان نفسه مـن مـكـان آلخـر أو «يـضـع»

مشيرة إلى شيء محسوس.
 وتشير إلى العملية العقلية لبناء معلومات جـديـدة مـن مـعـلـومـاتبناء:

سابقةL مثل يقررL يستنتجL يتخيلL يستدلL ويعتبر.
 وتشير إلى إصدار األصوات مثل يتكلمL يغنيL يصرخ.احلديث:

 وتشير إلى استخدام أحد أعضاء احلواس لالستجابة إلى مثيرالتنبه:
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مثل يسمع ويرى.
 ويشير إلى إخراج احليوان لشيء مثل يتنفسL يصرخL يبصقL أوالطرد:

يصرخ.
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 nثيال جلملة «أكل جون ضفدعـا»L ويـعـنـي هـذا أن٥-٤ويعطينـا شـكـل 
جون قد أدخل إلى معدته ضفدعةL وهي تلك التي حصل عليهاL بأن أخذها
في يده وحملها إلى فمه. ونتيجة لذلك فإن صحة جون سوف تعاني بالتأكيد-
إن هذا االستنتاج األخير هو بالتأكيد مظهر للفكر األساسي لروجر شانك.

 للتحليل الفكري-والذي استخدم في التوصلRiesbeckإن برنامج ريزبك 
إلى هذا التمثيل-يتأثر بالتمثيل النهائي ا7توقـع إلـى حـد كـبـيـر وهـذا يـولـد
بدوره التوقعات ا7مكنة. وسوف نعرض في الفـصـل اخلـامـس صـورة لـهـذا

 بأعمال مشابهة من خالل نظريته في الداللة(١٠)البرنامج. وقد قام ويلكس
.prefemtial semanticsالتفضيلية 
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بعض طرق التحليل اآللي
للغات الطبيعية

نتنـاول فـي هـذا الفصـلL مشـكـلة التعـرف عـلـى
مكـونـــات جـمـــل الـلـغـــات الـطـــبـيـــعـيـــة وحتـــديـــد
الـعـــالقـــات (الـنـــحـــويـة والـــداللـــــيـة)L بـــT هــــذه
ا7ـكونـاتL وكذلك وصف معنى اجلملة وصياغة هذا
الوصف بالصورة التي تتطلبها ا7عاجلة الـداخـلـيـة

باحلاسب.
وأجتنب هنا عن عمد إعطاء أي تعريـف ثـابـت
«للمعنى»L تاركا بدون حتديد ما إذا كانت ا7عاجلة
ال تتعدى مجرد التعرف على مفاهيم معيـنـة مـثـل:
الفاعل والفعل وا7فعول بهL ومكان احلدثL وما إلى
ذلــكL أو إذا كــان يــشــتــمــل قــبــل كــل شــيء عــلــى

استنتاجات.
ويتضمن ا7عنى بالنسبة لشانك ومؤيدي نظريته
جميع العمليات ا7عرفية التي تلعب دورا في عملية

الفهم.
وسوف نتناول هذه القضايا بتفصيل أكـثـر فـي
الفصل الثامن وهو عن فهم النصوصL ونتناول هنا
فقط ترجمة جمل اللغة الطبيعية إلى شكل vـكـن

أن vثل داخل احلاسب.

5
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شبكات االنتقال املتكرر
Recursive Transition Networks (RTNS)Recursive Transition Networks (RTNS)Recursive Transition Networks (RTNS)Recursive Transition Networks (RTNS)Recursive Transition Networks (RTNS)

ويشير هذا التعبير إلى طريقة لتوصيف النحو. وتعتبر شبكات االنتقال
 مع بعضfinite state automataا7تكرر تطويرا ألوتوماتكية احلاالت احملدودة 

الشروط الضرورية والالزمة ألخذ الطبيعة التكرارية لبعض التعريفات في
االعتبار. وتعتبر شبكات االنتقال ا7تكرر مساوية في قدرتها على التـعـبـيـر

 .context free grammarللنحو ا7تحرر من السياق 
 التيnodesوتتكون أوتوماتية احلاالت احملدودة من مجموعة من العقد 

 تتصل بأقواس تبT شروط عملية االنتقال من حالة إلى,nstatesثل حاالت 
أخرى. فهناك حالة أولية nثل البداية (ابتداء) وهناك حالة أو أكثر nثـل
النهاية (انتهاء). وبالنسبة إلى شبكات االنتقال ا7تكرر تعنون األقـواس إمـا

 �عنى أن حالة االنتقال التي vثلها القـوس,categoriesبكلمات أو مقوالت 
تتم عندما تكون الكلمة ا7دخلة مطابقة للكلمة الـتـي عـلـى الـقـوسL أو مـن
نفس ا7قولة إذا كان القوس مسمى �قوالت. ونقول إن األوتوماتون سوف
يقبل تتابعا معطى من الكلمات إذا استطاع أن يأخذ الكلمة األولى كابتداء

ويصل إلى الكلمة النهائية (انتهاء).
the pretty Little-١ أن يقبـل عـبـارة «٥ويستطـيـع األوتـومـاتـون فـي شـكـل 

pony» أو مجرد «Lthe pony» ولكنه ال يستطيع أن يقبل «little pony.«

وال يستطيع مثل هذا األوتوماتون أن يعطي nثيال يعبر عن التـكـراريـة
في عبارة مثل «زوج أخت بواب صالة الفندق»L والتي تتـسـم بـأن لـهـا عـدد

nested. وvكن دائما استبدال اجلمل ا7تـداخـلـة )١(اختياري من اإلضافـات

clauses بتركيبات تكـراريـة iterativeولكن عادة ما يتسبب هذا فـي تـشـويـه L

���

���ou����article
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البنية الطبيعية للمعنى. وvكن جتنب هذه الصعوبة بأن ال تقتصر عـنـونـة
األقواس في شبكات االنتقال ا7تكرر على كلمات أو مقـوالت ولـكـن بـرمـوز
7قوالت غير طرفية مثل م س «مركب اسمي» أو م ف «مركب فعلي» والتي
تعرف بأوتوماتيات أخرى تشكل جزءا من أوتوماتية أكبر وقادرة على االنتقال
داخلها. وهذه هي الفكرة وراء تقنية شبكات االنتقال ا7تكرر ويوضح شكل

 شبكة انتقال متكرر جلملة:٢-٥
The Clever little daughter of the owner of the sweet-shop has won a

scholarship to Oxford

«االبنة الصغيرة ا7اهرة 7الك محل احللوى كسبت منحة دراسية بجامعة
.)٢(أوكسفورد»

وتتكون ا7قوالت الطرفية هنا من س (اسم)L ف (فعل)L ص (صفـة)L ج
(حرف جر)L د (أداة). وتتـكـون ا7ـقـوالت غـيـر الـطـرفـيـة مـن م س (مـركـب
اسمي)L (م ح) مركب حرفي. ويبT احتمال اشتمال ا7ركـب االسـمـي عـلـى
مركب حرفيL وأن العكس صحيح أيضا أهمية شمول إمكانية اإلرجاع في

لغات البرمجة.
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وهذه طريقة عملية جدا لتحليل اجلملL ولكنها ال تسمح لنا بسهولة أن
نأخذ في االعتبار جميع الظواهر في الـلـغـات الـطـبـيـعـيـةL وخـاصـة بـعـض
الظواهر السياقيةL رغم أنه vكن تناولها بازدواج مستفيض في ا7واصفات
كما سنبT فيما بعد. وفي عملية التحليل يعتمد ا7سـار الـذي يـتـخـذ عـنـد
ترك العقدة على الطريق الذي � به الوصول إليها. فقد نود أن ننظر مثال
Lإلى الفعل في اجلملة 7عرفة ما إذا كان يتفق مع االسم في ا7ركب االسمي
وهذه مسالة تشغل كثيرا من علماء اللغةL وذلك أن الفعـل vـكـن أن يـفـهـم
�عان مختلفة عديدة. وقد يتوقف اختيار ا7عنى ا7ناسبL مثال على طبيعة
االسم إذا كان يدل على كائن حي كإنسان أو حيوان أو على جماد كمنضدة.
ومن ا7مكن ضمان االتفاق في العدد بواسطة قواعد النحو احملرر مـن

:)٣(السياق على النحو التالي
جملة: جملة مفردة/ جملة جمع

جملة-مفردة: = مركب اسمي مفرد/مركب فعلي مفرد
جملة-جمع: = مركب اسمي جمع / مركب فعلي جمع

مركب-اسمي-مفرد:-أداة مفردة/ صفة مفردة/ اسم مفرد
... .. .. . إلى آخره.

إال أن هذه القواعد تكون مجهدة للبرنامج وvكن التعبير عن الظواهر
Augmentedالسياقية بطريقة أدق باستخدام أنظمة شبكات االنتقال ا7عززة 

Transition Networks (ATNs)والذي سنصفه كما يلي)٤( الذي استحدثه وودز 

شبكات االنتقال املعززة
Augmented Transition Networks (ATNs)

تتميز شبكات االنتقال ا7عززة عن شبكات االنتقال ا7تكرر بثالث ميزات:
١- تسمح ألي نوع من االختبار أن يرتبط باألقواسL كما تسمح بفـرض
شروط كأن تكون الكلمة من مقولة معينة أو مجموعـة داللـيـة أو تـركـيـبـيـة
محددة. وبذلك قد تتطلب أن يكون االسم من نفس مجموعة األداة ا7وجودة
سابقا في الشبكةL وعلى هذا vكن أن نرفض مثـال «نـافـذة» أو «تـلـيـفـون»

كفاعل لفعل «يحلم».
٢- تسمح لنا أن نحدد ما يقوم به البرنامـج إذا مـا اتـخـذ ا7ـسـار فـرعـا
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معينا: مثل تخزين معلومة ما الستخدامها فيما بعد.
 لتخزين العالقات ب٣set of registersT- تعطينا مجموعة من ا7سجالت 

الشبكات الفرعية العديدة لنظام كامل.
وقد استحدث وودز مصطلحات قياسية لوصـف قـواعـد الـنـحـو طـبـقـا
لصياغة شبكات االنتقال ا7عززةL فهناكL على سبيل ا7ثالL قـوس مـن نـوع

 ليسمح باالنتقال من حالة إلى أخرى بدون استخدام كلمةjump«قفزة» كل 
اإلدخال. وهناك أيضا وسيلة مقننة لنأخذ في االعتـبـار اجلـمـل الـرئـيـسـة
واجلمل ا7وصولة عندما نحتاج إلى الرجوع إلى بدايـة اجلـمـلـة بـعـد جـمـل
اعتراضيه كثيرة مثل جملة «الولد الذي رأيته أمس ينزل من الباص مع فتاة

. وvكن لبرنامج شبكات االنتقال)٥(جميلة معها شمسية حمراء هو ابن القس»
 أن يفهم األسئلة التالية:٣- ٥ا7عززة في شكل 

-أ- ما هي السفينة التي لها أكبر طول?١
-ب- ما هي أطول سفينة?١
 -أ- ما هي السفن ذات أكبر طول?٢
-ب- ما هي أطول السفن?٢

ونعيدهم هنا باللغة اإلجنليزية حتى يتفهم القارM البرنامج:
1 (a) Which is the ship of greatest length?

1 (b) Which is the longest ship?

2 (a) Which are the ships of greatest lenght?

2 (b) Which are the longest ships?

ADJGNGto be

ADJGarticle

noun

ADJG = adjectival group

NG = noun group

comp = comparison (greater/lesser length)

"Which is the longest ship?p" ���� ����	
 �����
 ����� ���� 3�5 ���
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jump
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 ب)٢L أ)L (٢ ب) لهما نفس ا7عنـى وكـذلـك (١ أ) و(١إن اجلملتT فـي (
وvكن توضيح الفرق بT اجملموعتT بضبط سجل العدد للمفرد أو اجلمع

) وvكن استخدام تلك الوسيلةship/ships) أو(is/areبعد حتليل الكلمة الداخلة (
”the Ship are”الكتشاف األخطاء النحوية إذا كتب شخص 

Analysis of queriesحتليل االستفهامات 

nتاز البرامج ا7ستخدمة هنا بأن اجلمل التي تقبلها ال حتدد بواسطة
مجموعة قواعد كما هو احلال إذا كانت مولدة بواسطة نحو بنـاء اجلـمـلـة

Phrase Structure grammarأو بواسطة مخطط بياني يحدد ا7سار فيه ا7قولة 
التي تنتمي إليها الكلمة الداخلة. وبرامج التحليـل مـن هـذا الـنـوع (حتـلـيـل
االستفهامات) ال تفحص كل كلمة بل تركز على مفاهيم معينة ترتبط عادة
بالفعل. وترتبط هذه ا7فاهيم عادة باحلاالت اإلعرابية مثل الفاعل وا7فعول
واألداة.. الخ أو بصيغة اجلملة مثل الزمن والتي يبحث عنها البرنامج �جرد
التعرف على الفعل. وفي مثل هذا التحليـل ال تـرتـبـط هـذه اجملـمـوعـة مـن

 (انظر الفصلPrim activesاحلاالت بالفعل نفسه ولكن با7كونات الداللـيـة-
الرابع): وعلى هذا ففي نظرية الترابط الفكري تكون «يبلغ» ا7كون الداللي

لـ «يبتلع»L «يأكل»L «يشرب»L «يزدرد».. الخ.
وتصبح األفعال أكثر الكلمات أهمية في ا7كون الفعـلـيL واألسـمـاء فـي
ا7ركبات االسميةL ويرتبط بها األسئلة التي vكن أن تولد توقـعـات وقـيـود
يجب تلبيتها فيما بعد. وتتميز مثل هذه البرامج بالقوة وحساسيتها القليلة
Lلالختالفات في التعبير عن نفس الفكرة أو تـكـويـن إطـار لـنـفـس الـسـؤال
وذلك ألن ترتيب الكالم ليس ذا أهمية أساسية في عملية التحليل. ولهـذا
فليس هناك حاجة للتنبؤ بجميع الطرق ا7مكنة التي vكن بها التعبير عن
اجلملة الواحدةL ومن ناحية أخرى ال تسمح بقبول أي تخريجات تتبع طرق

)٦(ترتيب الكالم. وأفضل تـلـك الـبـرامـج هـو ذلـك الـذي اسـتـحـدثـه ريـزبـك

Riesbeckوالذي استمد من جمل اللغة الطبيعية البـنـيـة ا7ـنـاظـرة لـنـظـريـة 
الترابط الفكريL (الفصل الرابع). وأهم مالمح مثل هذه احمللالت ما يلي:

- إنها ال تبحث عن بناء تركيبي للجملةL ولكن حتـاول أن جتـد ا7ـعـنـى١
مباشر في السياق الذي تظهر فيه اجلملة.



59

بعض طرق التحليل اآللي للغات الطبيعة

- تستخدم قدرا بسيطا جدا من ا7علومات التركيبية.٢
٣Tيز كثيرا بn وال Lتعطي أهمية بالغة لعملية االستدالل وا7عتقدات -

ا7علومات اللغوية وغير اللغوية. وتبدأ عمليـة إيـجـاد الـبـنـيـة الـداللـيـة قـبـل
االنتهاء من قراءة اجلملة بأكملها. ويدعي ريزبك بقوة أن مـن احملـتـمـل أن

تكون هذه هي الطريقة التي نتبعها في فهم اللغة.
ونصف هنا احمللل الذي وضعه ريزبك واسمه «مفسر اللغة اإلجنليزية»

English Lanugage Interpreter (ELI)(٧):وله ثالث خواص 
 (انظر الفصل الثانيProduction rulesأ- يتكون القاموس من قواعد إنتاج 

عشر) وهي تؤدي اجلانب الرئيسي من التحليل.
ب- يستخدم قيودا تعبر عن ترابط ا7فاهيم التي تبنيها لكي تتحكم في

استخدام هذه القواعد.
ج- يستخدم وصفا منطقيا شامال موضحا ترابط ا7فاهيم.

وهناك نوع خاص من قواعد اإلنتاج يسمى الطلبL والتي لها باإلضافة
إلى ا7واصفات ا7عتادة من القيود واألفعال مجاالت إضافية مثل بؤرة االختبار
وا7قترحاتL وتساعد األخيرة على حتديد اختبارات إضافية تنفذ في حالة

تلبية طلب بعينه.
ويساهم تنفيذ اختبار ما بوجه عام في بناء تركيب بـنـيـوي-داللـي وفـي
حتديد ا7علومات ا7طلوبة الستكمال هذا البناء والتي تتمثل فـي أن كـثـيـرا
Lوعـادة مـا تـكـون هـذه خـواص الـفـعـل Lمن اخلواص لم تتحدد قيمتها بعـد
فمثـال إذا كـانـت اجلـمـلـة حتـت الـتـحـلـيـل هـي «قـال جـون 7ـاري إن روبـرت
سينصرف»L فبمجرد أن يتعرف البرنامج عـلـى الـفـعـل «يـقـول» (فـي شـكـل
قال)L يقوم البرنامج بالدخول إلي القاموس وينتج عن هذا خلق بنية للمدخل

. وهنا تتم عملية إحالل الشخص رقم٤- ٥ا7عجمى ا7ناسب كما في شكل 
ا ب «جون» وتنتظر عملية استكمال باقي البنية تقدم التحـلـيـل بـعـد ذلـك.
وvكننا أن نعبر عن هذا بقولنا إن البنية قد اكتسـبـت قـيـمـتـهـا ا7ـوضـعـيـة

 .partially instantiatedجزئيا 
وقد تكون هناك قيود يجب مراعاتها في هذه العمليةL فمثال يجـب أن

) vكن أن تكون١ (معلومة١ Information «شخص فعال» ولكن person ٢يكون 
فكرة كاملةL (في هذه احلالة «سينصرف روبرت»).
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 بالرجوع إلى القاموس عند مراءتـهELIويقوم مترجم اللغة اإلجنليزيـة 
الكلمات ا7دخلة وذلك الستخراج التعريفات التي vررها بدوره إلى برنامج

. وينتج عن هذا مجموعـة مـن الـطـلـبـاتIncorporateفرعي يسـمـى «ادمـج» 
حتمل لذاكرة احلاسبL حيث يتم اختبارها بـواسـطـة بـرنـامـج فـرعـي آخـر

 الذي ينفذ تلك الطلبات التي تتوافر شروطـهـاconsiderيسمى «انظر فـي» 
ويستبعد التي تتناقض مع باقي البنية بذاكرة احلاسب.

The problem of pronominal referenceمشكلة عائد الضمائر 

ا7شكلة هنا هي أن جند االسم الصحيح الذي يعود عليه الضميرL وهي
واحدة من أصعب ا7شاكل التي يستعصي حلها في عموميتها التامة. انظر

Jacques Pitrat )٨(إلى اجلمل التالية وهى معدنة من مثال جلاك بيترا

أرسل ا7درس الولد للناظر ألنه:

2 ��� �����1 ��� �����

	
�

��� ���� �	 
���� ��� ���	� �	 ���� 
���� 
���  4 � 5 !"�

����

source

������

destination

��
��� �����

object

1 �������

PERSON 2PERSON 1

TRANSFER

INFORMATION 1



61

بعض طرق التحليل اآللي للغات الطبيعة

- قد حتمل منه كثيرا.١
- كان يلقي احلجارة.٢
- كان يريد أن يراه.٣

ونحن ال جند صعوبة في حتديث على من يعود الضمير الغائب وني كل
حالةL رغم أنه ال vكن صياغة قاعدة اسـتـدالل مـنـطـقـيـة دقـيـقـة تـضـمـن

التوصل إلى اإلجابة الصحيحة.
L«نع أن يكون الولد «قد حتمل منه كثيراv وفي هذا ا7ثال ال يوجد ما
رغم أنه يبدو أن االحتمال األرجـح أن ذلـك يـعـود إلـى ا7ـدرسL كـمـا أنـه ال
يوجد ما vنع ا7درس من إلقاء احلجارةL ولكن إذا كان ذلك كذلك فلمـاذا
إذا أرسل الولد إلى الناظر? وهل يكون ذلك منطقيا مع السلوك ا7توقع من
ا7درس? والسؤال الذي يبرز هنا هو ما هي ا7عرفة التي نستمـد مـنـهـا مـا
يجعلنا نحل مثل هذه ا7شكلة بهذه الدرجة من السهولة? واإلجابة هو أننـا
نستخدم مجموعة عريضة متسعة من مواد معرفتنا-التي نكتسبها بالفطرة

commonsense السليمة ومن خالل إحساسنا بالعالم حولنا وإدراكنا للعالقات
االجتماعية والسياسية فيه.

والبرامج ا7وجودة التي vكن أن حتل مثل هذه ا7شاكل قليلة جداL ذلك
أنه من الصعب جدا في ظل التقنية ا7وجودة حاليا أن نعطي اآللة nثـيـال

لكل هذه األجزاء من ا7عرفة الفطرية والتلقائية.
ومثل هذه البرامج الناجحـة فـعـال قـد صـمـمـت ألهـداف مـحـددة جـدا
وتستخدم طرقا بسيطة للغايةL. وإحدى هذه الطرق أن تأخذ عائد الضمير
على أنه االسم أو ا7ركب االسمي السابق للضميرL وهنـاك طـريـقـة أخـرى
تعطي لكل اسم سابق للضمير رقما يقل كلما بعد االسم عن الضمير ويزيد

كلما وجدت عالقة داللية معه.

مشكلة العطف واحلذف
The Problem of Conjunctions & elliptic constructions

إن استخدام العطف-وهو طريقة مناسبة جدا لربط عبارتT ببعض أو
لتجنب تكرار جزء من اجلملة-قد يثير بعض ا7شاكل الدقـيـقـة فـي حتـلـيـل

:Tاجلملت Tجمل اللغات الطبيعية. انظر إلى هات
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حضر بول وجون للعشاء.
لعب جيمس الكمانL وآن البيانو.

وبا7ثل vكن أن تنشأ مشاكل من حذف أجزاء من اجلملة وتؤخذ على
أنها متضمنة:

ما هي عاصمة أ7انيا? ا7كسيك ?
إن الفكرة األولى التي تخطر في البال عند التعامل مع مشكلة العطف
هي أنه كلما وجد عطفL نحاول أن جند ما إذا كانت اجلملة التالية مباشر
متمشية جزئيا على األقل مع القاعدة النحوية ا7ستـخـدمـة أخـيـرا. وعـلـى

هذا ففي ا7ثال السابق:
و«آن البيانو»

متمشية جزئيا مع التركيب:
اسمأداةاسمفعل
وهو

«لعب جيمس الكمان»
وما ينقص هنا هو الفعل.

واالحتماالت هنا لسوء احلظ كثيرة جداL وال vكن استبعادها إال �عايير
داللية أو باالعتماد علي احلدس السليمL ومن ا7مكن أن يكون هناك غموض

أساسي مثل:
«مواقف السيارات محجوزة لكبار ا7سئولT وا7ديرين»

حيث أنه ليس من الواضح إذا كان يستطيع ا7ديرون استخدام ا7واقف
أم أن ذلك مقصورا على كبارهم فقط?

وهناك صعوبة أكبر ناجتة عن االستخدام اخملتلف لبعض الكلمات التي
تشبه ا7عامالت ا7نطقية في اللغات الطبيعيةL من ناحية واستخدامها فـي

معاجلة ا7علومات من ناحية أخرى. فلننظر إلى هذا االستفسار:
كم عدد احلاسبات الشخصية التي بعناها في شمال وجنوب كارولينا ?
إذا عبرنا عن هذا السؤال باللغة الصورية التي vـكـن أن يـقـبـلـهـا بـرنـامـج
استعالم قاعدة البياناتL فإن اجلزء األخير من االستفـسـار والـذي يـحـدد

منطقة البيع vكن التعبير عنه بأي شكل من األشكال األربعة التالية:
- منطقة = شمال وجنوب كارولينا١
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- منطقة = شمال أو جنوب كارولينا٢
- منطقة = شمال كارولينا أو جنوب كارولينا٣
- منطقة = شمال كارولينا وجنوب كارولينا٤

) يتضمن تناقضا. إذ٤)L ألن رقم (٣والشكل الوحيد الصحيح هو رقم (
ال توجد منطقة vكن أن تسمى شمال كارولينا وجنوب كارولينا في نـفـس
الوقت. والنقطة األساسية هنا أن ا7عامالت ا7نطقية مثل «و» و«أو» يختلف
معناهما في اللغات الطبيعية عنه في ا7نطق الصوري. وهناك وصف جيد

Terry Winogra )٩(7شاكل حتليل اللغات الطبيعية في كتب تـيـري ويـنـوجـراد

Wendy Leh. nert-)١٠(ووندي لينيرت

خامتة
هناك العديد من ا7شاكل التي لم حتل في حتليـل الـلـغـات الـطـبـيـعـيـة.
فباإلضافة إلى صعوبة وضع قواعد النحو الصوري التي تسمع بتوليد جمل
صحيحة للغات طبيعية فهناك السؤال ا7نطقي فيما إذا كان هنـاك فـائـدة
من وراء ذلكL ألننا نستطيع فهم الكثير من اجلمل غير الـنـحـويـة. كـمـا أن
غنى اللغات الطبيعية نتيجة للمعاني الكثيرة التي vكن أن تفهم بها الكلمة
الواحدة والغموض واللبس الذي يعطي اللغة الكثـيـر مـن اجلـمـالL سـيـظـل

يجعل حتديد طرق nثيل معرفتنا بالعالم حتديا رئيسيا.
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احلواشي واملراجع

) تتميز اإلضافة في كل من اللغة العربية واإلجنليزية بأنه vكن إضافة مركب اسمي جديد لكل١(
the cousin of theإضافة وبالتالي تصبح غير محدودة فمثال نستطيع القول في اللغة اإلجنـلـيـزيـة 

king كن إضافة مركب اسمي لهذه اإلضافة فتكونvو the cousin of the cousin of me kingكنناvو 
.. . وهكـذاThe cousin of the cousin of the cousin of the kingLإضافة مركـب اسـمـي جـديـد لـتـكـون 

ويحدث نفس الشيء في اللغة العربيةL فيمكننا أن نقول بائع احللوى ونضيف اسما جديدا ونقول
ابنة بائع احللوى ثم نضيف اسما جديدا وnول زوج ابنة بائع احللوى.. وهكذا (ا7ترجم).

(٢) توضح هذه اجلملة الطبيعة التكرارية في اللغات الطبيعية. (ا7ترجم).
 أي أن كل هـ تتحولA->B يضم قواعد من نوع context free grammar) النحو احملرر من السياق ٣(

 وال توجد قيود أو شروط على تطبـيـق مـثـل هـذا الـنـوع مـن الـقـواعـد. وقـد اسـتـخـدم نـومBإلـى 
Syntactic عندما قدم نظريته التحويلية في كـتـابـه ١٩٥٧تشومسكي هذا النوع من النحو فـي عـام 

structureـثـيـلn وقد اعتبر تشومسكي في ذلك الوقت أن هـذا الـنـحـو غـيـر قـادر-�ـفـرده-عـلـى .
. وجدير بالذكر أن هـنـاكtransfonational componentا7عرفة اللغوية ولهذا قدم ا7كون الـتـحـويـلـي 

نظريات توليدية حديثة تعتبر أن النحو ا7تحرر من السياق قادر على nثيل ا7عرفة الـلـغـويـة وأن
Generalized) ١٩٨٥ ونظريته في كتاب (Gazdarاللغات الطبيعية في األساس متحررة من السياق (انظر 

Phrase Structure Grammar

(4) Woods, W. (1970)Transition network programs for natural language analysis, CACM 13 10, pp.

591-606.

) نالحظ هنا أن اجلملة األساسية هي «الولد هو ابن القـس»L وهـنـاك عـدة جـمـل اعـتـراضـيـة٥(
وردت بT ا7بتدأ وخبر اجلملة ومع ذلك ال جند صعوبة في فهم اجلملة وأن ا7قصود بابن القس

هنا هو الولد وليس غيره من األسماء.
(6) Riesbeck, C.K. (1975). Conceptual analysis in Conceptual information processing, Schank (ed.,

New York, North Holland.

(7) Riesbeck, C.K. (1978), An expectation-driven production system for natural language understanding,

in pattern-directed inference systems, Waterman and Hayes-Roth (eds.), New York, Academic Press.

(8) Pitrat, J. (1978), La programmation informatique du language, La Recherche No. 93.

(9) Winograd, T. (1982), Language as a Cognitive Process, Reading, Mass., Addison Wesley.

(10) Lehnert, W. and Ringle, M. (1982), (eds), Strategies for natural language Processing, Hillsdate,

N.J., Lawrence Erlbaum.
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فهم الكالم: بعض جوانب
املشكلة

إن الشغل الشاغل لعلماء الذكاء االصـطـنـاعـي
 للوصل بT أنظمـةFriandlyهو تطوير برامج ودية 

معاجلة ا7علومات والـذيـن يـسـتـخـدمـونـهـاL بـهـدف
التوصل إلى ا7علومات. وحيث أن الكالم مـن أكـثـر
وسائلنا الطبيعية لالتصال. فقد اجنذب كثير مـن
الباحثT إلى ميدان فهم وتخليق الكالم. وتقتصـر
Lمعاجلتنا في هذا الفصل على مشكلة فهم الكالم
وهي ا7شكلة األصعبL وعلى القارM ا7هتم بتخليق

)١()١٩٨٢الكالم الرجوعL على سبيل ا7ثال إلى وي§ (
Wittenإن فهم الكالم أكثر صعوبة من فهم اللـغـة .

ا7كتوبة وذلك لعدة أسباب أهمها ما يلي:
١- حتتوى الرسالة ا7نطوقة على «ضجيج» قـد

ال يحمل أي معنى.
٢- ويجب طبعا حذف مثل هذه األصوات التـي

ليس لها داللة لغوية أثناء حتليل الكالم.
ب- نطق الكالم نادرا ما يكون مضبوطاL ويختلف

نطق نفس العبارة من شخص إلى آخر.
جـ- يختلف نطق ا7تحدث الواحد لنفس العبارة
مـــن وقـــت آلخـــرL حـــســـب حـــالـــتـــه الـــنـــفـــســـيـــة

6
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والفسيولوجية.
د- vكن أن يختلف نطق الصوت الواحد تبعا 7ا إذا كان ينطق منفردا أو

مع كلمات أخرى.
Lالكلمات التالية Tهـ- ليست هناك حدود واضحة في اإلشارة الصوتية ب
وvكن أن تكون هناك فترات صمت فـي مـنـتـصـف الـكـلـمـةL أو غـيـابL أي

توقف بT الكلمات ا7تتالية.
Lمثل Lاما في الهجاء نطقا واحداn كن أن يكون للكلمات اخملتلفةv -و

pair peeper ‘, right write, rite.
والنتيجة هي أن ا7دخل إلى برامج حتليل الكالم هو نسيج من العناصر
الصوتية تعبر عن اجلملة ا7نطوقة في األصل. وسيحتوي هذا النسيج على

% على أحسن الفروض في الـوقـت احلـالـي.٣٠أخطاء ال تقل نسبـتـهـا عـن 
وهذا يؤدي بالتالي إلى درجة كبيرة من عدم التحديد في ا7عاجلة اآللية.
وبدءا بهذا النسيج من األصواتv Lكن استخالص نسيج من الكلمـات
بحساب جميع التوافقات ا7مكنة بT األصوات في هذا السياق. وهنا vكن
أن تنحصر مهمة برنامج التحليـل فـي أن يـجـد مـسـارا مـتـرابـطـا مـنـطـقـيـا
مستخدما جميع ا7علومات ا7مكنة. وقد ثبت أن هذه العو7ية من أسفل إلى

 غير وافية للغات التي تزيد درجة تعقيدها عن احلد األدنىbottom upأعلى 
 ترشدها معلوماتtop downويجب أن تكمل بعملية معاجلة من أعلى ألسفل 

 ومعلومات أخرى على مستوى أعلى.pragmaticداللية وتركيبية ومقاماتية 
وتعالج األجهزة ا7ستخدمة حاليا مشكلة nييز الكلمات ا7نفردة. وهذه
ا7شكلة أسهل بكثير من مشكلة nييز الكالم ا7ستمرL ولكن حتى بالنسبـة
لتمييز الكلمات ا7نفردة والتي حتقق أكثر البرامج تقدما فيها جناحا يوصل

L فإن هذا ال يكون إال حملصول من الكلـمـات الLea )٣(% طبقا للـي٩٩٬٥إلى
 كلمة وتتطلب أن ينطقها متكلم واحد مـدرب. وهـنـاك أدوات١٢٠يزيد عن 

تعمل من سنوات للتعرف على تتابع كلمات خال من أي جنية تراكيبية.

Levels of recognitionمستويات التعرف 

 يتوقف)٤(Barrإذا كانت نقطة البدء هي اإلشارة الصوتيةL فإنه وفقا لبار 
حتقيق فهم تام 7ا قيلL على توافر أنواع ا7عرفة التالية:
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. nثيل خواص جميع األصوات الواردة في الكلمات.Phoneticأ- الصوتية 
 القواعد التي حتكم اختالف نطق األصوات:phonologicalب- الفونولوجية 

باختالف السياق وتتعلق هذه القواعد بظواهر مثل االضـغـامL والـتـفـخـيـم.
الخ.

)٥(. القواعد التي حتدد كيف تتحد الصرفياتmorphemicجـ- الصرفية 

لتكون الكلماتL وتشمل هذه القواعد قوانـT اجلـمـع وتـصـريـف األفـعـال..
الخ.

 وهي القواعد التي تصف االختالف فـي الـنـبـر:prosodicد- التطريزيـة 
والتنغيم مثل النبر ا7رتفع في نهاية السؤال.

 وهي القواعد التي حتكم تكوين العبارات واجلمل.:syntacticهـ- التركيبية 
 القواعد استخدام الـكـلـمـات واجلـمـل السـتـبـعـادsemanticو- الداللـيـة: 

العبارات واجلمل الصحيحة التي قد تكون صحيحة نحويا ولكن غير محتملة
الورود.

 القواعد التي حتكم الكالم والتي nكن السامع:pragmaticsز- براجماتية 
من استنتاج نوايا ا7تكلم وأن يكون تفسيره لرسالة ا7تكلم أعلى من مـجـرد
التفسير السطحي للرسالة اللغوية. وتنشأ الصعوبة الكبرى في فهم الكالم
من مصدرين للخطأ وعدم اليقT ا7صاحب لعمـلـيـة الـكـالمL ويـرجـع أحـد
ا7صدرين إلى ا7تكلم. بينما يرجع اآلخـر إلـى الـسـامـع. وحتـدث كـثـيـر مـن
األخطاء أثناء ترجمة ا7تكلم أفكاره إلى أصواتL مثل اختيار الكلمات اخلطأ
و انطقها خطأ أو بوضوح غير كافL أو تكرار كلمات حـT ال يـكـون هـنـاك
ضرورة لذلكL وإصدار أصوات غريبة ال معنى لها مثل تسليك حنجرته أو
إصدار أشياء غريبة تفسد من الرسالة الـلـغـويـة. وعـلـى الـسـامـع أن يـقـوم
بعكس العملية التي قام بها ا7تكلمL فهو يبدأ من الرسـائـل ا7ـشـوهـة.. إلـى
نوايا ا7تكلمL ويرتكب أخطاء هي أخطاء في احلكمL ألنـه ال تـوجـد قـواعـد
دقيقة حتكم الفهم. ومن ا7الحظات العامة أن االتصال بT الناس تصاحبه

أسئلة كثيرة تتطلب التكرار والتوضيح.
-disإلى الداللة و (Sm إلى سيكولوجية ا7تكلم و Pay ترمز ١- ٦في شكل 

course) و Lإلى قواعد السياق (Sysyntx) و Lإلى التراكيب (lexical(Lالعتبارات 
ph (Phonetic) العتبارات تطريزيةL و pr (prosodic considerations)معجميةL و 
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U للضوضاء احملـيـطـةL وE ـ جلهاز النطق عنـد ا7ـتـكـلـمL وAللصوتـيـاتL و 

للميكروفون.

بعض برامج التعرف على الكالم
Some speech-recognition programs

) بوزارة الدفاع فـيARPAلقد مولت وكالة مشروع األبحاث ا7تـقـدمـة (
)١٩٧٦- ١٩٧١الواليات ا7تحدة األمريكية برنامجا استمر 7دة خمس سنوات (

للبحث في التعرف على الكالم ا7تصل. وكان هدف البحث هو إنتاج برنامج
للحاسب قادر على حتليل اجلمل صحيحة البنـاء مـن واقـع قـامـوس لـغـوي
يضم جو إلى ألف كلمة وتنحصر اجلمـل فـي مـجـاالت مـحـدودة وعـلـى آال
تتعدى نسبة خطأ البرنامج عشرة با7ائة. وقد نتج عن هذا ا7ـشـروع عـدة

)٧( وكذلكBeranek and LBolt (Newman) BBN لشركـة Speechlisبرامج منهـا 

HWIMوعـدة نـســخ مــن Lلـنـفـس الـشـركـة Hearsay(٨) HAARPY(٩)جلـامـعـة 
System Development بالتعاون مع SRI internationalكارنيجي ميلونL كما طورت 

Corporation\ برنامج SRI SDC(١٠)برنامجا باسم)١١( و طورت شركة أي ب م
Dragon كما كانت هناك أعمال �اثلة في Bell Labs.

وقد أدى مجهود �اثل في فرنسا إلى بناء عدة برامج منها:

Newell (٦)شكل(٦-١) بعض ا7يكانيزمات التي تؤثر في الرسالة الصوتية (من نيول)
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Centre de Rechareche en Informatique de (CRIN) in MYRTILLE-I and

Nancy d’Informatique(١٢-١٣) وبرنامج LESOPE(١٤) في II Laboratoire et de

Mechanique pour les Sciences de Centre National d’Etude (CNET) في
KEAL(١٥) وبرنامج I’engenieurوبرنامج (١٦) بجامعة مارسيليا Lannion des

Telecommunications وبرنامج ENSER(١٧) بجرينبول.

Hearsayمشروع هيرساي «اسمع وقل» 

يعمل هذا البرنامج بطريقة غير هرميةL ويعني ذلك أن استخدام كل من
ا7صادر ا7تعددة للمعلومات اإلضافية التي ذكرت أعاله (الـصـوتـيـة.. الـخ)

  وذج «السبورة» وقـدHearsay-IIيتم �عزل عن باقي ا7صادر. ويستـخـدم 
سمى كذلك ألن كل مصدر من مصادر ا7علومات يسجل نتائج أعماله ويزيل

النتائج التي تصبح عدvة اجلدوى وهكذا.
ويتخذ التحليل تتابعا 7ستويات مختلفة يبدأ أدنـاهـا بـتـقـسـيـم اإلشـارة

 ثم تنظم هذه الوحدات الصـوتـيـة,segmentsالصوتية إلى وحدات صـوتـيـة 
 ثم تنظم هذه ا7قاطع إلـى كـلـمـات.,Possible syllablesإلى ا7قاطع ا7مـكـنـة 

وتستخدم ا7علومات التراكيبية والداللية في ا7ستوى األعلى. وقد � اختبار
البرنامج بعبارات لتحريك قطع الشطرجنL ومع أن احلقل الداللي لتحريك
قطع الشطرجن ى ود.. إال أنه يسمح باستخدام طـرق عـامـة جـدا لـتـمـثـيـل

اإلشارات الصوتية التي يراد اختبارها.
 لعدد من ا7ـصـادر ا7ـسـتـقـلـةHearsayويسمح التركـيـب الـعـام لـبـرنـامـج 

للمعلومات بالتعاون في حل مشكلة ما. ولقد استخـدم هـذا الـبـرنـامـج فـي
مجاالت أخرى غير التعرف علي الكالم. فقد استخدم-على سبيل ا7ثال-في
احلكم في حركة ا7رور اجلوية. ومن وجهة النظر هذه فإن النسخة الثانية

 غالبا ما ينظر إليها «كنـظـام خـبـيـر»L وسـنـتـنـاول هـذاHearsayمن برنـامـج 
ا7وضوع في الفصل اخلامس عشر.

Myrtilleمشروع ميرتيل 

أن١. وvكن 7يرتيل crin في جامعة نانسي �ركز ٬٢ �١ تطوير ميرتيل 
يتعرف على جمل محدودة جدا من لغات اصطناعية مستخدما عـددا مـن
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Topا7فردات ال تتجاوز ا7ائة. ويستخدم البرنامج نظاما من أعلى ألسفـل 

Down ميرتيـل Lفي ميدان علم٢ ويعتمد كليا على التراكيب. وقد استخدم 
 كلمةL ونحو يقارب نحو لغة احلديث٣٧٥الظواهر اجلوية �فردات يبلغ عددها

بالفرنسيةL ويستخدم استراتيجية مـزدوجـة مـن أسـفـل ألعـلـى ومـن أعـلـى
Lشأنه في ذلك شأن النظم التي تتميز �ثل هذه الدرجة من التعقيد Lألسفل
فيمكنها أن تبدأ حتليل اجلملة من عدة نقاط أساسيةL مستخدمة طريقـة

 والتي سنصفهاHWIM» ا7ستخدمة في Islands of confidenceمثل «جزر الثقة 
في اجلزء التالي من هذا الفصل.

وهذه هي الترجمة العربية لبعض اجلمل التي vكن 7يرتيل أن يتناولها:
متى سترتفع درجة احلرارة ?

متى تصل درجة احلرارة إلى الصفر في لورين ?
هل ستمطر في منطقة نانسي ?

هل سيقل احتمال وجود طرق ثلجية في منطقة ميز غدا?
Control strategiesاستراتيجيات التحكم 

تزداد الختالفات كثيرا بT الطرق اخملتلفة الـتـي تـسـتـخـدمـهـا أنـظـمـة
التعرف على الكالم للتحكم في استخدام قواعد ا7عرفة عـن االخـتـالفـات
في نوع ا7عرفة ا7ستخدمة: بأنواعها اخملتلفة-وأنتي سبق اإلشارة إليها-من

ا7عرفة الصوتية إلى الداللية والبراجماتية.
 على شكل عـقـد شـكـلHarpyويتم nثيل األصوات فـي بـرنـامـج هـاربـي

بياني لشبكات االنتقال ا7عززة التي وصفناها في الفصل اخلامسL بيـنـمـا
nثل األقواس ا7سارات اخملتلفة التي vكن أن تتحد فيها األصوات لتكون
ا7قاطع أو الكلمات. وبهذا تنحصر عملية تفسير اجلملة في التوصـل إلـى
ا7سمار ا7ستمر في الشكل البياني. وذلك يعطي البرنامج نوعا من البـنـاء
ا7تعامل الذي يعتبر أكثر كفاءة من باقي البرامج التي طورت ضمن مشروع

Arpa وإن كان ليس من السهل١٩٧٦- ١٩٧١ في الفترة من Lمن ناحية السرعة 
تعديله. ويحلل هاربي اجلمل من اليسار إلى اليمT مستخدما إستراتيجية

 والتي قد ال تكون أفضل استـراتـيـجـيـة عـنـدمـا الfan-out strategyمروحيـة 
vكن التعرف على بداية اجلملة بسهولة.

وهناك استراتيجية أكثر تطورا-وإن كانت أصعب في التنفيذ-تستـخـدم
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األجزاء التي � حتليلها من اجلملة ببعض الثقة كنقاط ارتكاز «جزر الثقة-
lslands of con fidenceويتقدم التحليل من «جزيرة» إلى أخرى إما من اليسار «

SRI\SDC و ٢إلى اليمT أو من اليمT إلى اليسار. ويستخدم كل من ميرتيل 

هذا ا7نهج. وvكن عادة تقليل عدد االحتماالت التي يجب فحصها باتـبـاع
استراتيجيات تركز االنتباه على ا7وضوع الذي يناقشL واخـتـيـار الـكـلـمـات

 مزيجا منHWIMاألكثر احتماال على ا7ستوى الداللي. ويستخدم برنامـج 
هذه االستراتيجية واستراتيجية هاربيL الـتـي حتـاول الـتـعـرف عـلـى كـلـمـة
Tثم االستمرار في التحليل في اجتاه Lواحدة أو اثنتان من مجموعة كلمات

.Tبدءا من الكلمة التي � التعرف عليها بدرجة كافية من اليق

خامتة
يتميز أداء برامج التعرف على الكالم في الوقت الراهن بأنه في مرتبة
أدنى بكثير من أداء برامج فهم اللغة الطبيـعـيـة ا7ـكـتـوبـة. ويـكـمـن الـسـبـب
الرئيسي لذلك في النواقص واألخطاء في حتليل الرسـالـة الـصـوتـيـة �ـا
Lنـظـريـا Lكن تقـلـيـل نـسـبـة اخلـطـأvفي التحليل. و Tيؤدى إلى �دم اليق
باستخدام معلومات داللية وبراجماتية عن موضوع الكـالم ا7ـراد حتـلـيـلـه.
ويتطلب هذا حتديد مجال االهتمام أو افتراض عالم محـدود. وإذا أمـكـن
حتقيق هذا االفتراض فإن إمكانية تقدير توقعات موثوق بها عمـا سـيـقـال
بعد ذلك تختصر مدى االفتراضات الصوتية التي تؤخذ في االعـتـبـار. إال
أنه ليس من السهل تنفيذ هذا النوع من التفاعـل بـT ا7ـسـتـويـات الـلـغـويـة

اخملتلفة.
وvكن القول بشكل عام إن حل الرموز الصوتية باحلاسب سـيـتـحـسـن
بعمل حتليل شكلي للمعلومات الصوتية وتكاملها في أنظمة الـتـعـرف عـلـى

الكالم.
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احلواشي واملراجع
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برامج بينية ودية باللغات
الطبيعية

مقدمة
من األفضل دائما أن نتمكن من االتصال بقواعد
البيانات أو األنظمة اخلبيرة بلغة طبيعيةL وخاصة
بالنسبة 7ستخدم احلاسب حT ال يكون متخصصا
في احلاسبL وال يكون عنده احلماس الكافي لتعلم
لغة برمجة اصطناعية ذات تراكيب جامدة ومنطق
قد يتعارض مع طريقته في التعبير عن احتياجاته.
وهناك أيضا ا7ستخدم غير ا7نتظم «العابر»L والذي
غالبا ما يكون غير مختص-فال مبرر لكـي نـفـرض
عليه تركيبات لغـة الـبـرمـجـة اجلـامـدة ألنـه سـوف
ينسى قواعد البرمجة بT ا7ـرات ا7ـتـبـاعـدة الـتـي
يستخدم فيها احلاسب. وهناك سبب آخر لتوفيـر

natural-languageبرامج بينيـة بـالـلـغـات الـطـبـيـعـيـة-

interfaceهو أنه من احملتمـل أال يـكـون ا7ـسـتـخـدم 
على دراية بتفاصيل بنية قاعدة البيانات وعلى هذا
يجب أن يكون البرنامج قادرا عـلـى أداء حـد أدنـى
من التأويل والتفسير للسؤال. وعلى أي حال فهناك
خشيـة مـن أن يـغـالـي ا7ـسـتـخـدم فـي تـقـديـر ذكـاء
البرنامج بأن يعتقد أنه قادر على القيام بتفسيرات

7
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واستنتاجات تتعدى في الواقع قدرته. وهنا يعاني ا7ستخدم مـن اإلحـبـاط
وفقدان االهتمام عندما تتضح له قدرات البرنامج احملدودة. وهناك العديد

terminalsمن ا7ديرين �راتب اإلدارة العليا �ن يحتفظون �حطات طرفية 

في مكاتبهم يندر استخدامهم لها لعدم االهتمام الكافي بجعل برامج احلاسب
 تبعث على ا7للmenu-driven«ودية». ذلك أن البرامج ا7ألوفة ذات القوائم 

Tألنها تتطلب أن يعمل ا7ستخدم من خالل شجرة تركيبات عميقة في ح
أنه يفضل أن يعبر عن احتياجاته مباشر بلغة مألوفة.

:Interfaces at different levelsالبينيات على املستويات اخملتلفة: 

إن الهدف الرئيسي من البرامج البينيـة هـو أن نـخـفـي عـن ا7ـسـتـخـدم
التفاصيل التقنية مثل بنيان قاعدة ا7علومات للبرنامج األساسي الذي يتصل
بهL وتعمل هذه البرامج البينية على حتويل الطلب كما يعبر عنه ا7ستخدم

بالطريقة التي تبدو له طبيعة إلى الشكل الذي يتطلبه برنامج البحث.
وسنعرض هنا مستويT من تطور البرامج البينية: أولهما البرامج البينية
ا7وجودة في شكل مشاريع أبحاث وتطو ير وقد بدأت بالفعل تـأخـذ شـكـل
ا7نتجات التجاريةL أما برامج ا7ستوى الثاني فهـي مـازالـت مـوضـوع بـحـث

ولن تتوفر على نطاق واسع قبل مضي عدة سنوات.

برامج املستوى األول:
وهي تسمح لالستفسارات من األنواع التالية:

- االستفسارات التي ال تتطلب القيام بأي استنتاجاتL ومثال ذلك «في١
أي دولة تقع مدريد?»

٢Lتلك التي تتطلب بعض االستنتاجات أو التي تتطلب بعض احلسابات -
مثل ما ا7دة التي يستغرقها القطار لوصول من بروكلT إلى فيالدلفيا? وال
يحتمل أن يكون هناك معلومات متوفرة كافية لإلجابة على مثل هذا السؤال
مباشر. ولكن من احملتمل أن ا7سافة بينهن أي مدينتv Tكن أن توجد أو
حتسبL ومن ا7علومات عن متوسط سرعة القطارات vكن إعطاء الـزمـن

.Tا7دينت Tالتقريبي الذي قد تستغرقه رحلة القطار ب
- استفسارات عن ا7علومات ا7وجودة في قاعدة البياناتL مثل ما هي٣
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حقول البيانات التي حتتويها القاعدة? ما هي ا7علومات ا7وجودة عن موظفي
شركات معينة? وvكن أن نسمي هذا النوع من ا7علومات «ما وراء ا7عرفة-

meta knowledgeومن البرامج التي تعمل على هذا ا7ستوى من االستفسارات .
)٣(-Sa Robotintellect (1) Ladder (2)phir

ا7ستوى الثاني: من ا7توقع أن تظـهـر اإلضـافـات الـتـالـيـة عـلـى قـدرات
ا7ستوى األول في السنوات القليلة القادمة:

أ- إجابات ذكية ألسئلة تتسم بالغباء مثل «ما هو أقصر نهر بإجنـلـتـرا?
 م? فالسؤال7١٩٨٣دة كم يوم تعدت درجة احلرارة مائة وخمسT درجة عام 

األول ال معنى لهL ذلك أن مجموعة أطوال األنهار اإلجنليزية شبه مفتوحة-
مغلقة عند احلد األعلى ألن أطول نهر معروف ومحدد ? ولكنها مـفـتـوحـة
عند احلد األدنىL (فمن احملتمل جدا أن يكون هناك نهر أقصر من أصغر
طول مسجل فعال). والقصر ليس من السمات الهامة بالنسبة لألنهار. وقد

 هذه ا7سألة بالتفصيل.)٤(درس كولينز
وجتيب معظم البرامج على السـؤال الـثـانـي بـفـحـص سـجـالت درجـات

-)٥( مL ثم تعطي اإلجابة «ال يوجد»L وقد أشار دانيال كايزر١٩٨٣احلرارة لعام 
Daniel Kay serإلى أننا ال نقوم بنفس العملية االستداللية لإلجابة على هذا 

 درجة مثال٢٥Lالسؤال كما لو كانت درجة احلرارة ا7ذكورة في السؤال هي 
ذلك أننا نستخدم ما وراء معرفتنا.

ب- اإلجابة بعبارات مختصرة بدال من إعطاء قوائم تفصيلية قد تكون
أقل فائدة. فمثال لو كان السؤال «من في ا7ؤسسة يستخدم سيارة الشركة?
فإن عبارة «الرئيس ونوابه» تعطي معلومات أكثر من مجرد قائمة بأسـمـاء

هؤالء.
جـ- إعطاء إجابات تظهر روح التعاون مع مستخدم البرنـامـج أكـثـر مـن

 ذلك بتتـابـع األسـئـلـةKaplan )٦(التقيد حـرفـيـا �ـا يـقـول. ويـوضـح كـابـالن
?واإلجابات التالية:

% في امتـحـان١٥س أ: من هم الطلبة الذين حـصـلـوا عـلـى أكـثـر مـرت 
م?١٩٨٣األحياء في يونيو 

: ال أحد.١ج
 م?١٩٨٣: هل كانت هناك حاالت رسوب في علم األحياء عام ٢س 
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:ال.٢ج 
 م?١٩٨٣: كم عدد الطلبة الناجحT في علم األحياء في يونيه ٣س 
: ال أحد.٣ج 

حيث يفاجأ السائل بهذه اإلجابةL فإنه يقرر أن يسأل سؤاال آخر:
 م?١٩٨٣: هل كان هناك امتحان أحياء في يونيو ٤س 
: ال. (وهي إجابة كان vكن أن تعطى من البداية).٤ج 

:LIFERأحد أدوات بناء البرامج البينية: اليفر 

- وذجا جـيـدا ألدواتSRI International-الذي طـور فـي )٧(يعـد «اليـفـر»
بناء البرامج البينية باللغات الطبيعية لالتصال بقاعدة البيانات أو األنظمة
اخلبيرة. ويتكون اليفر من مفسر لقواعد النحوL باإلضافة إلـى مـجـمـوعـة
وظائف حترير نافعة جدا تساعد ا7ستخدم على حتديد قواعد النحو التي
Lيريد أن يضعها. وهي تستخدم أساسا لوضـع األسـئـلـة فـي لـغـة طـبـيـعـيـة

 يحدد الشكل التركيبي لـلـسـؤالtemplateوتتكون كل قاعدة نحو مـن قـالـب 
ا7دخل وقالب مخرج معطيا الشكل الذي ينقل به السؤال ا7دخل إلى قاعدة

البيانات. ويهمنا هنا القالب األول فقط.
إن عملية بناء البرامج البيـنـيـة تـبـدأ بـتـحـديـد مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد

productionsويلي ذلك حتديد مقوالت األشـيـاء الـتـي Lعلى ا7ستوى األعلى 
vكن أن تظهر على ا7ستويات األدنى تباعاL منتهيا بكلمـات ا7ـفـردات فـي

 شجرة إعراب سؤال لقاعدة بيانات عن١- ٧مجال االهتمام. ويوضح شكل 
البحرية وهو «متى يتم تشغيل. سونار برافو?

When will Bravo‘ s sonar be operational?

 بعدة طرق:Categoryوvكن حتديد ا7قولة 
- بواسطة قائمة تعطي بوضوح القيم اخملتلفة للمقولة:١

(حيوان): = (كلب/قطة/حصان).
L الذي يجب اختبار حقيقته. ويصبح هذاpredicate- بواسطة احملمول ٢

nثيال هاما عندما تكون مجموعة القيم ال نهائـيـةL ولـكـن vـكـن تـعـريـفـهـا
بصفة أو خاصيةL وذلك مثل األعداد الزوجية مثـال. كـمـا أن هـنـاك حـالـة
مهمة أخرىL وهي عندما يكون االنتماء للمقولة معقدا نسبيـا ويـعـبـر عـنـه
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بواسطة أجزاء من البرنامج والتي تكون في الواقع احملمول.
- تكراريا بواسطة سلسلة من ا7قوالت.٣

إن أحد ميزات اليفر هي قدرته-إلى حد ما عـلـى األقـل-عـلـى مـعـاجلـة
التركيبات احملذوفة. ولهذا عالقة مباشر باألسئلـة الـنـاقـصـة حـيـث يـكـون
هناك إشارة ضمنية إلى سؤال سابق كما في التتابع التاليL وتعني هنا كلمة

«مفهوم» أن البرنامج قد «فهم» السؤال.
س: كم يبلغ راتب جون سميث ?

ج: مفهوم.
موظف رقم ١٠٣٢٤ راتب ١٥٥٠٠.

(يعطي البرنامج رقم ا7وظف في الشركة وكذلك راتبه)
س: وجاك روبنسون ?

ج: مفهوم

<P>قضية 

زمن
<time>

متى
when

<even>حدث 

قضية
<equipment>

حرف جر
<preposition>

سفينة
<ship>

<state>حالة 

ادة
<article>

جهاز
<device>

the sonar

of Bravo

وجود
<existence>

حالة جيدة
<good state>

بحالة جيدة
operationalwill be

شكل ٧-١ شجرة إعراب «متى سيكون سونار برافو جاهزا للعمل?
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.٢٨٧٥٠ راتب. ٣١٤١٦موظف رقم 
ويسمح اليفر أيضا للمستخدم أن يعرف اصطالحات وأن يعطي مرادفات
دون أن يحتاج 7عرفة كيفية بناء قاعـدة الـبـيـانـات فـي اآللـةL وبـذلـك vـتـد

القاموس آليا ويوضح ذلك احلوار التالي:
ا7ستخدم: لنجعل كلمة «مكافأة» اسما جديدا للراتب.

اليفر: مفهوم.
ا7ستخدم: كم تبلغ مكافأة جيمس جويس ?

اليفر: مكافأة-مكافأة (يصحح الهجاء).
.٥٠٠٠ راتب ٢٦١٨٢٨موظف رقم 

L لتحقيـق)٧(LADDER\INLANDوقد استخدم اليفر في تطوير برنـامـج 
معلومات قاعدة بيانات متعلقة بالسفن البحريةL وقد صدر من هذا البرنامج

. ونعرض فيما يلي  وذجا لنوع األسئلة)٨(نسخ باللغتT السويدية والفرنسية
التي vكن أن توجه له. وتعني كلمة «نعم» أن البرنامج قد استطاع اإلجابة

على السؤال دون أي لبس أو غموض.
أي دولة لديها أسرع غواصة?-نعم.

 ? نعم.N 43-15W 00-34 لتصل إلى موقع Asproكم تستغرق أسبرو 
 إلى البحر?-نعمSharkمتى تنزل شارك 

أي سفن أجنولية سجلت حمولة تزيد عن خمسة أطنان?-نعم.
هل توجد أي حاملة طائرات بها رادار معطل ?-نعم.

? نعم.foxمتى vكن جتهيز سفينة فوكس 
? نعمCharlestonمتى vكن إصالح سونار سفينة تشارلستون 

الرادرار?-نعم (اختصار سؤال «متى vكن إصالح رادار تشارلستون).
ما هو أقرب ميناء تزويد وقود لتايتانيك ?-نعم.

أي سفن موجودة شمال خط االستواء?-نعم.
 ?).N 6 5-12? (اختصار أي سفن موجودة جنوب N 6 5-12جنوب 

إجنليزية? ال (طريقة تناول االختصار تفشل هنا ألن «إجنليـزيـة» لـيـس
لها نفس تركيب «جنوب موقيم»L السؤال غامض وvكن أن يعني إما:

ما هي السفن اإلجنليزية? أو:
 ?)N 6 5-12ما هي السفن اإلجنليزية ا7وجودة جنوب 
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هل توجد أي سفن على بعد مترا ?-نعم.
 عقدة-نعم (اختصار «هل سمعناك أي سفن.. عقدة?)١٢تبحر بسرعة 

أي سفن تبحر حتت العلم النيجيري?-نعم
 ?-نعم (اختصار «أي سفن يتوقع وصولـهـاLe Havreيتوقع وصولها إلـى 

 ?Havreإلى 
مالحظة: يقوم منهج تناول االختصارات �قارنة مركبT فعليLT ولذلك

Leال ينظر البرنامج إلى السؤال عن أي سفن ليبيرية يتوقع وصولـهـا إلـى 

Havre.
أعطني عمق وطول السفينة فوكس ?-نعم.

ما هو اسم الضابط ا7سؤول على السفينة أسبرو?-نعم.
ما هو ا7سار ا7نحرف من سان دييجو إلى جبل طارق?-نعم

?-نعمFall Riverما هو بعد السفينة فوكس عن السفينة 
 موجودة شمال خط االستواء? نعم.Zulu-5أي ناقلة من طراز 

متى تترك السفينة ناوتيلوس فينزيال?-تصحيح-فنزويال-نعم
هل ستحتاج سفينة جاتو تهوية في اليومT التاليT?-نعم

متى تصبح السفينة أدرويت جاهزة للعمل?-نعم
ما هو ميناء موطنها?-نعم

كم عدد السفن التي يوجد طبيب على متنها في البحر األبيض ا7توسط?-
نعم

ومن بT البرامج األخرى التي بها برامج بينية باللغات الطبيعية لالتصال
 متمشيا مع البرنامج السابق ويختص,Plaines )٩(بقاعدة البيانات برنامج بلينز

بالطيران.
وليس لبرامج هذا النوع نفس الدرجة من القوة في جميع األحيان: فهي
تعمل جيدا طا7ا وضع السؤال ا7وجه لها بطريقة مباشر وطـبـيـعـيـة وغـيـر
غامضةL ولكن سرعان ما يتدهور البرنامج عندما تكون األسئلة غير محددة
أو غامضةL أو عندما يسعى ا7ستخدم لإليقاع بالبرنامج عن عمد. وبذلك

تكون الطريقة الطبيعية لوضع السؤال كاآلتي:
كيف مات فرانكلT روزفيلت ?

بينما تكون طريقة السؤال أقل طبيعية إذا وضع كاآلتي:
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هل سبب موت فرانكلT روزفيلت معروف?
بينما تكون الطريقة التالية أقل طبيعية بكثير:

7اذا مات فرانكلT روزفيلت ? (استخـدم الـنـص اإلجنـلـيـزي اسـتـعـمـاال
Why did Franklin Roosevelt kick theشائعا ولكنه عامـي لـيـعـبـر عـن الـوفـاة 

bucket?.(ويسبب مثل هذا االستعمال مشاكل باحلاسب. ا7ترجم 
وليس هناك من الناحية النظرية حد أقصى لدرجة تعقيد اجلمل التي
يقبلها اإلنسانL أو مستوى شاعريتـهـاL وأي سـؤال vـكـن أن يـوضـع بـطـرق
مختلفة عديدة جداL ومن ا7ستحيل-في احلالة الراهنة من التقدم العلمي-

أن نتنبأ ونبرمج احلاسب لتناول جميع االختيارات ا7توفرة للمستخدم.
Some Immediate Possibilitiesبعض اإلمكانات احلالية: 

هناك عدة تطبيقات حالية لتقنية فهم اللغات الـطـبـيـعـيـةL وفـيـمـا يـلـي
:)١٠(Waltzقائمة بتلك التطبيقات التي أعدها والتس 

- ا7ساعدة في الترجمة من لغة ألخرىL ولكن ما زال هناك احتياج أن١
يراجع اإلنسان ترجمة اآللة كي يحل الغموض ويحسن األسلوب.

٢Mوالتي منها يسـتـطـيـع الـقـار Lالقدرة على «فهم» الوثائق وتلخيصها -
بسرعة أن يقرر ما إذا كانت الوثيقة حتتوي على ا7علومات التي يبحث عنها
أم ال. وقد وصلت البرامج ا7وجودة حاليا إلى مستوى متواضع مـن الـفـهـم
في احلاالت التي يكون موضوع النص فيها عاما دون قيودL ونادرا ما تتعدى

.keyword searchesالبحث عن الكلمات ا7فتاحية 
- ا7ساعدة في إعداد الـنـصـوص بـأداء قـدر كـبـيـر مـن الـعـمـل ا7ـنـوط٣

با7راجعT مثل الكشف عن األخطاء الـهـجـائـيـة والـنـحـويـة واقـتـراح إعـادة
الصياغة بهدف حتسT نوعية النص.

- توليد الوثائقL بتحويل ا7علومات اخملزنة بلغة صورية إلى نص بلـغـة٤
طبيعيةL وvكن التحكم في األسلوب حتى يناسب أي نوعية من القراء.

٥Lتطبيقات مختلفة مثل التحكم في االتصال بقواعد البيانات الكبيرة -
والتحكم في اإلنسان اآللي الصناعيL وتوفير معلومات معـبـر عـنـهـا بـدقـة
وا7شورة في ميادين تخصصية (طبيةL قضائية.. الخ)L بواسـطـة األنـظـمـة

اخلبيرة.
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مقدمة
تركز البحث في الفترة ا7شار اليها في الفصل
السابع حول فهم اجلمل ا7نفصلـةL وقـد أثـار ذلـك
عدة مشاكل: فأوال ينـدر أن يـضـطـر اإلنـسـان إلـى
Lحتليل اجلمل �عزل عن الـسـيـاق الـذي تـرد فـيـه
كما أننا كثيرا ما نعطي إجابات غير مباشرة لألسئلة

التي تطرح علينا.
انظر مثال إلى احلوار التالي:

س: أين آلة تصوير ا7ستندات?
ج: إنها مكسورة.

من الواضح أن الشخص الذي سئل افترض أن
السائل يود استخدام آلة تصوير ا7ستـنـدات- وهـو
استنتاج قد يكون صحيحا ولكـن لـيـس بـالـضـرورة
كذلك- وأنه في احلالة الراهنة لآللة لن يتمكن من
استخدامهاL ولذلك فجوابـه بـأنـهـا مـكـسـورة أكـثـر
فائدة من إعطائه إجابة مباشرة للسؤال بأنها فـي

 مثاال.٥٠٨غرفة رقم 
ويـخـبـو تـدريـجـيـا االهـتـمـام بـتـحــلــيــل اجلــمــل
ا7نفصلةL ويهتم حاليا عدد من الباحثT بالعالقات
Lالسببية في النص والذي تعطيه ا7عنى القصصي
وبدوافع ا7شاركT في األحـداث والـتـي بـدونـهـا ال

8
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Tنستطيع فهم ما يجري فـي الـنـص. ويـأخـذ تـطـور هـذه األبـحـاث صـورتـ
:Tأثنت

» وفكرة النص سيتجه االهتمامstory grammar مع تطور نحو القصة «أوال:
إلى الشكل البنيوي للرواية.

 سيتركز االهتمام علـى دوافـع ا7ـشـتـركـT فـي أحلـدث الـلـغـويثانـيـا : 
وخاصة الطرق التي يتبعونها لتحقيق أهداف معينة.

story grammarsأنحاء الرواية 

نشأت هذه الفكرة من مالحظة أن معظم القصص لها بنية تتكون مـن
سلسلة من األحداثL مثلما تتكون العبارة من سلسلة من اجملموعات التركيبية.

 في التركيـز عـلـىPropp )٢( حذو بروبRumelhart (١)ولقد حذا روميـلـهـارت
القصص اخلرافيةL التي غالبا ما تتميز ببنية بسيطة: فهـي تـبـدأ بـتـقـد�
الشخصيات» في يوم من ذات األيام كان يوجد...... »L يلي ذلك سرد حدث
هام » وذات يومL عندما كان يسير على ضـفـة الـنـهـر...... »L ويـحـدد هـذا
ميكانيكية احلبكة في حتركهاL مؤديا في الـنـهـايـة الـى حـل الـعـقـدة أو إلـى
موعظة. ولنا تعليقان على هذه الطريقة في تناول ا7شكلة. األول أنها مقصورة
على البنية البسيطة جداL والثاني أنه vكن التعرف على اجملموعة الفعلية
Lكننا التعرف على «ا7وعظة». وبقدر ما أعرفv في النص بسهولة أكثر �ا

ال يوجد برنامج يعمل بهذه الطريقة.

Scriptsالنصوص «السيناريو» 

- الذي سبق أن وصفناهMARGIEمن الواضح أن برنامجا مثل مارجـي 
في الفصل الرابع- سيقوم بعمل عدد كبير من االستنتاجات التي تقع خارج
سياق ا7ادة موضع البحثL وهناك في الواقع مخاطرة أن يتسبب التـفـجـر

 فـي إفـشـال مــحــاولــة احلــد مــن عــددcombinatorial explosionالـتــوافــقــي 
االحتماالت ا7طروحة. وقد أمكن التوصل إلى حل جزئي للمشكلة باستخدام
فكرة  «النصوص أو السيناريو» لربط اجلمل ا7تتالية وفرض قيود كالعالقات

السببية.
 أول منRobert Abelson )٣(وكان كل من روجر شانك وروبرت ابـيـلـسـون
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قدم فكرة استخدام السيناريو. وتتلخص الفكرة في أن السيناريو يتكون من
تتابع مق¬ لألحداث التي nيز بعض ا7ناسبات العامة كالذهاب إلى السينما
أو إلى مطعم أو إلى الكوافيرL وهذا ا7فهوم قريب جدا من مفـهـوم اإلطـار

frameونقدم جزءا Lالذي نصفه في الفصل الثالث عشر Lمينسكي T7ارف 
.١-٨من نص» ا7طعم » في شكل 

والنقطة الرئيسة التي قدمها شانك وأبيلسون هي أن معرفة السيناريو
7ناسبات مختلفة شرط ضروري لفهم الطريقة التي تترابط بهـا األحـداث
اخملتلفة في أي قصة. ويصف السيناريو العالقات السببـيـة بـT االحـداث
Tوتـخـمـ Lكن احلاسب من التوصل الـى االسـتـنـتـاجـاتv اخملتلفة كما أنه
األشياء ا7تضمنة التي لم تذكر صراحةL وملء الفراغات في القصـة الـتـي

تروى كما يفعل القارىء البشري بالضبط �ا في ذلك احتمال اخلطأ.
-١ ذلك اجلزء من سيناريو «ا7طعم» الذي يـبـT احملـيـط٨يوضح شكـل 

Lالعام بينا يتكون اجلزء الباقي من عدد من األحداث الرئيسية: دخول الزبون
اختيار وطلب الطعامL الوجبةL دفع احلساب واالنصراف. والختيار وطلـب
الطعام ثالثة سيناريوهات فرعية حتى تناسب ظروفا وحـاالت مـخـتـلـفـة..

وهكذا.
ا'وجودات

مناضدL قائمة الطعامL أطباقL نقودL فواتير احلساب...
األفراد

الزبائنL اجلرسون/ اجلرسونةL محصل النقودL ا7ديرL الطباخ....
شروط الدخول

أن يكون الزبون جائعا
أن يكون لدى الزبون نقود

النتيجة
لدى الزبون نقود أقل �ا كان لديه قبل الدخول

الزبون لم يعد جائعا
الزبون سعيد (ر�ا)

مدير ا7طعم لديه نقود أكثر
-١ اخلطوط الرئيسية لسيناريو «ا7طعم»٨شكل 
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SAMبرنامج 

 لروجر”Script Mechanism” إلى ميكانيكية تطبيق السيناريو SAMيرمز 
 بجامعة ييل. ويستطيع هذا البرنامج «فهم» وصفا قصصيا)٤(شانك وزمالئه

كاآلتي:
 بعد أدن اصطدمت باحلاجز٦«انحرفت سيارة عن الطريق السريع رقم 

الرئيسي مساء يوم اجلمعـة ا7ـاضـي. وقـتـل الـراكـب فـرانـسـيـس دراك مـن
وارجنتون في احلال وفقا 7ا قرره دكتور لويس باستور. وقد أخذ الـسـائـق

 شارع ميديل ستريت بالنكستر إلى ا7سـتـشـفـى٥٩أندرو مارفل ا7قيم فـي 
بواسطة فريق اإلنقاذ وسمح له بالذهاب إلى منزله بعد يومT. ولن توجـه
أي اتهاماتL وسيقوم مفتش البوليس سيكستون بالك بالتحقيق في ظروف

احلادث».
وبإدخال هذا النص إلى احلاسبL أخرج البرنامج ا7لخص التالي:

٦«منذ أربعة أيام اصطدمت سيارة باحلاجز الرئيسي في طـريـق رقـم 
وقتل فرانسيس دراك ا7قيم في وارجنتونL كما جرح السائق أندرو مارفل

 شارع ميدل ستريت بالنكستر ولم يواجـه الـبـولـيـس أي تـهـم٥٩ا7قيـم فـي 
ألحد».

كما أخرج البرنامج ا7لخص باللغة األسبانية.
واستطاع اإلجابة على األسئلة ا7تعلقة باحلادثة على الوجه التالي:

- هل قتل أحد?١
نعمL. قتل فرانسيس دراك.

- هل جرى أحد?٢
نعمL لقد جرح أندرو مارفل جرحا سطحيا.

- 7اذا جرح أندرو مارفل?٣
ألن السيارة اصطدمت باحلاجز الرئيسي.

- هل أخذ أندرو مارفل إلى ا7ستشفى?٤
نعمL لقد أخذ أندرو مارفل إلى ا7ستشفى.

- كيف أخذ أندرو مارفل إلى ا7ستشفى?٥
أخذ فريق اإلنقاذ مارفل إلى ا7ستشفى.

 مـع Car Accident سـيـنـاريـو حـادث الـســيــارةSAMويـسـتـخـدم بـرنــامــج 
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 الذيAmbulanceسيناريوهات فرعية عديدة مثل سيناريو عربة االسعـاف 
ساعد على االستنتاج اخلاص بأن جرح أندرو مارفـل كـان سـحـطـيـاL وهـي
Lبإقامة عالقات سـبـبـيـة مـعـيـنـة Lعبارة لم تكن موجودة في النص األصلي
خاصة بT «سيارة اصطدمت باحلاجز» و «جرح السائق»L والشك أن هذا

استنتاج بديهي.
ومن النقاط الهامة هنا أن البرنامج لم يستخـرج الـعـنـاصـر األسـاسـيـة
للحادث فحسبL ولكنه يحول العبارات اخملتلفة بدال من أن يعيد ببسـاطـة

 بترجمة SAMنفس العبارات كما وردت في النص األصلي. وفي الواقع يقوم
النص األصلي إلى nثيل داخلي مستقل عن الشكل السطحي للغةL ويقـوم
يتوليد تلخيصات بلغات طبيعية مختلفة من هذا التمثيل الداخليL والتخليص

باألسبانية مثالى على ذلك.

BAOBABبرنامج 

 في إطار برنامج اخلبير الطبي مايسT)٥٬٦(�BAOBAB تطوير برنامج 
MYCIN(انظر الفصل السادس عشر) ويستخدم قاعدة معلوماته لتحـلـيـل 

تاريخ احلاالت ا7رضية التي كتبها األطباء في لغة شبه طبيعية. ومن ا7ألوف
في مجال األبحاث ا7عاصرة حول بنية احلوار افتراض أن األطباء يعبرون
عن تاريخ حاالت ا7رضى بشكل  طي عام إذ أن كل تاريخ vكن أن يـقـوم
إلى تتابع متصل من األحداث وأن معرفة هـذا الـنـمـط يـسـاعـد كـثـيـرا فـي
عملية الفهم. ويتضح مستوى قدرة البرنامـج عـلـى الـفـهـم مـن اسـتـطـاعـتـه

القيام با7هام التالية:
- اإلعراب عن نقص معلومات معينة.

- التوصل إلى االستنتاجات.
- التأكد من صحة اتساق احلوار.

- مقاطعة مستخدم البرنامج- عند الضرورة- بطلب توضيح بعض النقاط
مثال.

- أداء حوار بلغة طبيعية بهدف التوصل إلى شيء مع استخدام البرنامج
للنحو الداللي.

 في شكلBAOBAB  وجنا للعالم الذي يعيـه بـرنـامـج ٢-٨ويبT شكـل 
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تتابع من األوصاف ا7نطقية. ويتكون كل من األوصاف ا7نطقية من هيـكـل
Lبيانات يشمل معامالت من ثالثة أنواع: الضرورية وهي التي يتحتم إعطاؤها
وا7همة ولكن ليست بالضروريةL وتلك التي تكون ذات فائـدة. وvـكـن هـذا
التسلسل الهرمي البرنامج من مقاطعة الطبيب إذا لم يعط إحدى ا7عامالت
الضروريةL أو إذا بدا أن هناك تغييرا في الوصف ا7نطـقـي دون وجـود مـا

يشير إلى العودة للوصف ا7نطقي السابق.
 وأحد األطباء:BAOBABوفيما يلي مثال حلوار بT برنامج 

البرنامج: صباح اخلير
الطبيب: أسباب الدخول: رعشة- صداع- غثيان

البرنامج: � تسجيل األعراض
١٩٧٨ ديسمبر ٢٥الطبيب: تاريخ الدخول: 

البرنامج: فهمت أن: ا7ريض أدخل ا7ستشفى منذ أربعة أيام.
(استنتاج من تاريخ الدخول)

٢٦الطبيب: آني من الهند الغربية و
البرنامج: فهمت أن:

اسم ا7ريض آني
 عاما٢٦عمر ا7ريض 

جنسية ا7ريض الهند الغربية
(اجلنسية vكن أن تؤثر في احتمال أمراض معينة)

الطبيب: عانى ا7ريض من رعشة وصـداع فـي الـيـوم الـسـابـق لـدخـولـه
ا7ستشفى.

 الطبيب ألن الطبيب قد غيرBaobabالبرنامج: جنس ا7ريض? (يقاطع 
الوصف ا7نطقي دون أن يعطي جنس ا7ريض)

الطبيب: أنثى
البرنامج: فهمت

”PLANS”اخلطط 

يستخدم التحليل الذي وصفناه في الفقرات السابقة واحدا أو أكثر من
السيناريوهات القياسية? فعند معاجلة وصف لتناول الغداء في عربة الطعام
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بالقطار يتم الرجوع إلى سيناريو «ا7طعم» وسيناريو «القطار». إآل أنـه مـن
الواضح استحالة توفير سيناريوهات تغطي جميع ا7ناسباتL كـمـا أنـه مـن
احملتمل وجود بنية مجردة ال vكن ضمها داخل ا7فهوم ا7ق¬ للسينـاريـو.

خذ مثال ا7ثال التالي:
«علم جون أن العملية اجلراحية التي ستجريها زوجته باهظة التكاليف...

حسنا هناك العم ويليام... وتوجه ليحضر دليل التليفون... »
من غير احملتمل أن يكون هناك سيناريو جاهز «لعمليـة جـراحـيـة» ألن
ذلك يكون محدودا جداL ولكن من احملتمل جدا أن توجد خطة عامة «كيف
جتمع ا7ال»L والتي vكن أن تشير إلى امكانية احلصول على قرض من العم

ويليامL وبالتالي احلاجة إلى معرفة رقم تليفونه.
وقد استخدمت مجموعة شانك مفهوم اخلطةL والتي تصف عددا مـن

 عددا من)٧(طرق العمل لتحقيق هدف محدد سلفا. وقد حدد جيرارد سابا
القواعد التي حتكم سلوك الشخصيات الروائـيـة بـشـكـل يـفـسـر أهـدافـهـم
وتصرفاتهم. ونعرض استخدمات أخرى لهذا ا7فهوم وخاصة فيما يـتـعـلـق

بالشطرجن في الفصل الرابع عشر.
ونحن البشر نستخدم خططا كي نفهم عبـارات وجـمـل غـيـر مـتـرابـطـة
سطحيا. فلننظر إلى ا7ثال التالي ا7ـأخـوذ مـن وصـف روبـرت ويـلـيـنـسـكـي

.PAM: (Plan Applier Mechanism) )٨(لبرنامجه
كانت ماري جائعة.

.Tمدت يدها لتناول دليل ميشل
ليس هناك أي معنى للجملة الثانية إال بقدر ما تلعب من دور في حتديد
خطة العمل الذي vكن استنتاجه من اجلملة األولى. وقد علق شانك بأنه
لو استبدلت اجلملة التانية ب »مدت يدها لتناول مدخل الذكاء االصطناعي

«لبدا ذلك شاذا» جدا.
PAMوفيما يلي قصة تناولها برنامج 

احتاج جون إلى نقود. تناول مسدسا ودخل محالL أمر صاحب احملل أن
يناوله النقود. أعطاه صاحب احملل النقود ورحل جون.

 أن يجيب على أسئلة حول هذه القصة وفيما يليPAMواستطاع برنامج 
مثال لذلك:
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ا7ستخدم: 7اذا أخذ جون مسدسا?
البرنامج: ألنه أراد أن يسرق احملل.

ا7ستخدم: 7اذا أعطى صاحب احملل النقود جلون?
البرنامج: ألنه لم يرد أن يصاب.

ا7ستخدم: 7اذا انصرف جون?
البرنامج: ألنه لم يرد أن يقبض عليه.

 في هذه احلالة من معرفـتـه بـخـطـة «كـيـف جتـمـعPAMوتأتـي قـدرات 
ا7ال» فمع وجود هدف جمع ا7الv Lكن تصور عدة طرق لتحقيقه كما هو

موضح في شكل ٨-٣.

وإحدى هذه الطرق هي »السطو على (محل) » حيـث vـكـن أن تـشـمـل
مقولة «محل» البنوك أيضا. ويحتاج ا7رء أن يكون مسلحا كي يسطو عـلـى
محل أو بنكL �ا يفسر حمل ا7سدس واإلجابة على السؤال األول أعاله.
وتعتمد إجابة السؤالT اآلخرين على سيناريو «السطو على محل» والتي

PAM ������ � �	
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.Tوشخصيات ا7سروق Tشخصيات السارق Lمن الشخصيات Tتضم نوع
وتفسر تصرفات كل منهم بعدد من الدوافعL فالقائمون بـالـسـطـو يـريـدون
احلصول على ا7ال دون أن يقبض عليهمL أما ا7سروقون فهم ال يريدون أن
Lيصابوا بأذى... وهكذا. وتتميز هذه النماذج ببساطة التركيب والسطحية

وألنها صممت 7وقف خاص فإنه ال vكن تعميمها إلى مدى بعيد.

Limitations of Scriptsقصور فكرة السيناريو 

نظرا ألن بعض السيناريوهات قد عبر عنها في شكل أجزاء من معرفة
 طية فإنه من الصعب إعداد عمليات أو مواد معرفية مشتركة بـT عـدد
من السيناريوهات إذا لم تكن لهذه السيناريوهات نوعا من البنـاء الـهـرمـي
حيث vثل كل منها تخصصا أدق 7ا يعلوه. فسيناريو «ا7طعم» على سـبـيـل
ا7ثال يحوي جزءا «وجبة الطعام» والتي تشـتـرك فـي سـيـنـاريـو «األكـل فـي
ا7نزل»L ولكن من الصعب أن نعمم سيناريو «رفض الزبون الدفع» في ا7طعم
ألن شريحة اللحم طبخت أكثر من الالزم إلى مـوقـف عـام «رفـض الـزبـون
الدفع» بسبب اخلـدمـة الـسـيـئـة والـذي vـكـن أن يـرد فـي سـيـنـاريـو جـراج

(٩)السيارات

(١٠)ويقص روجر شانك القصة التالية

كنت دائم الشكوى ألن زوجتي لم تطبخ لي اللحم أبدا كما أرغب. وفي
يوم عندما كنت أشكو من ذلك لبوب أبيلسون قال لي: «ذلك يذكرني بأنني
عندما كنت في زيارة إلجنلتراL أردت أن أقص شعري قصيرا جدا- وكانت
هي ا7وضة في ذلك الوقت بأمريكا- ولـم يـسـتـطـيـعـوا قـط أن يـقـصـوا لـي
شعري كما أردت». والسؤال ا7طروح هنا هوL ماهي النقطة ا7شـتـركـة فـي
هذين ا7وقفT? يبدو أنها تشبه «طلب شيء غيـر مـألـوف وعـدم احلـصـول
عليه». ويتناول اجلزء التالي منهجا جتريبيا 7شكلة حتديد النقاط العـامـة

في سيناريوهات مختلفة.

مجموعات تنظيم الذاكرة
Memory Organization Packets (Mops)

- شأنها شأن السيناريو- عملـيـةnMopsكن مجموعات تنظيم الـذاكـرة 
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التحليل من التوقف حتى تتوفر شروط معينة ولكنها على عكس السيناريو
ليست أجزاء منفصلة من ا7عرفة بل تشمل روابـط تـفـسـر وتـربـط فـقـرات
ا7عرفة اخملتلفة التي تتكون منها. وتهدف مجموعات تنـظـيـم الـذاكـرة إلـى
nثيل اخلصائص اإلنسانية العامة كالرغبـة أن تـكـون عـلـى حـقL أن تـكـون
سعيداL أو اخلروج فائزا من ا7نازعات. وتفسر مثل هذه اخلصائص العامة-

على درجة عالية نسبيا من التجريد- كثيرا من أساليب سلوكنا.
 لتمثيل ا7عرفة في برنامجT معينT هما:Mopوقد استخدمت طريقة 

Bops(١٢)الذي يهدف إلى حتقيق فهم على قدر من العمق لـدوافـع األفـراد 
 vثل فترات مختلفة)١٣(Cyrusا7شتركT في حاالت الطالق. والبرنامج الثاني 

من حياة الدبلوماسي األمريكي سيروس فانس.
 الختبار صحة الفرضية التي وضعهاCyrusوقد صمم برنامج سايروس 

 حـولBartlett )١٤(عدد من علمـاء الـنـفـس وعـلـى وجـه اخلـصـوص بـارتـلـيـت
ميكانيكيات إعادة البناء ا7تضمنة في عمليات احلفظ واالسترجاع. وتنحصر
أهمية محاولة بناء برنامج كهذا في انه يضطرنا إلى إعطاء جميع التفصيالت
وإلى التحلحل العميق للعمليات العقلية التي نعتقد إنها متضمنة في عمليات

االسترجاع عندما ال نكون متأكدين من األسس النفسية لهذه العمليات.
وتعود أصالة برنامج سايروس أساسا إلى الطرق التي تنظم بها ذاكرته.

 في ثالث طرق مختلفة:٧وتنظم األحداث التي vثلهاع ه 
hierarchically- هرميا 

- بالعالقات السببية والزمنية وعالقات اخرى خلصائص محددة
- بواسطة العالقات بT الفهارس.

إحياء برامج الترجمة اآللية
 إلى انعدام١٩٦٠- ١٩٥٠يرجع عدم جناح برامج الترجمة اآللية في حقبة 

جانب «الفهم» في البرإمج ا7صممة لتحقيق الترجمة. فقد اقتصرت هـذه
البرامج على التالعب بكلمات اللغة بنفس الـطـريـقـة الـتـي تـتـنـاول بـهـا أي
رموزL ولم تأخذ في االعتبار حقـيـقـة أن الـلـغـة هـي أداة الـتـواصـل وتـبـادل

األفكار بT البشر.
أما اليوم فهناك منهجان رئيسان 7عاجلة الترجمة االلية: فـفـي ا7ـنـهـج
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األول يتحول النص في االجتاه األول إلى شجرة إعراب لكل جمـلـةv Lـكـن
تعزيزها �علومات داللية تؤخذ من القاموسL ويتم حتويلها إلى اللغة األخرى.

. وا7نهج الثاني ال يعتـمـد كـثـيـرا عـلـى)١٦٬١٥(بواسطة قواعـد حتـويـلـيـة 
التراكيب ولكنه يستخدم nثيال أكثر تفصيال 7فاهيم اجلملةL وبالتالي فهما

 ومجموعـة)١٧(أعمق للمحتوى الداللي للنصL وقد استخدم يوريك ويـلـكـز 
شانك ا7نهج الثانيL وسنعرض فيما يلي عدة  اذج ألعمالهم.

 كال من إمكانات السيناريو وnثيل التـرابـطSAMوقد استثمر برنامـج 
Lالفكري للجملة من أجل التوصل إلى معاني اجلمل ا7دخلة في عدة لغات
وبالذات اللغتT الروسية واإلسبانيةL ولهذا أبعاد مختلفة في الترجمة اآللية:
١- حتليل اجلملة ا7دخلة في لغة ا7صدر مؤديا إلى وصف منطقي وفق

الترابط الفكري
٢- توليد النصر اخملرج في لغة الهدفL مستخدما شبكات nييزية كلما

واجهت كلمة ذات معان متعددة في التمثيل الداخلي.
وسنركز على ا7نهج الثاني هناL فنالحظ أن هذا ا7نهج الذي يستخـدم

 ن من البرامج للترجمة٢لغة داخلية مستقلة عن اللغة ا7دخلةL يتطلب عد د 
بT عددن من اللغات الطبيعيةL بينما يتطلب منـهـج الـتـحـويـل ن (ن-١) مـن

البرامج للغات ن حيث يتناول هذه اللغات في ثنائيات.
A car hit aانظر إلى ترجمة اجلملة اإلجنليزية التالية إلـى اإلسـبـانـيـة: 

tree friday evening.

ا7شكلة الرئيسة هنا هي التوصل إلى الكلمة اإلسبانية ا7ناسبة ا7رادفة
» واالحتماالت في اإلسبانية هي:hitلكملة «

peger عندما يكون احملرض :(agent)عادة فاعل اجلملة ا7بنية للمعلـوم 
وإنه يستخدم القوة على شيىء محسوس مع وجود النية الواضحة لتغـيـيـر

معا7هL ولهذا البد أن يكون احملرض آدميا.
وهناك تفضيل ألن يكون الشيء كائنا حيا له بعـض الـقـوة لـكـى يـواجـه

تأثير احملرض. فمثال تكون ترجمة اجلملة التالية.
John hit Mary إلى اإلسبانية Juan Le Pego A Maria

golpearال تتغير Lيفضل أن يكون احملرض إنسانا. ويتوقع استخدام أداة 
حالتهاL بينما يتغير تأثير الشيء الذي تتصل به األداة. وال توجد قيود على



97

فهم النصوص

طبيعة الشىء. فمثال تكون ترجمة اجلملة التالية:
John hit the nail with a hammer:إلى اإلسبانية كالتالي 

Juan golpeo el clavo con un matrillo.

chocarرغم أن الفعل ينتج Lال يفترض وجود أي نية من جانب احملرض :
حركة احملرض نفسهاL ويتوقع أن يعاني احملرض من تغير في احلالة ولكن

بدرجة أقل من ا7فعول به (الشيء).
 هي الكلمة ا7ناسبة وترجمة اجلملة هي:chocarومن الواضح إن 

El viernes al Anochecer un Auto choco contra un Arbol.

ويبT شكل ٨-٤ شبكة التمييز للفعل اإلنسانـي الـصـحـيـح فـي الـوصـف
 ويأخذ هـذا.PROPELا7نطقي للترابط الفكري ا7رتبط لـألولـيـة الـداللـيـة 

الوصف ا7نطقي البنية التالية:
PROPEL < = = >احملرض س 

عأداةصمفعول



98

الذكاء االصطناعي

hit ������� �	
�� ����� �������� ������ ������ ���
�� ������� ���� ������� 4!8 ��"

b
e
g
i
n

a
g
e
n

t

s
e
l
f
�

d
r
i
v
e
n

?

h
u

m
a
n

a
g
e
n

t
?

a
c
t
i
o

n

i
n

t
e
r
n

a
t
i
o

n
a
l
?

o
b

j
e
c
t

m
u

c
h

s
m

a
l
l
e
r
 
t
h

a
n

a
g
e
n

t

g
r
a
v
i
t
y
?

f
o

r
c
e

s
m

a
l
l
?

o
b

j
e
c
t
=

e
a
r
t
h

?

o
b

j
e
c
t

l
i
v
e
?

i
n

s
t
r
u

m
e
n

t

u
s
e
d

?

i
n

s
t
r
u

m
e
n

t

p
a
r
t
 
o

f

a
g
e
n

t
's

b
o

d
y
?

s
h

a
r
p

?
f
o

o
t
?

i
n

s
t
r
u

m
e
n

t

u
s
e
d

?

G
O

L
P

E
A

R
A

P
U

N
A

L
A

R
P

E
G

A
R

P
A

T
E

A
R

P
E

G
A

R

G
O

L
P

E
A

R
E

M
P

U
J
A

R

A
P

L
A

S
T

A
R

C
H

O
C

A
R

C
A

E
R

R
O

Z
A

R
T

E
R

R
E

M
O

T
O

G
O

L
P

E
A

R

Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y

Y
Y

Y

Y
Y

N

N
N

N

N
N

N

N
Y

o
r

U

N
o

r
U

N

N

N

N



99

فهم النصوص

املراجع

(1) Rumelhart D. (1975), Notes on a schema for stories, in Repre sentation and understanding, D.

Bobrow & A. Collins (eds.).

(2) Propp V. (1970), Morphologie du conte, (French translation), Par is, Seuil.

(3) Schank R. C., Abelson R. (1977), Scripts, plans, goals and under standing, Lawrence Erlbaum

Assoc., Hilisdale, N.J.

(4) Cullingford R.E. (1978), Script application: Computer Under standing of newspaper stories, Yale

University.

(5) Bonnet A. (1979), Schema-shift strategies for understanding texts in Natural Language,Stanford

University Technical Report HPP-25.

(6) Bonnet A., (1980), Analyse de textes au moyen d‘une grammaire semantique et de schemas.

Application a la comprehension de re sumes medicaux en langage naturel,These d‘Etat.Universite

ParisVl.

(7) Sabah G., (1980), Contribution a la Comprehension effective d‘un recit, These d‘Etat, Universite

Paris VI.

(8) Wilensky R. (1978), Understanding goal-based stories, Research Report 140, Department of

Computer Science, Yale University.

(9) Dyer MG, (1981), Restaurant revisited or lunch with Boris, IJ CAI-81, Vancouver, Canada.

(10) A conversation with Roger Schank, in Psychology Today, April 1983, pp.28-36.

(11) Schank R.C. (1981), Reminding and memory organization, an introduction to MOPs, in Strategies

for Natural Language Processing, W. Lehnert & M. Ringle (eds.), Lawrence Erlbaum, Hilisdale, N.J.

(12) Lehnert W., Dyer M. G., Johnson P.N., Yang C.J., Harley S. (1983), BORIS an experiment in-

depth understanding of narratives, Artificial Intelligence, Vol. 20, I.

(13) Kolodner J. L. (1982), Reconstructive Memory: A Computer Model, Cognitive Science.

(14) Bartlett F. (1932), Remembering: A study in experimental and social psychology, London,

Cambridge University Press.

(15) Kittredge R., Bourbeau L., Isabelle P. (1976), Design and imple mentation of an English-French

transfer grammar,Coling-76, Ottawa, Canada.

(16) Boitet C. (1973), Problemes actuels en T.A.: Un essai de re ponse, Coling -76, Ottawa Canada.

(17) Wilks Y. (1973), An artificial intelligence approach to machine translation, in Computer Models

of Thought, and language, schank and colby (eds.), pp. 114- 151 ,Freeman, San Francisco.

(18) Carbonell J., Cullingford R. E., Gershman A.V. (1978), Knowl edge-based machine translation,

University of Yale, Department of Computer Science, Research Report 146.



100

الذكاء االصطناعي



101

مقدمة

يتكون nثيل ا7عرفة داخل احلاسـب اآللـي مـن
إقامة تناظر بT نظام رمـزي لـالسـتـدالل والـعـالـم

اخلارجي.
فمن ا7ـمـكـن nـثـيـل جـمـلـة «ذهـب روبـرت إلـى
باريس». كما هيL أي يتتابع من احلروف والكلمات
ولكن في هذه احلالة لن يستطيع برنامـج لـلـسـؤال
واجلواب اإلجابة على سؤال «من ذهب إلى باريس?»
ألنه ال يوجد في هذا التتابع ما يساعد علـى فـهـم
اجلملةL خاصة أنه ال يوجد ما vكن احلاسب من
التعرف على فاعل الفعل. والـتـمـثـيـل األفـضـل مـن
وجهة النظر هذهL والذي يخطر في البال طبيـعـيـا

هو:
يذهبالفعل:

روبرتالفاعل:
?ا7صدر:
باريسا7قصد:
ماضيالزمن:

?الوسيلة:
وتشمل هذه القائمة ا7علومات التـي تـدل عـلـى
معنـى اجلـمـلـةL ولـكـنـهـا تـغـفـل الـكـثـيـر �ـا vـكـن
االستدالل إليهL والذي vكن ألي إنسان أن يستنتجه
من هذه اجلملة. وإذا أضفناه يصبح nثيل اجلملة

كاآلتي:
حركةالنوع:يذهبالفعل:

مقدمة
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إنسانالنوع:روبرتالفاعل:
منزل روبرت مدينةغيابي:?ا7صدر:
مدينةالنوع:باريسا7قصد:

عاصمة فرنسامرادف:
سفر بواسطة: القطار?الوسيلة:

الطائرة
السيارة

وليس ضروريا أن تكون جميع هذه االستنتاجات صحيحةL ولـكـن البـد
ألي برنامج جيد لتمثيل ا7عرفة أن vكن العمليات االستنـتـاجـيـة أن تـؤدي

دورها في البرنامج.
وكما لم ينجح أحد في تصميم لغة برمجة واحدة للعالم كلهL فكذلك لم
يتمكن أحد من تصميم شكل  وذجي لتمـثـيـل ا7ـعـرفـة فـي بـرامـج الـذكـاء
االصطناعي. فبعض أشكال nثيل ا7عرفـة أفـضـل مـن غـيـرهـا فـي nـثـيـل
العمليات االستداللية البحتةL بينما تتميز أشكال أخرى في حاالت االستدالل

باحملاكاة.. وهكذا.
وهناك nييز فلسفي كالسيكي بT نوعT من ا7عرفة: ا7عرفة ا7اهـيـة

knowing “what” وا7عـرفـة الـكـيـفـيـة knowing howويقـابـل ذلـك فـي الـذكـاء 
 وا7ـعـرفـةdeclarative knowledgeاالصـطـنـاعـي الـفـرق بـT ا7ـعـرفـة ا7ـعـلـنـة 

 وnتاز مواد ا7عرفة ا7علنة بأنها سهـلـةprocedural <> knowledgeاإلجرائية 
القراءة والتعديل كما أنها ال تتطلب شرحا لكيفية استخدامها. ولكن يعيبها
أن معاجلة هذا النوع من ا7عرفة يتطلب وقتا طويـال نـسـبـيـا. أمـا ا7ـعـرفـة
اإلجرائية فلها عكس �يزات وعيوب ا7عرفة األولى. وتكون مواد ا7عـرفـة
ا7علنة �ثابة البيانات التي يعمل عليها ويفسرها البرنامـج. وقـد سـبـق أن
رأينا مثاال على التمايز بT ا7عرفة ا7علنة واإلجـرائـيـة فـي حتـلـيـل الـلـغـات
الطبيعيةL وذلك بT القواعد اللغوية (التي nثل ا7عرفة ا7علنة) وبT البرامج

 ليسdata structureالتي تفسر وتطبق هذه القواعد. وكما أن هيكل البيانات 
هو ا7عرفة ذاتهاL فإن الكتاب ليـس سـوى مـصـدر لـلـمـعـرفـةL وهـو ال يـنـتـج

ا7عرفة إال حT يتحد مع القدرة على القراءة والفهم.
وتستخدم اإلجراءات التفسيرية هياكل ا7عرفة ا7علنة بعدة طرق فمثال
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vكن استخدام القاعدة أ& ب-ج بأحد الطرق األربعة التالية:
- إذا كان كل من أ و ب صحيحLT إذا ج تكون أيضا صحيحة.١
- إذا كان الهدف هو إثبات صحة جL إذن فالطريقة ا7مكنة هي إثبات٢

صحة أو ب.
- إذا كان أ صحيحا و ج كاذباL إذن ب يكون كاذبا.٣
- إذا كان ج كاذباL إذن فواحد على األقل من أ و ب يكون كاذبا.٤

إن لدينا مخزونا هائال من ا7عرفة حول حقائق العالم من حولنـاL مـثـل
«الكالب نوع من احليوانات» و«الفيل لـه خـرطـوم».. الـخL ونـحـن نـريـد فـي
الذكاء االصطناعي أن نستطيع وصف خواص األشياء مـن أسـمـائـهـاL وأن
جند طرقا لتصنيف هذه األشياء. كما نريد أن جند طرقا لوصف األحداث
مثل «قابل جيسكار بريجينيف في وارسو» و«قتل جون ماري وهو في حالة

غضب».
Lوتقاس قوة طريقة التمثيل بقدرتها على التعبير بدقة عن ا7واقف ا7عقدة
وبقدرتها أيضا على nثيل الترابط بT األشياءL كأن يعبر عـن حـقـيـقـة أن
روايتT مختلفتT تشتركان في شيء ما: ففي ا7علومات اجليولوجية مـثـال
يجب أن vثل «حجر اجلير ا7ضغوط»L و«حجر اجلير ا7سامي» باعتبارهما
شكلT خاصT من «حجر اجلير»L وليس كمادتT مختلفتT ال يربط بينهما
شيء. وال حتسن هذه اخلاصية الثانية وضوح الـتـمـثـيـل فـقـط بـل تـخـفـف
أيضا العبء على ذاكرة احلاسب ألنها nكن من تسجيل مواد ا7عرفة التي

لها خواص مشتركة مرة واحدة بدال من تسجيلها في مداخل منفصلة.
Lكن قياس قوة البرنامج بالقدرة على معاجلة احلجج غير الدقيقـةvو
خاصة العمـلـيـات االسـتـقـرائـيـةL والـتـي هـي دائـمـا أصـعـب مـن الـعـمـلـيـات
L«كن أن نشير إلى فكرة االستدالل «بالسليقةv وهنا Lاالستنباطية البحتة
Tوالريـاضـيـات فـي أنـهـا تـسـتـخـدم حـ Lوالتي تختلف عن ا7نطق الصوري
نضطر إلى اتخاذ القرار في غيبة معلومات كاملة. ففي الرياضيات ال vكن
قبول أحكام ما لم يتم التوصل إليها بتطبيق قوانT االستدالل على مقدماتها
Lبينما كثيرا ما نضطر في حياتنا اليومية إلى التسليم بقصور معرفتنا Lاألولية
ونتوصل إلى نتائج ال vكننا أن نثبت صحتها بدقة ولكنها تبدو لنا معقولة
بل وكثيرا ما نصفها بأنها «معقولة». وسنعـرض فـي هـذا الـقـسـم صـيـاغـة
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ا7نطق التقليدي أوال ثم نؤكد على حاجتنا ألن نكون قادرين عـلـى مـحـاكـاة
هذا الشكل غير احملكم من االستدالل.
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منطق الدرجة األولى
First Order Logic

يتناول هذا الفصل نظام ا7نطق الصوري الذي
اهتم به الفالسفة والرياضيون لزمن طويـل. وكـان
جون مكارثي هو أول من اقترح استخدام هذا ا7نطق
لتمثيل عمليات االستدالل واتخاذ القراراتL وذلك

. وسنصف أوال حـسـاب١٩٥٨في بحث قـدمـه عـام 
 باعتباره أداة مفيدةpropositional calculusLالقضايا 

إال أنه غير قادر على التعبير عن غالبـيـة ا7ـسـائـل
التي يعني بـهـا الـذكـاء االصـطـنـاعـيL كـمـا نـعـرض

predicate calculusLالمتـداده إلـى حـسـاب احملـمـول 
ونعطي أمثلة عديدة للمسائل التي vكـن أن يـعـبـر

عنها بسهولة في الصياغة الصورية األخيرة.

Propositional calculusحساب القضايا 

يـتـحـدد حـسـاب الـقـضـايـا �ــجــمــوعــتــT مــن
القوانLT هما مجموعة قوانT التراكيب التي حتكم
Lكن أن يعبر عـنـهـا فـي الـلـغـةv شكل اإلفادة التي
وتلك التي حتكم اشتقاق إفادات جديدة من إفادات
قدvة. ويعT لكل إفادة قـانـونـيـة (تـسـمـى قـضـيـة

propositionهما الصدق Tاثنت Tقيمة واحدة من ب (

9
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 باسم عالم الرياضياتBoolean valuesوالكذب اللذان يسميان «قيم بولية» 
 م).١٩٦٤-١٨١٥وا7نطق. جورج بول (

L«ريجان هو رئيس الواليات ا7تحدة» :Tالتاليت Tفإذا نظرنا إلى القضيت
و«مدريد عاصمة بلجيكا»L جند أن واحدة منهما فقط صحـيـحـة فـي هـذه

 م). وvكن التعبير عن قضايا أكثر تعقيدا باستخدام الروابط١٩٨٤اللحظة (
 والتي عادة ما تكتب بالشكل اآلتي:Logical con nectiveا7نطقية 

&أو«و»

V«أو»

~أو«غير»

أو>-----«تتضمن»
وvكن استخدام هذه الروابط للتعبيـر بـلـغـة صـوريـة عـن قـضـايـا مـثـل
«اجلورب إما على ا7نضدة أو في الدرج» أو «هنري ليس عالم رياضيات أو

 في هذه اللغة الصوريةinclusiveعالم طبيعة». الحظ أن «أو» هنا متضمنة 
 في حياتنا اليوميةL كما في اجلملةexclusiveبينما غالبا ما تكون استبعادية 

السابقة عن اجلورب. فالقضية «أ أو ب» تكون صادقة صوريا إذا كانت أي
من أ أو ب صادقة أو في حالة كون االثنتT صادقتLT ولـكـن إذا ثـبـت لـنـا

صحة إحداهماL فال حاجة لنا للنظر في قيمة صدق األخرى.
والقضية أ= ب صادقة إذا تساوى أ و ب في الصدق أو الكذبL أما إذا

اختلفا في قيمة الصدق تكون القضية كاذبة.
 ب» أنه إذا كانت «أ» صادقةL فـكـذلـك تـكـون>وتعني الـقـضـيـة «أ ===

 ب» تـكـون صـادقـة إذا كـانـت «ب» صـادقــةL>«ب»L وعـلـى هــذا ف «أ ===
وكذلك إذا كانت «أ» كاذبة. وقد يبعث اإلثبات األخير على الدهشةL ولكـن
vكن التدليل على صحته بإعطاء مثال كاآلتي: «إذا كنت في باريسL إذن أنا
في فرنسا»L وهو يعادل منطقيا «أما أنا في فرنسا أو لست أنا في باريس».
إن قيمة صدق القضايا الشرطية ال تتضـح دائـمـا بـالـبـديـهـةL فـمـثـال: «إذا
استطاعت اخليول أن تتكلمL فإن اخلنازير vكنها أن تطير» صادقة. ونفى

قضية «أ» يكون صادقا إذا كان «أ» كاذبة والعكس صحيح.
وحتدد القائمة التالية الروابط ا7نطقية اخلمسة بفعـالـيـة حـيـث «ص»

تعني صادقةL و«ك» كاذبة:

⊃⊃⊃⊃⊃
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أ= بأ ب>أ==بVأ بΛأبأ
كك   صصصصص
كك   كصككص
كص   صصكصك
صص   صكككك

Modusويعتمد حساب القضايا على القانـون ا7ـسـمـى مـودوس بـونـيـنـز 

ponens والذي يقول إنه إذا كان Q >      P وكـانــت Pفــالبــد أن Lصـادقـة 
 أيضا صادقة. ويكتب هذا صوريا بالشكل التالي:Qتكون 
B>))B >     A(Λ A(

de Morgan ‘ sكما أن هناك أيضا قانونان يسميان «قوانT دي مورجان» 

Laws.
BV A) =B Λ A(
BΛ A) =B V A(

 في االستدالل كالتالي:the reductio ab absurdumوالتعبير الصوري 7نهج 
)A > B) = (  B > A(

وvكن تطبيق هذه الطريقة إذا كـان هـدفـنـا إثـبـات أ-بL فـإنـه vـكـنـنـا
حتقيق ذلك بافتـراض أن ب كـاذبـةL ونـوضـح أنـه فـي هـذه احلـالـة تـكـون أ
كاذبةL وهذا يناقض الفرض بأن «أ» صادقةL وعلى ذلك فالبد أن تكون «ب»

صادقة.

:Predicate Calculusحساب احملمول 

ال vكننا استخدام حساب القضايا في التعبـيـر عـن جـمـل كـثـيـرة تـهـم
الذكاء االصطناعيL بل وميادين أخرى أيضاL فمثال عـنـدمـا نـود أن نـذكـر
حقائق عن األشياء في العالمL يجب أن نكون قادريـن عـلـى أن نـعـT بـدقـة

 Tاألشياء ذاتها التي نشير إليها (مسألة الضعيـفـinstantiationوأن نذكـر L(
ما إذا كنا نقصد كل من ينتمي إلى مجموعة بعينها أم بعضا مـنـهـا فـقـط.
ويسمح لنا حساب احملمول-وهـو امـتـداد حلـسـاب الـقـضـايـا-بـذلـكL وذلـك

. والسور نوعان: السورquantifier والسور predicateباستخدام فكرتي احملمول 
 وأهـم مـاexistential quantifier والسـور الـوجـودي universal quantifierالكـلـي 
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.vvariableيز حساب احملمول عن حساب القضايا هو تقدvه لفكرة ا7تغير 
L ويعطي أحدargument له حد أو أكثر functionواحملمول هو تابع أو دال 

قيم الصدق. وبذلك يعرف احملمول (كلب) على الوجه التالي:
كلب (س): «س هو كلب».

ويكون هذا احملمول صادقا إذا كـان «س»-بـوبـيL ويـكـون كـاذبـا إذا كـان
«س»ب بوسي.

ومن ا7تبع استخدام احلروف األخيرة من األبجدية اإلجنليزية للمتغيرات
واستخدام احلروف األولى أو ا7عرفات الرمزية (األسـمـاء) مـثـل بـوسـي أو

مدريد كثوابت. وvكن للمحمول أن يعرف عالقة أو يحدد فعال مثل:
يعطي (سL عL ف)

وvكن أن يعني هذا «س يعطي ع إلى ف».
Lوهو قادر على إرجاع قيـمـة مـن أي نـوع Lوالتابع تعميم لفكرة احملمول

بوليةL أو رمزيةL أو عددية. فالتابع:
عاصمة(س)

يرجع القيمة «روما» عندما تكون «س» = إيطاليا.
Lولكـن �ـراعـاة بـعـض الـقـيـود عـلـى ذلـك Lكن دمج احملمول والتابعvو
فمثال إذا دمجنا احملمول «كلب» م مع التابع «عاصمة» بالترتيب التالي: كلب
(عاصمة «س»)L وإذا كانت «س» = إجنلتراL يكون احملمول ا7راد تقييمه هو
كلب (لندن)L والذي ر�ا كان كاذبا. أما إذا عكسنا ترتيب التابع واحملمـول
L(كاذب) فيكون التابع ا7راد تقييمه هو عاصمة L(«كلب «س) وأصبح. عاصمة
�عنى «ما هي عاصمة كاذب?» والذي من الواضح أنه سؤال ال معنى له.

Quantifiersاألسوار 

هناك نوعان من األسوار: السور الكليL ويعني «جلميع.......»L والسور
الوجودي ويعني «يوجد.....».

مثال: «كل كلب حيوان» يعبر عنها منطقيا كالتالي:
 حيوان (س)).  >(كلب (س)س)(

«كل ولد vتلك دراجة» يعبر عنها كالتالي:
 vتلك (سL ع)).Λدراجة (ع) >     ع) (ولد (س)س) ((

A

AE
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وتعني اإلفادة الثانية أن لكل من كان ولد (س)L هناك دراجة (ع) بحيث
أن (ع) vلكها(س).

Rules of inferenceقواعد االستدالل 

nكننا قواعد االستدالل من التوصل إلى إفـادات جـديـدة مـشـتـقـة مـن
إفادات موجودة من قبلL باستخدام قانوني مودوس بونينز اللذين عرفناهما
فيما سبق والتخصيص الكلي الذي ينطوي على إحالل ا7تغير ا7سور بثابت:

)١(س (ق (س))-ق

وتسمى هذه العملية «االستبدال»L وعملية تساوي تعبيرين مصورين عن
. وقد أثرت خوارزمـيـة الـتـوحـدunificationطريق اإلحالل تـسـمـى الـتـوحـد 

theorem تأثيرا هاما فـي أبـحـاث إثـبـات الـنـظـريـة Rohinson )٢(لروبيـنـسـون

proving(انظر على سبيل ا7ثال نيلسون) .)٣( Nilsson.

تطبيقات في حل املسائل: جتميع الكتل
- أ مسألة مطلوب حلها: أ و ب وج ثالث كتل متطـابـقـة٩Lيوضح شكـل 

مرتبة في البداية كما هو مبT على اليسارL حيث أ و ب موضـوعـان عـلـى
ا7نضدةL بينما ج موضوعة فوق أL و ب حرة �عنى أنه ال تستقـر أي كـتـلـة
Lـنvفـي اجلـانـب األ Tعليها. وا7طلوب هو تغيير الترتيب إلـى مـا هـو مـبـ
حيث ج مستقرة على ا7نضدةL و ب على ج و أ على بL مع االلتزام بقاعدة

تقول إنه ال vكن حتريك إال كتلة واحدة كل خطوة.

A
أ

ب

أبج

ج
?

شكل ٩-١ ا7سألة ا7طلوب حلها
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vكن للتعبير عن الصورة األولية للمسألة على النحو التالي:
تصور أولي: على (أLج)

على-ا7نضدة)(أ)
على-ا7نضدة (ب)

حرة (ج)
حرة (ب)

وتكون الصورة النهائية (الهدف) على النحو التالي:
تصور نهائي: على (أL ب)

على (بL ج)
على-ا7نضدة (ج).

والبد من تعريف احملمول «حـر»L كـمـا البـد مـن إعـطـاء الـقـواعـد الـتـي
حتدد الظروف التي جتعل كتلة ما حرة. ويعطي البرنامج القواعد التـالـيـة

ويحاول تطبيقها بترتيب مختلف.
(  ع)على(عL أ).>      - حرة (أ)١

�عنى إذا كانت كتلة حرة فإنه ال تستقر عليها أي كتلة أخرى.
على (عL أ).Λ حر (أ) >  ابعد (عL أ)Λ- على (عL أ) ٢

يعرف فعل «ابعد» بأنه حترير كتلة لم تكن حرة من قبل.
  على (أLع).>    جتميع (أLع)Λ  حر(ع)   Λ- حر(أ)٣

تعريف «جتميع» أو «تكو�» الذي ينتج عنه استقرار كتلة فوق أخرى.
وعلى البرنامج-مزودا بهذه القواعد-أن يجد سلسلة من األعـمـال الـتـي

تؤدي إلى تغيير الشكل من صورته األولية إلى صورته النهائية.
وهذه ا7شكلة  وذج لإلنتاجية التي نعرض لها في الفصل الثاني عشر.
واالستراتيجية هي أن يحاول البرنامـج حتـقـيـق سـلـسـلـة مـن األهـداف
الفرعية. يأخذ البرنامج «على (أL ب)» كهدفه الفرعي األولL ويبـحـث عـن

L فيحاول البرنـامـج٣قاعدة تؤدي إلى «على (سL ع)L فيجد الـقـاعـدة رقـم 
تطبيق هذه القاعدة مسـتـبـدال «س» ب أL و ع = بL وبـذلـك يـضـع الـهـدف

).١الفرعي األول (هف 
حر(أ):١هف 

حر(ب)

E
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جتميع (أLب).
ولتحقيق ذلك البد من حتقيق «حر (أ)»L ولذلك يقوم البرنامج بتطبيق

L مستبدال «س» = أL وبذلك يضع الـهـدف الـفـرعـي الـثـانـي٢القاعـدة رقـم 
):٢(هف 

:على(عL أ)٢هف 
ابعد(عL أ).

Lمستبدال ع = ج Lبسهولة (أ Lع) ويستطيع البرنامج حينئذ حتقيق «على
ألنه سبـق أن أعـطـى «عـلـى (جL أ). ويـعـطـي هـذا «ابـعـد (جL أ) كـأول عـمـل
حقيقي يؤدى. وشرط أن يكـون «أ» حـرا «حـر(أ)» أصـبـح مـحـقـقـاL وهـكـذا

يصبح حتقيق «جمع (أL ب) �كنا اآلن.
ولتحقيق الهدف النهائيL البد من تنفيذ «على (بL ج) بتطبيق القاعدة

L وذلك يتضمن هدفا فرعيا جديدا:٣رقم 
: حر(ب)٣هف 

حر(ج)
جمع (بL ج).

 الشروط لكي تكون (ب) حرة:١حتدد القاعدة رقم 
 على(أL ب).>     على(عL ب)  ع)حر(ب)=(

(أي إذا كانت ب حرةL فليست هناك كتلة مستقرة على بL وبالتالـي ال
 لتنفيذv٢كن أن تكون أ مستقرة على ب)L وبذلك يلزم تطبيق القاعدة رقم 

«ابعد (أL ب)»L ملغيا نتيجة العمل السابق «جمع (أL ب). ليس لدى البرنامج
وسيلة 7عرفة أن «ابعد» هي الفعل العكسي ل «جمع» (ولكن �جرد حتقيق

«على (بL ج)» فإن الفعل الثاني «جمع (أL ب)» يحل ا7شكلة.
ويوضح هذا ا7ثال أن الترتيب الصحيح لـألهـداف الـفـرعـيـة vـكـن أن
يعطي حال أسرع للمسألة. وهنـا ال يـكـون الـهـدف الـفـرعـي «عـلـى (أL ب)»
مستقال عن «على (بL ج)»L فتحقيق األول يعيق حتقـيـق الـثـانـيL بـيـنـمـا ال
يشكل الثاني أي عائق أمام األولL ولو درس هذا القيد في البدايةL ألمكن
جتنب تنفيـذ «عـلـى (أL ب)» الـذي أوقـف بـعـد ذلـك و� الـتـراجـع عـنـه. إن

-مع مالحظة أنheuristic reasoningاستخدام هذا النوع من احلجة ا7عرفية 
حتقيق أحد األهداف الفرعية قد يعوق تنفيذ هدف آخر-vـيـز بـT بـحـث

A
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searchبحث أعمى. ويعطى برنـامـج Tوب Lترشده قواعد ذات مستوى عال 
 نتائج جيـدة جـداEarl Sacerdoti )٤( ال يزل ساكردوتـيNOAHتوليد اخلطـة 

بالنسبة للمسائل التي حتتاج مثل هذا ا7نهج.
وvكن التعبير عن كثير من ا7سائل ذات الطبيعة االستنباطية-مثل ا7سألة

-باستخدام ا7نـطـق(×)التي ناقشناها أعاله أو مشكلة برج هانوي الـشـهـيـرة
من الدرجة األولىL ولكن هذه في احلقيقة مجرد ألعاب منطقيةL وغالبيـة
ا7سائل التي يواجهها اإلنسان ذات الطبيعة االستقرائية أكبر بكثير من هذه
األلعابL ومثال ذلك فهم وتفسير السجل الطبي للمريضL فمثل هذه ا7شاكل
تتطلب تناول بيانات غير مؤكدةL بل قد تكون خاطئةL وال vكن التوصل إلى
حل إال بالقيام بعمليات استداللية معقدةL مثل وضع فرض مبـدئـيL يـؤكـد
تدريجيا كلما توافرت معلومات أكثرL مع إجراء الكثير من التأكيدات الكتشاف
األخطاء.. . وهكذا. ولهذا � تطوير صياغات رسمية أخرى بخالف ا7نطق
من الدرجة األولى إلمكان وضع طبيعة العمليات اإلدراكية لإلنسان موضع

االعتبار.
وكان ا7نطق من الدرجة األولى أول التقنيات التي استخدمت في استفسار

 مثاال لسـؤال)٦( وقد أعطى جـريـنSIR )٥(قواعد البيانات كما فـي بـرنـامـج
موجه إلى قاعدة بيانات به متغـيـرات حـرةL وعـلـى الـبـرنـامـج أن يـجـد فـي
قاعدة ا7علومات الوحدات التي ترتبط بهذه ا7تـغـيـرات حـتـى يـجـيـب عـلـى

 في كتابيـهـمـا(٧)& Gallaire MinkerاالستفسارL كما ناقش جـالـيـر ومـيـنـكـر 
بوجه Levesque(8) استخدام ا7نطق في قواعد البياناتL وقد اهتم ليفيسك

خاص بقواعد البياناتL التي تكون فيها ا7عـلـومـات غـيـر كـامـلـةL فـإذا كـان
السؤال مثال «كم عدد أبناء ماري ?» موجها إلى برنامج يفترض أن ا7علومات
التي بقاعدة البيانات كاملةL سيقوم ببساطة بحسـاب عـدد األفـراد الـذيـن

(×) تتلخص مشكلة برج هانوي الشهيرة في أن هناك ثالث معطبات مثبتة فوق لوح خشبيL وفوق
إحدى ا7عطبات يوجد عدد «ن» من األقراص ذات أحجام مختلفةL متراصة بترتيب متـزايـد فـي
احلجم من األصغر في القمة إلى األكبر عـلـى الـقـاعـدة. وا7ـطـلـوب هـو نـقـل هـذه األقـراص مـن
ا7صطبة احلالية إلى مصطبة أخرى مع اتباع قواعد معينةL من بينها أنه ال يجوز نقل أكـثـر مـن
قرص في ا7رة الواحدةL وأنه ال يجوز أن يوضع قرص فوق قرص أصغر منهL وأن ا7صطبة الثالثة

 أثناء عرضهNilsson )٣(vكن استخدامها عند الضرورة. وهناك مناقشة لهذه ا7شكلة في نيلسون
حلساب احملمول.
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ينطبق عليهم معيار «ابن ماري». ويؤكد ليـفـيـسـك أنـه البـد مـن وجـود لـغـة
vكن استخدامها للتعبير عن مجال االستفسار وعما تعرفه قاعدة البيانات

عن هذا اجملالL لإلجابة على مثل هذا السؤال بشكل صحيح.

.
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التمثيل اإلجرائي

مقدمة
declarativeال يوجـد فـي مـواد ا7ـعـرفـة ا7ـعـلـنـة 

knowledgeبـيـنـمـا Lما يدل على كيفية استخدامهـا 
proceduralحتـــتـــوي مـــواد ا7ـــعـــرفـــة اإلجـــرائـــيـــة 

knowledgeفي ا7قابل-على معلومات واضحة حول-
هذه النقطة. األولى لها طبيعة مواد البيانات التي
تستخدمـهـا بـرامـج احلـاسـبL بـيـنـمـا الـثـانـيـة هـي
البرنامج ذاتهL ويترتب على هذا التعريف أن التمثيل

 هو الوحيد منprocedural repreòentationاإلجرائي 
بينهن األنواع اخلمسة التي نصفها في هذا اجلزء
من الكتاب الذي لم يؤكد الفائدة العظيمة للشـكـل

ا7علن.
ويظهر الفرق بـT الـتـمـثـيـل ا7ـعـلـن واإلجـرائـي
بوضوح في مجال اللغات الطبيعيةL فيمكن تعريف
ا7ركب االسمي بإفادة معلنة في شكل قواعد قليلة
للنحوL وتنفذ هذه القواعد بواسطـة بـرنـامـج قـادر
على تقرير ما إذا كان تتابع كلمات العبـارة يـطـابـق
عددا من ا7عايير اللغوية أم ال? وإذا لم تنطبق قاعدة
لغوية على هذا التتابعL جترب قاعدة أخرى. ويشمل

òcanòالتـمـثـيـل اإلجـرائـي الـبـرنـامـج الـذي vـسـح 

الكلماتL والقواعد التي تعرف ا7ركب االسمي. ولن

10
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يفوت القارM اليقظ أن يالحظ أن مادة ا7عرفـة ا7ـعـلـنـة ال vـكـن أن تـظـل
قائمة بذاتهاL ولكنه يجب أن تتمم بإجراءات تفسيريةL وبذلك ال vكـن أن
يكون البرنامج معلنا كليةL لكن vكن أن يكون إجرائيا nاما. وتتطلب كتابة
برنامج يحتوي على معرفة معلنة بدرجة عالية استخدام لغـة بـرمـجـة ذات

 ليسمح بالتعبير عن التنوع الكبير في ا7علوماتwide òyntaxLتركيب «متسع» 
بينما يجبر التركيب احملدد ا7برمج على أن يـحـيـل مـعـظـم ا7ـعـلـومـات إلـى

األجزاء اإلجرائية من البرنامج.
.)١(يوضح ذلك nثيل اجلملة التالية

جميع اجلنود اإلسرائيليT واألمريكيT مدربون.
فيكون التمثيل ا7علن لها باستخدام ا7نطق من الدرجة األولى:

)Λ (س) جندي) (سΛ (س) إسرائيلي) V    (((س) مدرب> أمريكي 
«س».

أما الصورة اإلجرائية فتكون بالشكل التالي مع استخدام لغة البرمجة-
MICRO PLANNER :(٢):

(نتيجة(مدرب ?س)
هدف (جندي ? س)

(أو (هدف إسرائيلي ? س)
(هدف أمريكي ? س)))

وvكن أن يستخدم التمثيل ا7علن لتقرير ما إذا كان شخص ما مدربا أم
الL وكذلك إلثبات أن اجلندي الذي ال يكون مدربا ليس إسرائيليا. وvكـن
Lإلثبات أن فردا ما «س» مدرب Lأن يستخدم التمثيل اإلجرائي بهذه الكيفية
أثبت أوال أنه جنديL فإذا جنحت في ذلكL أثبت أنه إسرائيليL فإذا جنحت
في ذلكL فهذا هو البرهانL وإذا فشلت أثبت أنه أمريكيL ويـحـتـل تـرتـيـب

 واالستدالالت أهمية خاصة.termòاحلدود 
ونعرض اآلن للمميزات والعيوب النسبية لشكلي التمثيلL وقد ثار جدل

 حول هذا في بداية السبعينات.)٣(كثير

مميزات الصور املعلنة للمعرفة
سهولة القراءة: فقراءة مواد البـيـانـات أسـهـل بـكـثـيـر مـن قـراءة بـرامـج
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احلاسب خاصة لغير ا7تخصصLT ويتضح أهمية هذا ا7بدأ العام من ا7ثال
أعاله.

اإليجاز وا7رونة. فاجلملة التي حتوي عدة مـتـغـيـرات ال يـلـزم كـتـابـتـهـا
بالصورة ا7علنة سوى مرة واحدة فقطL وvكن استخدامها عدة مرات بطرق
مختلفة في مناسبات مختلفة وفقا للنتائج ا7رجوةL لكن الصورة اإلجرائية
لنفس ا7عرفة يجب أن تكرر في كل برنامج يستخدمهاL ألن توجه االستدالل
والقيود على ا7تغيرات قد تختلف من برنامج آلخر. ولهذا تتمـيـز الـصـورة

ا7علنة باإليجاز وا7رونة.
سهولة التعديل. البنية ا7علنة أسـهـل فـي الـتـعـديـلL كـمـا vـكـن إضـافـة
معلومات جديدة بسهولة أكثر. ولهذا أهمية خاصة في تطور برامج الذكاء
االصطناعيL وإعطائها القدرة على التعلم من ا7مارسةL أي القدرة على أن

يعدل البرنامج نفسه من سلوكه (انظر الفصل التاسع عشر).

مميزات الصور اإلجرائية
ما وراء ا7عرفة: يعبر عن بعض مواد «ا7ستوى الثاني» للمعرفة-وهي نوع
من «ما وراء ا7عرفة»-بسهولة أكثر في الصور اإلجرائية: فالعالقـة «قـريـب

 بشرط أال تستخدم أكثر من الالزم)٤(من» vكن أن تعامل كعالقة انتقالية
في سلسلة استنباطية. وال تناسب الصور ا7علنة هذا النوع من ا7ـعـلـومـات
جيداL ألن استخدامها يتطلب التوصل إلى البنية العميقة للخطوات احلسابية

كاخلطوات التكرارية مثال.

اعتماد صورة املعرفة على استخدامها مستقبال:
نظرياv Lكن كتابة بيانات ا7عرفة دون اعتبار الستخداماتهـا فـي وقـت
الحقL ولكن من الناحية العملية يكون ذلك دائما في ذهن كاتب البرنامـج.

انظر إلى هذه اجلملة ا7ستخدمة في تشخيص أمراض النبات:
Lوكانت هذه البقـع فـي شـكـل قـرح Lإذا وجدت بقعا على أوراق النبات»

فإن من احملتمل أن فطر كذا وكذا موجود».
من الواضح أن اجلزء الثاني من اجلملة ال يقيم إال إذا كان اجلزء األول
صادقاL وأي كاتب للبرنامج يدرك أن اإلجراء التفسيري سوف يقيم أجزاء
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القضية بترتيب معLT وعادة ما يكون هذه هو نفس الترتيب الذي كتبت به.
الضرورة القصوى. هناك دائما مستوى نهائي يجب أن تفسر عنده أي
معلومات معلنة وأن تنفذ بإجراء ما أو بعبارة أخرى هناك دائما أجزاء من
ا7علومات ال vكن اختصارها ويتحتم أن يبرمج وبالتالي يصبح بالـضـرورة

جزءا من صورة إجرائية.

التقومي العام للنظم اإلجرائية
  وذجا جيدا للغات البـرمـجـة اإلجـرائـيـة: قـاعـدةnMicro-plannerثـل 

L واألخيرة عبارة عـنtheoremòللمعرفة مكونة من بيانات وبراهـT نـظـريـة 
إجراءات معاجلة تعمل كلما طرأ تعديل على قاعدة ا7عرفة وكلما حتققـت

شروط سابقة.
وباإلضافة إلى أن جميع االستدالالت في هذه اإلجراءات تسير دائـمـا
في اجتاهات واضحة ومحددةL فإن الفرق الرئيسي بينها وبT قواعد اإلنتاج
(انظر الفصل الثاني عشر) يكمن في أن هذه البراهv Tكن أن يستدعـي
كل منها اآلخرL بينما ال تتصل قواعد اإلنتاج ببعضـهـا أبـدا إال عـن طـريـق
مفسر. وتعطي هذه اخلاصية نظم اإلنتاج ميزة أساسية هي قابليتها للتركيب

modularityوقد أدى هذا إلى التخلي عن النظم اإلجرائية اخلـالـصـة إلـى L
حد كبير. كما أن من بT عيوب النظم اإلجرائية أيضا صعوبة التحكم في
عدد االستنتاجات التي تفرزهاL والتي رأى كثير من الباحـثـT فـيـهـا حـجـة

ضد استخدام هذه النظم في التطبيقات الواسعة.
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املراجع واحلواشي

) هذا ا7ثال ليس ترجمة للمثال ا7وجود في النص اإلجنليزيL ولكنه يحقق نفس الغرضL وقد١(
استخدمناه ألن ا7ثال بالنص اإلجنليزي قد يصعب فهمه على القارىء العربي. (ا7ترجم).

(2) Hewitt C(1972), “Deòcription and theoretical analyòiò (uòing òche-mata) of PLANNER: a language

for proving theoremò and manipulating modelò in a robot”. Memo Al-TR-258, MIT.

(3) Winograd T.(1975), Frame repreòentation and the declarative/ procedural controveròy‘’, in

Repreòentation and underòtanding: òtudieò in cognitive òcience, Bobrow and Collinò (edò), New York,

Academic.  Preòò, pp. 185-210

) يوضح ا7ثال التالي ما نعنيه باالنتقالية:٤(
إذا كان أ = بL ب = ج
إذن أ = ج (ا7ترجم).
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مقدمة
تتكون الشبكة الداللية من مجموعة من العقـد

nodes تربطها أقواس arcs,ثل العقدn وبوجه عام 
مفاهيم بينما تعطي األقـواس الـعـالقـات بـT هـذه
ا7فاهيم. وعادة ما تسمى العقد البسيطة بأسمـاء
ا7فاهيم التي تعبر عنهاL أما العقد األكثر تعـقـيـدا
فليس لها بالضرورة أسماءL وهي نفسهـا شـبـكـات
داللية فرعية. وتنسب فكـرة اسـتـخـدام الـشـبـكـات
الداللية لتمـثـيـل ا7ـعـرفـة اإلنـسـانـيـة إلـى كـويـلـيـان

Quilian(١)«ثيل عبارة «يطارد بوبي بوسيn كنvو .
على الوجه التالي:

كما vكن nثيلها كتابة كاآلتي:
Lوعادة ما يرتبط مفهوم ما �جموعة أو أسرة
ويكون هو عضوا فيهاL وباستخدام «ع» لتدل عـلـى

«عنصر من» vكن أن نعطي شبكة أكثر تعقيدا:

11
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تطور التمثيل باستخدام الشبكات
لننظر إلى جملة أكثر تعقيدا مثل «يطارد بوبي القطة ذات الفراء الطويل».
تقول هذه اجلملة إن بوبي (وهو كلب) يطارد كائنا وهو قط vتلك شيئا وهو
(الفراء) الذي له خاصية معينة وهي خاصية أنه طويل. من ا7مكن nثـيـل

هذه اجلملة بالشكل التالي حيث «م» تدل على ا7لكية:

وغالبا ما تكون العقد غير ا7عنونة حاالت خاصة 7فاهيم أعمL وvـكـن
أن تعنون في حالة الضرورة بإضافة الحقة كما في «قط-١» أعالهL وتتصل

با7فهوم األم بقوس يسمى «ع» ليدل على عالقة العضوية.
 باجملموعة أو العائلة الـتـي هـوindividual إذن تربط العالقة «ع» الـفـرد

L«وداللتـهـا «مـجـمـوعـة فـرعـيـة مـن L«وهناك عالقة أخرى «ف Lعضو فيها
تربط اجملموعة �جموعة أكبر أو بطبقة أعم وأكبر. وبهذا vكن التعـبـيـر

عن اجلملة: «بوبي كلب وهو حيوان» كاآلتي:
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قد يالحظ القارM أنه من ا7مكـن عـنـونـة الـعـقـدة «بـوبـي» ب «بـوبـي-١»
لتشير أن هذا الكلب ا7عT هو عضو في مجموعة الكالب التي تشترك في
Mوربطها بقوس «ع» لتتصل بعقدة «بوبي». وقد يالحظ القار L«االسم «بوبي
أيضا أن «هو» و«هو» في اجلملة «بوبي هو كلب وهو حيوان»L مختلفتان في
ا7عنىL والبد ألي ميكانيكية استداللية أن تتعامل مع كل منهما بشكل مختلف.
واخلواص «خ» للعقدة األم عادة ما «يتوارثها» العقد األبناءL وهكذا vكن
:استنباط أن الكاناري له أجنحة وجلد من األقواس الصاعدة ا7عنونة «ف
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وبعض اخلواص ال تنتقل بواسطة العالقة «ع» وهكذا vكن أن نستنبط
من الشكل التالي أن الطائر أبا احلناء بوجه عام يدرسه علماء الطيور ولكن

ال نستطيع القول إن أبا احلناء ا7سمى «بول» يدرسه علماء الطيور.

 االنتباه إلى خطورة انعدام(٣) وجاري هيندريكس(٢)وقد لفت وليم وودز
التقنT في هذه الصياغة الرسميةL وإلى احلاجة لقواعد حتكم مـا vـكـن
nثيله باألقواس حتى نقلل من خطورة التوصل إلى استنتاجات زائفة نتيجة

التباع سلسلة من احللقات.
وحتى في nثيل اجلمل البسيطة تظهر ا7شاكلL ففي nثيل بسيط مثل:

فإذا أردنا إضافة «با7طرقة»L ال نعـرف أيـن نـضـعـهـاL ويـؤدي هـذا إلـى
فكرة أن نأخذ الفعل كمكون رئيسي في التمثيل. وبهذا يكون nثيل اجلملة

«ضرب جون ماري با7طرقة في احلديقة الليلة ا7اضية» بالشكل التالي:
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Lبـأي حـال مـن األحـوال Lغير كـاف Lإال أن مثل هذا الرسم التوضيحي
جلملة مثل «ضرب جون ماري ولكم هنري جيمس»L فإذا عبرنا عن اجلملة

كما يليL فلن يكون واضحا من ضرب من:

ولهذا من األفضل أن  ثل نفس احلدث بعقدتT مختلفتT هناL باإلضافة
إلى االسم العام للحدث «يضرب» وهكذا يكون التمثيل كاآلتي:

وvكن إدخال ا7علومات اخلاصة بفاعل الـفـعـل وا7ـفـعـول.. الـخ ضـمـن
ا7فهوم العام «يضرب»L �ا يجعل اختبار صحة اجلملة �كنا.

ويوضح ذلك الرسم التالي حيث تظـهـر الـصـفـات الـعـامـة فـي اجلـانـب
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األvن واحملددة في اجلانب األيسر:

الحظ أننا ذهبنا من رسم  ثل فيه مفهوم «يضرب» بواسطة قوس إلى
شكل آخر يظهر فيه نفس ا7فهوم كعقدةL وهكذا أصبح ا7فهوم محموال له
Lعدد قياسي من احلدود مثل الفاعـل وا7ـفـعـول وحـدود أخـرى مـثـل األداة

الزمنL ا7كان إذا لزم األمر.
 مع اختالف نظرته إلى(٤)ويشبه ذلك نحو احلاالت اإلعرابية لفيلـمـور

الزمن حيث vثله كصيغة وليس كحالة. ويعبر الرسم التوضيحي التالي عن
Simmons (٥)اجلملة «حرس الكلب ا7نزل بعناية طوال اليوم». وقد قدم سيمونز

مساهمات هامة في مجال فهم اللغات الطبيعية وعالقتها بتمثيل مثل هذه
اجلمل.
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Texonomiesالتصنيفات العامة 

كثير من العلوم الطبيعية والتجريبـيـة لـهـا فـروع كـثـيـرة vـكـن أن nـثـل
Lثل األقواسn بينما Lثل العقد فيها ا7فاهيم الدالةn ببساطة ببناء شجرة

عالقات مثل «مجموعة فرعية من» أو «عنصر من».
وvكن اعتبار هذه األشجار شبكات داللية مبسطة ? وهي في احلقيقة
شبكات داللية تنحصر فيها وظيفة األقواس في التعبير عن العالقات الهرمية
مثل تلك التي أشرنا إليها تواL التي تستخدم بواسطة العمليات التي تتعامل
مع الشبكاتL كميكانيكيات حتكم الوراثةL أي لنقل اخلواص من العقدة األم
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(اخلواص العامة) إلى أبنائها (اخلواص األكثر خصوصية).
وال تكفي العالقات التي سبق تقدvها «عنصر من» و«مجموعة فرعية
من» للتعبير عن العالقة بT العقد الشـقـيـقـةL أي بـT الـعـقـد الـتـي لـهـا أم
مشتركةL ولهذا استحدثت عالقات أكثر تخصصا في بعض الصيغ وخاصة

 مثل عم (عنصر(٣)partitioned semantic networksفي الشبكات الداللية اجملزأة  
).L(disjoint Subset وفم (فرع منفصل direct elementمباشر-

ويوضح الرسم التالي قيمة العالقة «عم». فبيتر وبول وجون متورطـون
في حتقيق بوليسي: فقد ارتكبت جرvة والثالثة مشـتـبـه فـيـهـمL ويـرتـبـط
الثالثة �جموعة اآلدميT بواسطة قوس «عم» بينما يرتبط اجملـرم (غـيـر

معروف) بقوس «ع» لنبT أنه قد يكون أحد الثالثة.

ويوضح الرسم التالي الـفـرق بـT «ف» (مـجـمـوعـة فـرعـيـة مـن) و«فـم»
(مجموعة فرعية منفصلة). فال vكن أن تكون مدينة ما أمريكية وفرنسية
في نفس الوقتL ولكن منطقيـا ال يـوجـد مـا vـنـع أن تـكـون مـديـنـة كـبـيـرة

وجميلة في أن واحد.
Lإن استخدام هذه األنواع ا7تقدمة من األقواس يزيد من قـوة الـشـبـكـة
وبذلك vكن لبرنامج أن يستنبـط مـن هـذا ا7ـثـال أن لـيـون لـيـسـت مـديـنـة
أمريكيةL ولكن ال يوجد ما vنع البرنامج من أن يقرر أن امستردام من ا7دن

الكبرى.
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Partitioning semantic networksجتزئة الشبكات الداللية 

-(٣)تسمح فكرة الشبكات الداللية اجملزأة-التي قدمها جاري هنـدركـس
جملموعات من العقد واألقواس أن تتجمع سويا في مساحات مجردة لتحدد
مجاال دالليا لعالقات مختلفة. وvكن أن تنتمي كـل عـقـدة وكـل قـوس إلـى
واحد أو أكثر من هذه ا7ساحاتL كما vكن أن يكون هناك روابط بT عقد
في مساحات مختلفةL ولكن يجب اعتبار جميع هذه الروابط عابرة حلدود

ا7ساحات اخملتلفة. وتعرف ا7ساحات جتزئة الشبكة.
ويبT الرسم التوضيحي أدناه ا7أخوذ عن هندركس nثيل عبارة «هناك
رجل vتلك سيارة»L كما يبT صفة هامة للشبكات اجملزأة وهـي افـتـراض
السور الوجودي عندما تخصص جندة ما إلى مساحة من ا7ساحات. وهنا
حتتوي ا7ساحة «م١» على معلومات خلفيةL مثل معلومات عن الناس وملكية
Tثل م٢ «رجل معnالتي قد تكون ذات فائدة في فهم اجلملة. و Lالسيارات
ر»L والذي يقوم بدور الفاعل في اجلملة. وnثل م٣ مثاال خـاصـا لـلـمـلـكـيـة

وهي الترجمة لعبارة «vتلك سيارة» إلى هذه الصور من التمثيل.

وفيما يلي مثال آخر لتجزئة جملة «يشرب بـول الـنـبـيـذ أو تـأكـل مـاري
اجل®»
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»N» بالعقدة «Dوvكن nثيل النفي-أسوة باالنفصال-فتستبدل العقدة «
equivalenceواالنفصال بالنفي. وvكن التعبير عن التضمT إما باستخدام 

     أ) أو كما يوضح الرسم التالي:V ب)=(ب >(أ     
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وهناك ميل قوي الستخدام األسوار الكلية في ا7عادالت ا7نطقيةL فوفقا
 vكن أن نكتب:(٣)لهندركس

(    x E x ) p (x) < = > (v x) (member (x,X) ==> p (x))

وتكمن قوة هذه ا7عادلة في أن أي معادلة تصوير للسـور الـكـلـي vـكـن
ترجمتها إلى معادلة شرطية.

وال يوجد nثيل خاص القتران القضايا ا7نطقية ألن هذا متضمنا. ولن
يكون nثيل الشبكات الداللية-الذي أعطيـنـا أمـثـلـة لـه-مـؤثـرا إال بـقـدر مـا
يكون هناك من برامج للحاسب قادرة على تناولها. وتعمل مثل هذه البرامج

 �عنى أنها تسعى إلحالل ا7تغيرات-وهـي,unificationكخوارزمية توحيدية 
مجهوالت نبحث لها عن قيمة-بثوابتL وهي تقـوم بـذلـك �ـقـارنـة الـسـؤال
�جموعة من اجلمل ا7تاحة. فلسؤال مثل «من يشرب النبيذ?» والذي vكن

nثيله كاآلتي:

يجرى مقارنته بالرسم الذي vثل «يشرب بول النبيذ» باستخدام تقنية
L ويستطيع برنامج احلاسب بذلك أنpattern matchingمضاهاة التشكيالت 

A
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يجد احلل بسهولة «س = بول». وهذه العمليـة مـسـاويـة nـامـا لـتـلـك الـتـي
أعطيناها في الفصل التاسع عن ا7نطق من الدرجة األولى.

وكثيرا ما يحدث أن إجابة السؤال ال تكون متاحة بشكل مباشرL ويتطلب
التوصل إليها اجتياز الشبكة وذلك باستـخـدام عـالقـات أو صـفـات تـتـعـلـق

 ما أسماه «هيكل االقتراب-Schubert (٦)بكيانات متضمنة. وقد قدم شوبرت
access skele ton>إننا قد L«? ويوضح سؤال «هل اجلامبو فيل Lلهذا الغرض 

نضطر إلى اختبار اللونL والشكلL واجلوهر.. الخ للكـيـان مـوضـع الـسـؤال
لكي جند إذا كانت هذه القيم اخلاصة vكن أن تصور فيال.

خامتة
لقد استخدمت الشبكات الداللية في بناء أنـظـمـة خـبـيـرةL مـن بـيـنـهـا-

PROS PECTOR, الذي يهتم بالتوقعات اخلاصة باكتـشـاف ا7ـعـادن mineral

pros pectingوالذي استفاد بدرجة عظيمة من L(انظر الفصل السابع عشر) 
هذه التقنية. وقد حاولنا في هذا الفصل أن نوضح أن قوة الشبكات تتزايد
بتعقد الصياغة. والبد أن يكون هناك دائـمـا حـل وسـط بـT تـعـقـد هـيـكـل
البيانات والبرنامج ا7فسرL فكلما كان الهيكل مفهرسا جيداL كلما كان إرشاد
ا7فسر أفضل. وقد أدت دراسة بنية الشبكات الداللية إلى زيادة استخدام
أنواع من التمثيل مولدة من قواعد اإلنتاج والكيانات الهيكليةL وهما موضوعان

.Tالتالي Tنتناولهما في الفصل
وقد قام الباحثون في اجملال �حاوالت جلعل هذه الصياغة أكثر دقـة

 مؤلف لغـة,Ronald Brachman (٧)وأكثر تقنيناL نذكر منهـم رونـالـدبـراخـمـان
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 الذي أشار باستخدام ا7نـطـق مـن الـدرجـة(٩)L وشابيـروKlone (٨)البرمـجـة
 وأسلوبFahlman )١١(L وفالهمان(١٠)األولى وأساسا األسوارL وأعمال شوبرت

البناء الذي اقترحه للقيام بعمليات حاسوبية متوازية بـواسـطـة تـطـبـيـقـات
مصممة �ـكـونـات مـاديـة. وقـد وجـهـت األبـحـاث عـن الـشـبـكـات الـداللـيـة
باضطراد لتحسT دقة وnاسك nثيل ا7فاهيم ا7تصلة بالتطيبقات العملية.
وقد أعطيناها اهتماما أكبر هنا عن األبحاث األخرى لإلمكانات الفلسفية

في nثيل ا7عرفة.
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القواعد اإلنتاجية

مقدمة
استخدمت صياغة القواعد اإلنتاجية في ميادين
Lعديدة قبل ظهور الذكاء االصطناعي بفترة طويلة

 وفي بـعـضPost )١(ومنها ا7نطـق الـرمـزي لـبـوسـت
 وفـي عـلـم الـلـغــة,Markovاخلـوارزمـيـات 7ـاركـوف 

 حيث اسـتـخـدمـت كـقـواعـد إعـادة)٢(لتـشـومـسـكـي
 للتعرف علـى بـنـيـة جـمـلrewriting rules (×)الكتـابـة

اللغات الطبيعية.
L(ازدواج-موقف-عـمـل) والقاعدة اإلنتاجية هي
�عنى أنه كلما واجهنا موقفاL يطابق اجلانب األvن
من القاعدةL قمنا بتنفيذ اجلانب األيسر من نفس
Lالقاعدة. وغالبا ما يكون التنفيذ باتخاذ قـرار مـا
ولكن ليـس األمـر دائـمـا كـذلـك. إذ ال يـوجـد إلـزام

مسبق على شكل ا7وقف أو شكل العمل.
وعادة مـا يـكـون لـلـبـرنـامـج الـذي يـعـتـمـد عـلـى

القواعد اإلنتاجية ثالثة مكونات:
- قاعدة القواعد ا7كونة من مجموعة القواعد١

اإلنتاجية.

12

Lمـن الـرمـوز Tقاعدة إعادة الكتابة تنص على تطابق سلسلت (×)
مثال ذلك:

>اسم< >صفة< >أداة<ج = >: <اجملموعة االسمية<
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- قاعدة احلقائق وتتكون من واحد أو أكثر من البيانات الهيكلية التي٢
حتتوي على حقائق معروفة مرتبطة �جال االهتمامL كما vكن أن تشمـل

أيضا بعض التعريفات.
- مفسر هذه احلقائق والقواعدL وهو أيضا اآللية التي حتدد أي قاعدة٣

تطبقL وبأي ترتيبL وتبدأ العمل ا7ناسب.
وللحقائق والقواعد تركيب معروف للمفسرL ولهذا يستطيع معاجلـتـهـا
منطقيا ويتوصل إلى صدقها أو كذبهاL واستخالص حقائق جديدة أو طمس
L«البيانات» و«احلـقـائـق» Tحقائق معينة. وليس هنأك فرق واضح دائما ب
وسنعني «باحلقائق» هنا ا7عرفة الدائمة ا7ضمنة في البرنامجL بينما تتعلق

البيانات �وضوع محددة أو مشكلة معينة.

لم تكن فكرة فصل القواعد اإلنتاجية عن آلية البرنـامـج ا7ـفـسـر-الـتـي
Lتسمى عادة آلة االستنتاج-دائما بنفس درجة الوضوح التي هي عليها أالن
حيث يراعي-أن تتخذ القواعد شكال معلنا بقدر اإلمكان حتى تسهل قراءتها
إلى أقصى درجة �كنة. فقد كانت السمة اإلجرائية هي الغالبة في كثير
من برامج القواعد اإلنتاجيةL حيث تختلط قاعدة ا7عـرفـة بـطـرق تـفـسـيـر
هذه ا7عرفة. وحتى اآلن توجد برامج تـتـصـل فـيـهـا الـقـواعـد بـطـرق عـمـل
Tاالستنتاجات كما تتصل باالستنتاجات نفسها. ويشكل الفصل الواضح ب
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القواعد وا7فسر تـقـدمـا مـنـهـجـيـا لـه تـأثـيـر عـمـيـق عـلـى مـفـاهـيـم الـذكـاء
االصطناعي وعلى أدوات البحث التي طورت حتى اآلن.

وكلما كانت صياغة القواعد اإلنتاجية أبسط وأكثر اتساقا-كلما حتسنت
قدرة البرنامج على التعلمL حيث يدعم االنتظام كال من تعميم وتخصيـص
القواعد اإلنتاجية. إال أن الصياغة ا7فرطة في التبسيط vكن أن حتد من
نوعية البيانات التي vكن nثيلها في مجـال مـعـT مـن مـجـاالت ا7ـعـرفـة.
وليس فاك توافق مثالي في التعقيد بT صـيـاغـة الـقـواعـد وا7ـفـسـرL كـمـا

ذكرنا من قبل حول nثيل ا7عرفة بواسطة الشبكات الداللية.
ولننظر إلى هذا ا7ثال البسيط:

قاعدة القواعد:
: إذا كـان س حـيـوانL وس vـوءL إذن س يـكـون قـطـا (قــاعــدة١قـاعـدة-

واحدة فقط).
قاعدة احلقائق:

: فيلكس حيوان١حقيقة-
: فيلكس vوء٢حقيقية-

قاعدة احلقائق بعد مسح ا7فسر للحقائق والقواعد:
: فيلكس حيوان١حقيقة-
: فيلكس vوء٢حقيقة-
: فيلكس قط (وهذه حقيقة جديدة توصل إليها البرنامج بتطبيق٣حقيقة-

 بإحالل فيلكس للمتغير«س» س-فيلكس.١قاعدة-

قاعدة القواعد
من ا7بادM األساسية في البرمجة ا7عتمدة على القواعد أن كل قاعـدة
nثل بندا مستقال من بنود ا7عرفة يحتوي على جمـيـع الـشـروط ا7ـطـلـوبـة
لتطبيقها. وأول نتيجة طبيعية تترتب علـى ذلـك أنـه ال تـوجـد آلـيـة فـي أي
مكان آخر-سوى القاعدة نفسها-vكن أن تخلق شروطا nنعها من أن تطبق.
وثاني نتيجة أنه ال vكن لقاعدة أن تستدعي أخرى للعملL �ـعـنـى أن كـل
قاعدة جاهلة بالقواعد األخرىL وال يعرف ما يحدث بالنسبة للقواعد سوى

ا7فسر الذي يقوم بدور قائد األوركسترا.
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والقواعد اإلنتاجية ال توضع بترتيب معLT وvكن-من ناحية ا7ـبـدأ-أن
تنشط أي منها في أي حلظةL إنها جتمع معا ببساطة دون أي معرفـة عـن
كيفية استخدامها. أما ترتيب استخدامها في احلقيـقـة فـيـتـقـرر بـواسـطـة
ا7فسر طبقا 7عايير معينة سوف نقدم بعض تـفـصـيـالت عـنـهـا فـي اجلـزء
التالي عن حل التناقضات. وقد ال يكون هناك طبعا أي استراتيجيةL وفي

هذه احلالة تستخدم القواعد بالترتيب الذي كتبت به.
وvكن أن نلخص مزايا منهجية استخدام قاعدة القواعد اإلنتاجية في
التمثيل كما يلي. نظرا لقابليتها الكبيرة للتركيب (على هيئة وحدات متكررة)
فإنه يصبح من السهل تعديل البرنـامـجL وبـذلـك vـكـن أن يـتـطـورL دون أن
ينهار التركيب الهيكلي للبرنامج بإضافة أو حذف أو تعـديـل الـقـواعـدL وال
يحتاج التخاذ احتياطات ضد التأثيرات اجلانبية. وبوجه عامL كـلـمـا ازداد
عدد القواعد بالبرنامج-مع افتراض صحتها بالطبع-كلـمـا كـانـت نـتـائـجـهـا

أكثر قوة وتفصيال.
وبالطبع ليست منهجية قاعدة القواعد اإلنـتـاجـيـة هـي الـوحـيـدة الـتـي
تعطي إمكانية التركيبL فالكيانات أو األشياء الهيكلية-والـتـي نـصـفـهـا فـي

الفصل التالي-تفعل ذلك أيضا ولكن بطريقة مختلفة.
واخلطر الرئيسي الذي يجب االحتياط منه في البرامج ذات القـابـلـيـة
للتركيب هو فقدان االتساق ا7نتظرL ألنه بازدياد حجم قاعدة القـواس قـد
يبلغ عدد القواعد اإلنتاجية عدة مئاتL وعندئذ يصبح من الصعب مراجعة
هذه القواعد كلما أضفنا قاعدة جديدة للتأكد من عدم تناقضها أو تكرارها
لقاعدة أخرى موجودة. ولهذا تضم أنظمة جمع ا7علومات احلديثـة آلـيـات
قوية 7ساعدة مصمم البرامج على جتنب إدخال التـضـارب إلـى الـبـرنـامـج
(انظر الفصل الرابع عشر)L وتشمل هذه اآلليات البرامج البيـنـيـة الـودودة

ووسائل كشف التشابهات في القواعد اإلنتاجية.

تصنيف املفسرات تسلسل أمامي أم خلفي؟
Forward or backward chaining?

نستطيع أن  يز ا7فسر (أو آلة االستنتاج) طبقا للطريقة التي يحـاول
بها تنفيذ القواعدL كنتيجة للحقائق التي يدرسها. فإذا نظر أوال إلى احلقائق
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والبيانات الثابتة ليقرر ما إذا كانت تلك احلقائق حتقق اجلانب األvن من
القاعدة (ا7قدمة)L نقول إنه يعمل بتسلسل أمامي. أما إذا كان ا7فسر ينظر
أوال إلى األهداف كما هي معطاة في اجلانب األيسر من القـاعـدة (اجلـزء
التنفيذي)L ثم يحاول أن ينفذ فقط القواعد التي بها هذه األهدافL نقول
أنه يعمل تسلسل خلفي. ويعادل هذا التمييز بالضبط حالة مفسري األنحاء
الذين يعملون من أسفل ألعلى ا7ناظر للتسلسل األماميL ألنهم يبدءون من
البياناتL ومن أعلى ألسفل ا7ناظر للتـسـلـسـل اخلـلـفـي ألنـهـم يـبـدءون مـن

األهداف ا7مكنة.
ولم تظهر أي من هذه الطرق ميزة واضحة على األخـرى فـيـمـا يـتـعـلـق
بالكفاءة العامة. وvتاز التسلسل األمامي بتحكم أفضل في ترتيب البيانات
التي قد حتقق ا7قدمات. بينما vتاز التسلسل اخللفي في أنه يقرب ا7فسر
من األهداف التي يرغب في الوصول إليهاL ألنه يستطيع أن يقصر تنفيذه
على القواعد ا7تعلقة بهذه األهداف. وعلى أي حالL فإنه من الصعب التنبؤ

بالترتيب الذي تطبق فيه هذه القواعد.
وفي التسلسل األماميL كثيرا ما يدور ا7فسـر فـي مـجـمـوعـة الـقـواعـد
ليجد القاعدة التي سوف تطبق: ويواجـه تـضـاربـا عـنـدمـا تـكـون أكـثـر مـن
قاعدة مرشحة للتطبيقL وسنصف مواقف التضارب هذه فيما بعد. والقاعدة
Lقد تصبح قابلة للتطبيق في دورة تالية Lكن تطبيقها في دورة ماv التي ال
ألن احلقائق ر�ا تغيرت في ذلك الوقت كنتيجـة لـتـطـبـيـق قـواعـد أخـرى.

 بهذه الطريقة.)٤(SNARK و )٣(OPSوتعمل مفسرات 
وفي التسلسل اخللفي يكون للمفسر دائما هدف واضح الرؤيةL ويقـوم
بدراسة القواعد التي vكن أن تقوده لهذا الهدف. وعندما يجـد أنـه غـيـر
قادر على تقو� مقدمة إحدى القواعـد فـي حـدود مـعـرفـتـه آنـذاكL يـقـوم
بوضع هذا التقو� كهدف جديدL ويستمر بهذه الطريـقـة حـتـى يـصـل إلـى

 بهذا الطريقة مع إمكانية إضافة بعض)٥(EMYCINبيانات معروفة? ويعمل 
روابط أمامية: vكن تذييل بعض القواعد بحيث تنشط �جرد حتقق شروط
معيـنـةL ولـكـن ال nـد نـتـائـجـهـا ألكـثـر مـن خـطـوة واحـدة لـألمـام. ويـسـمـح

PROSPECTOR)يتطلب ذلك أن يدخل ا7ستخدم بيانات)٦ :Tزج الصيغت� 
أولية ويتوصل منها إلى ترتيب األهداف التي يجب التوصل إليها باالستنباط
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األماميL وبعد عرض قائـمـة األهـداف ا7ـرتـبـةL يـسـأل أي هـدف يـجـب أن
يحقق أوال.

اآللة «املغلقة» أو احلوار املوجه
“Closed” engine or guided dialog

sessionLتقوم البرامج األقل تقدما بقراءة البيانات في بداية دورة التحاور 
وتؤدي العماليات ا7نطقية عليهاL ثم تعطى الـنـتـائـجL بـدون االسـتـفـادة مـن
اإلمكانيات التفاعلية التي يقدمها احلاسب. وهذا هو ما أسميه اآللة ا7غلقة.
وفي ا7ستقبل ستحتاج جميع األنظمة اخلبيرة التي تستـخـدم صـيـاغـة
القواعد اإلنتاجية إلى بعض القدرة على فهم اللغات الطبيعيةL حيث تكون
قادرة على التحاور مع مستخدميها بسهولة. وال شك أن أول خطوة في هذا
االجتاه هي تزويد البرنامج بالقدرة على أداء حوار بلغة طبيعيةL مع تـوقـع
البرنامج أن يكون محتوى الردود التي يحصل عليها قاصرا عـلـى مـوضـوع
السؤال ا7طروحL لذلك ال يحتاج إلى القيام بتحليل معقد لهـذه اإلجـابـات.
وvكن حتسT أسلوب التحاور بالسماح للمفسر باستكـمـال الـسـؤال كـلـمـا
وجد أنه يحتاج إلى معلومات أكثرL بدال من أن يراجع باجتهاد قائمة ثابتة.
وينتج عن هذا حوار vكن أن يعد ذكياL لدرجة اعتبار السؤال الذي يطرحه
البرنامج دليال على «رأيه» في ا7علومات ا7توافرة لديهL و«إدراكه» أن شيئا

ما ناقص.

strategies for connect resolutionاستراتيجيات حل التضارب 

يشير اصطالح «حل التضارب» إلى سلوك ا7فسر عندما يكون عدد من
القواعد قابلة للتطبيقL ويتعT عليه عندئـذ أن يـقـرر مـا إذا كـان يـطـبـقـهـا
بترتيب معLT أو إذا كان يطبق كل ما هو قابل للتطبيق أم يطبق فقط بعض

االختيارات.
وتفرض مشكلة ترتيب القواعد نفسها على مـسـتـويـات عـديـدة. فـعـلـى

 vكن للبرنامج حتديد الترتيب الذي تـطـبـق بـهTop Levelا7ستوى األعلـى 
Lالشائعة في البرامج التي تستخدم درجات الترجيح Mومن ا7باد Lالقواعد
ترتيب القواعد ترتيبا تنازليا طبقا لقوة ا7قدمـات أو الـنـتـائـج. كـمـا vـكـن
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أيضا ترتيب القواعد يدوياL أثناء إدخالها البرنامجL ولكن ذلك غير مستحب
منهجياL ألنه يضعف من قابلية البرنامج للتغيرL وهي ميزة قيمة لألنظمـة
الصورية. ومع ذلكL قد يكون 7صمم البرنامج أسباب وجيهة لعمل ذلك في
حاالت خاصة عندما ال تأخذ كفاءة البـرنـامـج أسـبـقـيـة عـلـى قـدرتـه عـلـى
التطور. ولكن مبدأ القابلية للتغـيـر يـظـل هـدفـا صـاحلـاL حـيـث vـكـن ألي

قاعدة أن حتفز بعد تطبيق قاعدة أخرى.
وال تتأثر القابلية للتغير إذا قام البرنامج نفسه بترتيب القواعدL فالبرنامج
في هذه احلالة هو الذي يحدد الترتيب الصحيح لكل قـاعـدة جـديـدة. وال
يكون هذا اإلجراء قيما إال إذا كان اختيار القواعد القـابـلـة لـلـتـطـبـيـق فـي
مرحلة ما ليس ناجتا عن بحث مـسـتـفـيـضL ولـكـن عـن طـريـق أخـذ درجـة
L«كن اعتبار مثل هذه االستراتيجية «سلوكا ذكيـاvو Lاألهمية في االعتبار
ألن اختيار ا7عيار الذي على أساسه يتخذ القرار ينطوي على عملية استداللية
أكثر تعقيدا من البحث األعمى لكل االحتماالت-اخذين في االعتبار أن أحد
Lمعايير الذكاء هو القدرة على معاجلة التعقيد عندما يكون التعقيد ضرورة
Lالشهير «يجب أن تبسط األشـيـاء بـقـدر اإلمـكـان Tولنسترجع قول أينشت

ولكن ليس أكثر من الالزم».
وعلينا أن نكون متيقظT دائـمـا خملـاطـر اسـتـراتـيـجـيـات الـبـحـث غـيـر

%L حيث يتكرر التضارب ب١٠٠Tا7ستفيض عندما ال تكون ا7علومات مؤكدة 
مواد البياناتL ويستحيل التعرف على البيانـات اخلـطـأ. فـإذا قـبـلـنـا مـثـال

 د ينطبق» جملرد أن درجة احتمـالـه١٢خرجا من احلاسب مثل «تشخـيـص 
تفوق حدا معيناL بدون اختبار جميع البياناتL فنحن نفتح البـاب فـي هـذه
احلالة خلطر وصول بيانات أخرى تؤثر على درجة احتمال هذا التشخيص
وتؤدي لهبوطه إلى ما دون هذا احلد. وسوف ننظر في هذه ا7ـشـكـلـة فـي

 (الفصـل الـسـابـع عـشـر) لـتـفـسـيـر الـبـيـانـاتLITHOحديـثـنـا عـن بـرنـامـج 
اجليولوجيةL عندما ال نستطيع أن نكون ثقة كاملة في ا7علومات ا7توافرة.
ومن ا7عايير األخرى لترتيب القواعدL إعـطـاء األولـويـة لـلـقـواعـد الـتـي
تـكـرر اسـتـخـدامـهـا أكـثـر مـن غـيـرهـا ? وفـي احلـاالت الـتـي تـتـرجـم فـيـهــا
اإلحصائيات التي توضح تكرار االستخدام النسبي لكل قاعدةL يكون ذلك
ذا قيمة في التنبيه إلى القواعد التي vكن أن «تنسى» ألنها لـم يـسـتـخـدم
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أبدا. إال أن هذه الطريقة تفشل في التمييز بT حالتT. فبعـض الـقـواعـد
نادرا ما تستخدمL ألن ا7واقف التي تستدعـي تـطـبـيـقـهـا نـادرا مـا حتـدث:
ولكن يجب االحتفاظ بـهـا رغـم ذلـكL ألنـهـا nـثـل احلـاالت اخلـاصـة الـتـي
حققت شهرة ألخصائي معT. والقواعد األخرى التي قلما تستخدم ور�ا
ال تستخدم أبدا ألنه أسيء التعبير عنها أو ألنها عدvة الفائدةL ألن نتائجها
مثال ال تستخدم إطالقا. وسيكشف التمحيص الدقيق وا7فصل للـطـريـقـة
Lالتي ترتبط فيها القواعد بالعمليات االستداللية هذا النوع الثاني من القواعد

والتي vكن عندئذ حذفها من البرنامج.

هل يسمح أو ال يسمح باملتغيرات املشورة؟
Does or does not allow quantified variables?

احتوى الفصل التاسع على تفرقة هامة بT حساب القضـايـا وحـسـاب
احملمول. وتأتي القوة اإلضافية 7نطق احلسـاب احملـمـول مـن اسـتـخـدامـه
للمتغيرات ا7سورة: لذلك فإن القضية القاتلة «كل طائر له منقـار»v Lـكـن
التعبير عنها بلغة حساب احملمول 7نطق الـدرجـة األولـىL ولـيـس بـحـسـاب

القضايا? ألنه يتطلب أن نذكر بوضوح أن كل طائر محدد له منقار.
وvكن أن يكون حساب القضايا كافيا في احلاالت الكثيرة التي يقتصر

 منفردة وإلى خواصهاL وهذا هـو احلـال فـيentityالنظر فيها إلى كيـنـونـة 
كثير من األنظمة اخلبيرة اليومL حيث تكون الكينونة ا7نفردة هـي ا7ـريـض
مثال (في برامج التشخيص الطبي أو بئر (في برنامج جيولوجي). ومع هذا
قد تنشأ حاجة الستخدام ا7تغيراتL فقد نحتاج 7ناقشة تفصيالتL فمثال
Lفي حالة البشر تقسيمه إلى عدة مناطق على أعماق مختلفة. ومثال آخر

 والذي كلما كـانv =RI Ohmفلنفترض أن برنامجا «يـعـرف» قـانـون (أو م) 
لديه قيمة متغيرين اثنT يقرر أن يحسب قـيـمـة ا7ـتـغـيـر الـثـالـث. وتـوضـح
Tثيل احلساب احملمول وحساب القضايا فرق القوة بn Tا7قارنة التالية ب

:Tالصياغت Tهات
حساب احملمولحساب القضايا

توجد معادلة مLوبها معلومةRمعلومةVL  إذا كانت ٠١قاعدة-
إذا كانت س غير غير معلومةIو
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معلومةLوصL وعI = V/Rإذن احسب 
معلومتان معلومةIمعلومةVL: إذا كانت ٢قاعدة-

إذن احسب س باستخدام غير معلومةRو
مL وصL وعR = V/Iإذن احسب 

ا7عادالت معلومةI: إذا كانت ٣قاعدة-
V = RI غير معلومةVمعلومة و R و

V = RIP = VI...etcإذن احسب 

القدرة على ضم بنود معلومات غير مؤكدة
يتميز اجلزء األكبر من االستدالل اإلنساني بطبيعته االستقرائية? فعادة
ما تدفعنا مجموعة من ا7الحظات إلـى تـبـنـى افـتـراض مـاL ثـم يـتـوفـر لـنـا
مالحظات أكثرL فيؤدي ذلك إما إلى تزايد ثـقـتـنـا فـي هـذا االفـتـراضL أو
إظهاره لنا بأنه غير صالح. وتسمح صياغات القواعـد اإلنـتـاجـيـة بـإدخـال
فكرة الثقلL لتوضح مدى الثقة التي vكن أن توضع في النتائج ا7ؤقتة (أو
ا7شروطة). وعادة ما يطلق على هذا الثقل االستحسان: لقد جتنـبـت هـنـا
استخدام كلمة «احتمال» نظرا 7ا لها من معنى إحصائي معLT وكذلك ألن
االستحسان ال يكون عادة موضوعياL ولكن vـثـل عـادة خـبـرة اخلـبـيـر فـي
مجاله والذي قد يعطي ثقال ألحداث نادرة رغم عدم توافر معلومات إحصائية

لديه عنها.

مثال بسيط (لكنه محدد)
يستخدم ا7ثال التالي إحدى قواعد القواعد التي تصف حيوانات عددة
أو أصنافا من احليوانات طبقا خلصائص معـيـنـةL ويـهـدف الـبـرنـامـج إلـى
التعرف على احليوان أو احليوانات التي ينطبق عليها وصف معT. وتعمدنا
أن تكون قاعدة القواعد ا7ستخدمة ناقصة وغير كاملةL لكي نبT إمكانيات
التحسT في مثل هذه البرامجL وفي نفس الوقتL فإن البرنامج ليس واقعيا
إلى حد ماL فالنتائج التي يتوصل إليها ليست في الواقع مؤكـدة nـامـاL إذ
يجب أن يكون هناك طرق تأخذ في االعتبار الـثـقـل الـذي vـكـن أن vـثـل
درجة استحسان البيانات اخملتلفة. ولسوء احلظL فإنه من الصعب تقـد�
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األمثلة الواقعية وا7شوقة التي تستخدم استنتاجات ضعيفةL ألنها سريعا ما
تتطلب الرجوع إلى قواعد كثيرة مرتبطة بالنتائج.

ويحدد ا7ثال قاعدة من القواعدL وخوارزمية تعرف ا7فسرL واحلقـائـق
األولية. وننصح القارM الذي له اهتمام بعلم احليوان أن يراجع أعماال جادة

أخرى في هذا ا7وضوع.

قاعدة القواعد
ق-أ: إذا رضع صغير فهو ثديي

: إذا كان له ريش فهو طائر٢ق-
: إذا كان له فراء أو ثدي فهو يعيش بالغابة٣ق-
: إذا كان طائراL وال يطيرL وال يعيش بالغابةL فهو بطريق٤ق-
: إذا كان يعيش بالغابةL وثقيل جداL فهو دب٥ق-
. إذا كان ثقيال جداL وثديL فهو حوت٦ق-

ا7فسر
- تعرف على جميع القواعد التي تكون ا7قدمات فيها صادقة (مضاهاة١

التشكيالت).
) على أكثر من قاعدةL جتاهل أي قاعدة تكرر خاصية١- إذا انطبقت (٢

معروفة من قبل (فك التضارب).
- أد العمل ا7طلوب بواسطة القاعدة صاحبة أقل رقم تسلسليL إذا لم٣

جتد مثل هذه القاعدةL توقف.
- كرر.٤

احلقائق األولية
حقائق: (صغار-رضعL ثقيل جدا)

أهداف �كنة. (دب حوت بطريق)
إن االستراتيجية ا7عطاة للمفسر هي أبسط استراتيجية vكن تخيلها:
فهو يستعرض قاعدة القواعد باستمرارL ويختار قاعدة ليطبقها (مع مراعاة
شرط آال تؤثر تلك القاعدة على نتيجة سبق التوصل إلى صحتها)L ويـبـدأ

العمل ا7طلوب.
 خلطوات اخلوارزمية.iterationsوتنطوي العملية على عدد من التكرارات 
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 هي الوحيدة القابلة للتطبيقL وهي تضيف «ثدي» إلى١: قاعدة-١تكرار-
قاعدة احلقائق فتصبح:

حقائق-(صغار-رضعL ثقيل جداL ثدي)
 قابلة للتطبيقL قاعدة-أ تستبعد ألنهـا تـكـرر٦ و ٣ و ١: قواعـد ٢تكرار-

 ألنها ذات الرقم األصغر في التسلسل.٣صفة معروفة من قبلL تختار قاعدة-
ويعطي هذا:

حقائق-(صغار-رضعL ثقيل جداL ثديL يعيش بالغا به)
٣ و ١ قابلة للتطبيق. تستبعد الـقـاعـدتـان ٦ و ٥ و٣ و ١: قواعـد٣تكرار-

 للتطبيقL ويعطي هذا:٥وتختار قاعدة
حقائق-(صغار-رضعL ثقيل جداL ثدييL يعيش بالغابةL دب)

L التي تأخر تنفيذها طويالL ويتوقف البرنامـج٦L: تنفذ قاعدة-٤تكرار-
وتكون النتيجة كما يلي:

حقائق = (صغار-رضعL ثقيل جداL ثديL يعيش بالغابةL دبL حوت).
ونالحظ فورا أن لدينا حيوانT مختلفT تنـطـبـق عـاجلـهـمـا األوصـاف
األولى وذلك ألن قاعدة القواعد ال توفر nييزا منطقيا كافياL ومن الواضح
أن وصف احلوت ناقص جدا. وعالوة على ذلك فمن احملتمل وجود ثدييات
أخرى بخالف الدبL ثقيلة جدا وتعيش بالغابةL ولذلك يجب أن يكون هناك

 هنا هي ا7سؤولة عن النتيجة الغـامـضـة٦Lقواعد للتعرف عليها. وقـاعـدة-
وكل ما نحتاجه إلزالـة الـغـمـوض دL هـو إضـافـة مـادة جـديـدة فـي مـقـدمـة

القاعدة كاآلتي:
: إذا كان ثقيل جداL ويعيش في ا7اء فهو حوت٦قاعدة-

وإذا أجرينا هذا التغييرL ثم أعدنا تـشـغـيـل الـبـرنـامـجL فـإن االخـتـالف
 لن تنفذL وبالتالي يكون احلل الوحيد النهائي٦الوحيد سيكون في أن قاعدة-

 ليست صحيحة nاما (لألسباب الـتـي ذكـرنـاهـا تـوا)٣هو «دب». وقاعـدة-
ويجب أن تتغير.

والدرس الذي يجب أن نتعلمه من هذا ا7ثال هو أنه vكن تعديل سلوك
editorsالبرنامج بتعديل (وتطوير) ا7عرفة ا7علنة بهL باستخدام برامج التنقيح 

ا7وجودة في جميع اللغات العلميات للبرمجةL دون احلاجة للبحث عن تعليمات
مختبئة في أعماق البرنامجL وهو ما يواجهنها في البرامج التقليدية غالبا.
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استخدام مقاييس االستحسان في االستبدال غير املؤكد
Use of plausibility measures in uncertain reasoning

ال تناسب الطرق االستنباطية معاقل احلياة الواقعية جيداL ألن البيانات
عادة ما تكون غير مؤكدةL وكذلك االستنتاجاتL التـي تـعـكـس وجـهـة نـظـر
اخلبير غالبا ما تكـون عـرضـة لـلـشـك. وقـد طـورت عـدة طـرق ألخـذ هـذه

 في االعتبار بواسطة مقاييس مرتبطة باالستنتاجاتuncertaintiesاجملهوالت 
ا7ستحسنة لهذه اجملهوالتL وتتساوى هذه الطرق اخملتلفة فـي أنـهـا تـتـنـق
بشكل عام في درجات االستحسان التي تعطيها للبياناتL حتى لو اختلفت

فيما بينها اختالفات بسيطة حول النتائج التفصيلية.
 وهو أداة من)٥(EMYCINوسنصف هنا الطريقة ا7ستخدمة في برنامج 

 للتشخيصMYCINأدوات بناء برامج األنظمة اخلبير واستخدم في برنامج 
الطبيL هناك الكثير من الدراسات ا7قارنة اجلـيـدة عـن الـطـرق اخملـتـلـفـة

 وبروس بوكانان وديك,sedward Shortliffe )٧(منها دراسات إدوارد شمورتليف
Henry Prade (٩)وهنري بريدBruce Buchaman and Dick Duda  )٨(دودا

وتنبني هذه الطريقة على حتديد درجة احتمال أو مصداقية لكل بيان
 Tتعني الثقة التامة �عنى أن البيانات١من البيانات وتتراوح هذه الدرجة ب) 

 (وتعني أن البيانات كاذبة بالتأكيد)L وvـثـل الـصـفـر١صادقة بالتأكـيـد) و-
 احلد الذي إذا تعدته البياناتL يكون من٠٬٢عدم التأكد التام. وتتخذ قيمة 

 احلد الذي إذا نزلت عنه البيانـات٠٬٢Lا7عقول اعتبارها صادقةL وتتـخـذ 
vكن اعتبارها كاذبة. ونعبر عن احتمالية قضية أو بيان أ بالشكل التالي ح
(أ) ? وعالي هذا فإذا كان عندنا قاعدة أ»بL التي سيكون 7صداقيتها قيمة

 مثالL فال vكنL٣٬٠ وكانت درجة االحتمال ح (أ) ? Likelihood valueمعينة 
٣٬٠أن تكون درجة احتمال ب في هذه القاعدة أكبر من 

ا7قدمات غير ا7ؤكدة. لنفترض أن لدينا قاعدة ر:
 د>إذا كان أ و ب و ج =======

L٧٬٠ ح (ج) = L٦٬٠ ح (ب) = L٤٬٠ ح (أ)-٨٬٠بدرجـة مـصـداقـيـة ح (ر)-
نكون درجة مصداقية مقدمة القاعدة (أL بL ج ا7ترابطة بالوصل ا7نطقي)

كاآلتي:
٤٬٠ح (مقدمة) =أقل ((ح (أ)L ح (أب)L ح (ج))-
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وبذلك تكون قيمة مصداقية النتيجةL باستخدام ر هي:
٣٢٬٠ ٠٬٤ = x ٨٬٠ح (د) = 

ضم مواد ا7علومات. لنفترض أن بـيـان «د» لـه قـيـمـة مـصـداقـيـة أولـيـة
EMYCIN) ? يحسب ٢)L ثم توافرت معلومات أكثر فجعلت مصداقيته ح (١ح(

ا7صداقية الناجتة حسب اآلتي:
) با7وجب٢) و ح (١) إذا كان ح (٢). ح (١)-ح (٢) +ح (١أوال: ح-ح (
) بالسالب٢) إذا كان ح (أ) و ح (٢) +ح (أ). ح (٢) +ح (١ثانيا: ح-ح (

) لهما إشارات٢إذا كان ح (أ) و ح (ثالثا-ح =

مختلفة
وهكذا فا7صداقية األولية قد تزيد أو تنقص بتوافر معلومات جديدة.
وال تتعدى القاعدتان (أوال) و(ثانيا) كونهـمـا بـبـسـاطـة امـتـدادا 7ـعـادلـة
االحتماالت ا7ركبة للسماح بالقيم السالبة. ومبرر القاعدة (ثالثا) هو أنهـا
تزيد الفرق بT القيم ا7وجبة والسالبة. وقد كان من ا7عتاد في هذه الظروف

). وقد علقت اجملموعة العاملـة٢) +ح (١استخدام اجلمع البسيط ح = ح (
)E أنه إذا كان لدى الفرد خمسة أسباب لالعتقاد أن ح EMYCINببرنامج 

L بتطـبـيـق٩٩٬٠) = - LE (ومنها ينتج أن قيـمـة ا7ـصـداقـيـة تـكـون ح (٠٬٩(=
L فيعطينا٠) = - E٬٩قاعدة (أو أربع مرات)L وسبب واحد لالعتقاد أن ح (

L �عنى أن السبب السالب الوحيد قد ألغى في الواقع٠٩٬٠اجلمع البسيط 
جميع األسباب األخرىL وتعطي ا7عادلة اجلديدة نتيجة مختلفة nاما:

٩٠٬٠) = ٩٠٬٠- ١)/(٩٠٬٠- ٠٩٩ح= (
.١وهكذا يتأكد الفرق بT القيم ا7وجبة والسالبة في حدود 

ويجب أن يالحظ هنا التالي:
أ-أن قيمة الثقل أو االستحسان أو ا7صداقية التي تعطى لالستنتاجات
هي قيمة عددية يعطيها خبير اجملالL وقد يكون هناك مبررات إحصائيـة
لهذه القيمL ولكنها تعبر في حاالت كثيرة عن خبرة ودراية اخلبير وليس لها

أساس إحصائي.
ب-أن ا7عادلة السابقة لتجميع قيم االستحسانات هي nـثـيـل تـقـريـبـي

ح١ + ح٢
(١٢ Lا ح Lا ح) ١-األدنى
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لألحكام الذاتيةL وليس لها مبررات رياضية.
وقد يكون هناك أناس قليلون �ن-عند مواجهة احلاجة التخاذ قرار-ال
يضعون نقاطا ضد أو لصالح القرار الذي هم بصددهL ثم يتخذون الـقـرار
بناء على القائمة األكبر. أنه ذلك النوع من التفكير ا7نطـقـي الـذي نـحـاول
محاكاته هناL مع إضافة إمكانـيـة إعـطـاء ثـقـل مـخـتـلـف لـكـل مـن ا7ـعـايـيـر

ا7طروحة.
وهناك طريقة أخرى 7عاجلة هذه ا7شكلة تأخذ في اعتبارها عدم دقة

 التيFuzzy setالبياناتL وتستخدم هذه الطريقة فكرة «اجملموعة الغامضة» 
. وكما يدل االسمL فاجملموعـة الـغـامـضـة هـي تـلـك)١٠(Zadehطرحـهـا زاده 

اجملموعة التي ليس لها حدود واضحةL والتي يكون التغيير فيها لكيان مـا
من حالة العضوية إلى عدم العضوية بشكل تدريجيL مثل مجموعة النساء
اجلميالت أو مجموعة السيارات الصغيرة أو خاصية الشباب. والذي يحدد

Functionدرجة عضوية فرد أو شيء إلـى مـجـمـوعـة غـامـضـة هـي وظـيـفـة 

لقياس مدى عضويته فإذا افترضنا وجود مجموعة من كبار السن ولنسميها
ك وس nثل عمر الشخص ا7راد قياس درجة عضويته و ظ هي الوظيفـة

التي تقيس ذلكL فيمكن أن نقول:
) = صفر إذا كان العمر سنة تكون درجة عضويته صفر١ظ م (

)= صفر٢ظ ك (
)= صفر٣ظ ك (
 إذا كان عمر الفرد أربع سنوات تكون درجة عـضـويـتـه٠٬١) =٤ظ ك (

واحد من عشرة
٣٬٠)= ٢٠ظ ك (
٧٬٠)= ٥٠ظ ك (
١)=١٠٠ظ ك (

وكما يالحظ القارM طبعاL فإن فكرة الشباب أو كبر السن تعتمد كثيرا
جدا على شخصية ا7تكلمL وإعطاء قيمة دون أخذ السياق في االعتـبـار ال
شك أنه أمر حتكميL فاألكادvي الشاب أكبر كثيرا من «اجلبنة القدvة».

L وفي)١١(وقد طبق مفهوم اجملموعة الغامضة في عدة برامجL في الطب
 في عملـيـة)٦(PROSPECTORجيولوجيا ا7عادن حيث يشمل نـظـام اخلـبـيـر 
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االستدالل التقريبي درجات لعدم التأكد مـن صـحـة احلـقـائـق كـمـا يـشـمـل
أيضا ا7دى الذي تبتعد به قيمة معينة لصفة ما عن القـيـمـة الـعـامـة الـتـي
يقبلها البرنامج لتميز هذه الصفة عن غيرها. وال يعتبر هذا النهج غريـبـا
Lفي مجال الطب. فبينما يكون هناك مـدى «طـبـيـعـي» لـضـغـط الـدم مـثـال
vكن اعتبار قيمة ضغط الدم 7ريض ما خارج هذا ا7دى الطـبـيـعـيL ومـع

ذلك تقبل «كطبيعية» في ظروف معينة.
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«... كنت في منتصف الـطـريـق بـT اسـتـيـعـاب
Lا7فهوم العام للحصان والتعرف على-حصان بعينه
وعلى أي حالL استمددت معرفتي باحلصان بشكل
عام من خطوط عريضة �يزةL فأنت إذا شاهدت
Lولم يكن لديك فكرة عن ماذا يكون Lشيئا من بعيد
فشد تقنع بأن تصفه بـأنـه مـجـرد شـبـح. وعـنـدمـا
يقترب منك vكنك أن تقول إنه حيوانL مع أنك ال
تستطيع أن حتدد إذا كان حصانا أم حماراL وعندما
يقترب منك أكثر تستطيع أن تقول إنه حصانL إال
أنك ال تستطيع أن تقول ما إذا كان برونل أم فافل.
عندما يصبح قريبا �ا فيه الكفاية فستطيع فقط
أن تقول إنه برونل-�عنى أنك تستطيع أن تقول إنه
حصان بعينه وليس حـصـانـا آخـرL أي إنـه حـصـان

Umberto Eco )١(تعرفه باسمه». أمبرتوايكو

مقدمة
نبع استخدام الكيانات الهـيـكـلـيـة كـوسـيـلـة مـن
وسائل التمثيل من العديد من األفكار التي ولدتها
اجتاهات بحثية مختلفة. وقد سميت هذه الكيانات

بأسماء مختلفة عديدة نذكر منها ما يلي:
 ذكرها,schemas- «األوصاف ا7نطقية الشاملة» 

13
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 في أبحاثه عن الذاكرة.(٢)Bart Lettالعالم النفسي بارتليت 
 عن عملية فهم اللـغـات)٣(- «اإلطارات»L كما وردت في بحث مينـسـكـي

.)٥(UNITS و )٤(FRLالطبيعية وا7رئياتL ثم في عدة لغات برمجة مثل 
 في وصفهما للعالقات بT)٦(- «السيناريوهات» لروجر شانك وابيلسون

األحداث في ا7واقف ا7قننة (انظر الفصل الثامن).
 في لغة الـبـرمـجـة لـبـوبـروUnits أو «الوحـدات» Prototypes- «النـمـاذج» 

 في تصنيف ا7فاهيم.)١٩(Rosch الذي استخدم عمل روش )٧(ووينوجراد
)٨(SMALLTALK في كثير من لغات البرمجةL مثل Objects- «الكيانات» 

LOOPS(٢٠) و FLAVORS)٩( و ORBIT(١٠) FORMES(١١) MERING)١٢(.
L لعدة أسبابL أولها أنه عام بدرجةojectوسوف أستخدم مصطلح «كيان» 

كافية تغطي الدالالت األخرىL وثانيا ألن ا7صطلح ا7نافس «إطار»L رغم أنه
كثيرا ما يستخدمه الباحثون األمريكيونL فقد كثيرا من غنى ا7عنـى الـذي

كان له عندما اقترحه مينسكي أوال.

خواص الكيانات الهيكلية
سنقدم أوال عددا من ا7صطلحات التقنية الشائع استخدامها في هذا

L وهي أسماء اخلواصattributesاجملال. كل كيان له عدد من الصفات ا7ميزة 
التي حتدد الكيانL فالـدائـرة مـثـال لـهـا مـركـز ونـصـف قـطـرL والـتـفـاصـيـل
الشخصية لإلنسان تشمل االسمL والعمرL واجلنسL والعنوانL وا7هنة. وvكن

 ا7تمايزةL سيكونFACETSأن يكون لكل صفة �يزة عدد من السطيحات 
بعضها قياسيا: vكن أن يكون أحدها مجموعة من القيم ا7مكنة التي قـد
تأخذها الصفة ا7ميزةL وبعضها vكن أن يكون البدائل االفتراضـيـة الـتـي
vكن أن تتخذ عند عدم حتديد قيمة الصفة ا7ميزةL فيمكن مثال للـكـيـان
«سيارة» أن يكون له صفات �يزة مثل «السرعة القصوى» الذي قد يكون

 Tميال في الساعة. ومن ا7مكـن وضـع١٢٠ و ٧٠قيمة افتراضية تتـراوح بـ 
كيان ما في نقطة معينة من سلم هرمي مع كيانات أخري أعلى وأدنى منه
في ذلك السلم الهرمي موحية بقدر أكبر أو أصغر من العمـومـيـةL وهـكـذا

يكون الطائر أقل عمومية من احليوانL ولكنه أكثر عمومية من الكناري.
وvكن اعتبار الكيان الهيكلي كنموذجL يقارن به األمثلة األخرى اجلاري
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دراستهاL وتظهر هذه ا7قارنة بعض االختالفات رغم وجـود خـواص عـامـة
مشتركةL وقد تكون هذه االختالفات استثناءات حقيقية للنموذج-مثل النعامة
فهي ال تطير رغم كونها طائراL وقـد تـكـون هـذه االخـتـالفـات تـعـبـيـرا عـن
التفاصيل الدقيقة التي لم تتوفر في النموذج الذي اقتصر علـى الـصـفـات
العامة. وقد استخدم هذا النوع األخير وهو مقارنة الشـيء بـالـنـمـوذج فـي
التشخيص الطبي: فتتفق مثال األنفلونزا التي يعاني منها مريض بعينه مع
 وذج األنفلونزا ا7عروفL ولكن سيكون لـهـا مـع ذلـك بـعـض الـسـطـيـحـات

اخلاصة بهذا ا7ريض بالذات.
وتسمح معظم طرق التمثيل بالكيانات الهيكلية بتحديد القيم االفتراضية
عندما ال تتوافر معلومات محددةL وvكن استبدال قيمة افتراضية بقيـمـة
حقيقية إذا توافرت األخيرة في مرحلة الحقة. وال شك أن هذا النـوع مـن

-له أهمية قي الـنـشـاط)١٣(االستدالل-والذي يعرف عادة بـأنـه غـيـر مـطـرد
الذهني اإلنساني وال vكن التعبير عنه �ـنـطـق الـدرجـة األولـى اخلـالـص
(انظر الفصل التاسع). وقد أوضحنا ا7زايا الكثيرة للتعبير عن ا7عرفة في
صورة معلنة في مناقشتنا للبرامج اإلجرائيةL ولكن كان من األفضل التعبير
عن بعض األعمال في شكل برامج. وnكن طريقة التمثيل باستخدام الكيانات
من مزج الصورتT (اإلجرائية وا7علنة-ا7ترجم)L بإعطاء ا7علومات اإلجرائية

)٧(KRLالضرورية مع بعض خواص معينة للكيـان. وتـشـمـل لـغـة الـبـرمـجـة 

domesticLإجراءات من نوعT اثنT. فهناك ما يسمى اإلجراءات «الداخلية» 
التي حتدد ما يجب أن يفعل ألداء عمليات معينة بنجاحL مثل إيجاد قـيـمـة
بعض اخلواص. وسنعطي مثاال على ذلك عندما يكون الـكـيـان هـو «تـاريـخ

 التي تنشط للعمل كلما)١٤(اليوم» فيما بعدL وهناك اإلجراءات «احلارسـة»
Lحتققت شروط معينة-وليست هذه الفكرة بجديدة في الذكاء االصطناعي
فهي موجودة منذ زمن بعـيـد. ويـوجـد هـذا ا7ـزج بـT الـصـيـاغـة الـصـوريـة
Tالصياغت Tحيث ر�ا ظل الفرق ب Lواإلجرائية أيضا في الشبكات الداللية

غير واضح حتى اآلن.
ويرى كتاب كثيرون إنه من ا7هم أن تستطيـع الـنـظـر إلـى حـدث مـا مـن

 مثـاال حلـدث,KRLوجهات نظر مختلفة. فيعـطـي ويـنـوجـراد وبـوبـروL فـي 
vكن اعتباره إما زيارة لشخص أو كرحلةL ففي احلالة األولى يتركز االهتمام
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على األشخاص ا7عنيLT أما في الثانية فينصب االهتمام على وجهة ووسيلة
السفر.

وليس هناك طريقة عامة لتقريـر مـا إذا كـان  ـوذج مـا قـريـبـا بـدرجـة
كافية من ا7وقف الذي يجب التعرف عليه. وغالـبـا مـا تـكـون لـلـخـصـائـص
الهامة القيم ا7ـطـلـوبـةL ولـكـن اخـتـبـار اخلـصـائـص األخـرى قـد يـؤدي إلـى
اختالفات أكبر بT النموذج والواقع. وvكنـنـا الـقـول إنـه ال بـد مـن اتـخـاذ
موقف عندما تتجاوز هذه االختالفات حدا مقبوال: فعندما تكون أعـراض
ا7ريض مثال متمشية مع إصابته باألنفلونزاL ولكنه يعاني من «كحة شائبة

loose cough.فيجب عندئذ النظر في احتمال إصابته بنزلة شعبية L«

بعض األمثلة
Lافترض أننا نريد أن نصف شكال مستطيال بـاخلـواص األربـع الـطـول
والعرضL وموقع ا7ركز والـلـون. وvـكـن أن نـحـدد األرقـام كـقـيـم مـحـتـمـلـة
للخاصتT األوليLT ونقطة بالنسبة للثالثةL أما القيم احملتملة للرابعة فقد
تكون أحمرL أو أصفر أو أزرقL وعلى هذا يكون وصف ا7ستطيل بالـشـكـل

التالي:
(تعريف ا7ستطيل

(الطول (القيمة (رقم ما)))
(العرض (القيمة (رقم ما)))
(ا7ركز (القيمة (نقطة ما)))

(اللون (القيمة (االحتماالت (أحمر أصفر أزرق))))
ونعرض اآلن لبعض السطيحات الرئيسة.

- القيمة. وحتدد هذه قيمة إحدى اخلواص ا7ميزة للكيانL وvكن أن١
.arrayتكون رقمL أو كلمةL أو مجموعةL أو مصفوفة 

مثال: (كناري
(اللون (القيمة(أصفر))))

ويعنى هذا أن اللون هو أحد الصفات ا7ميزة للكناري فهو إذن «خاصية
L وأن هذه اخلاصية ا7ميزة لها قيمـة وهـي «أصـفـر». إذن<�attributeيـزة 

«أصفر» هي قيمة اخلاصية ا7ميزة للكناري-ا7ترجم).
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- البديل االفتراضي. ويحدد القيمة االفتراضية التي تعطى للخاصية٢
ا7ميزة عند غياب معلومات أخرى. وvكن استبدالها بأي قيمة أخرى دون

أن يؤثر ذلك على النسق ا7نطقي.
مثال: (كرسي

(النوع (القيمة أثاث))
)))٤(عدد األرجل (بديل افتراضي 

(كرسي اجلدة
(النوع (القيمة كرسي))

)))٣(عدد األرجل 
» وذلك٤في البداية تكون قيمة «خاصية عدد األرجل» لكرسي اجلدة «

بنقل القيمة االفتراضية للكيان أالم «كرسي» إلـى الـكـيـان احملـدد «كـرسـي
اجلدة»L ثم استبدلت القيمة االفتراضية بالقيمة احلقيقية لعدد أرجل كرسي

».٣اجلدة والتي أصبحت معروفة وهي «
. وتكون هذه القيود في شكل قائمة من احملموالتconstraintsL- القيود ٣

تختبر هذه القيود القيمة ا7عطاة للسطيحات موضع االعتبـارL فـإذا كـانـت
صادقةL كان معنى هذا أنها متمشية مع القيودL أما إذا لم تكن فال يسمح

لها بأن تأخذ القيمة.
مثال: (العمر

(قيود (أكثر من صفر)
)))١٥٠(أقل من 

ويعني هذا أن البرنامج سيرفض قيمة العمر إلنسان أو حيوان إذا كان
.١٥٠العمر أقل من صفر أو أكثـر مـن 

. وهذه حالة خاصة من القيودL عندما تذكرpossibilities- القيم ا7مكنة ٤
القيم ا7مكنة لصفة ما.

مثال: (اجلنس
(القيم ا7مكنة (مذكر مؤنث)))

فهنا تتحدد القيم ا7مكنة لصفة اجلنس بقيمـتـT اثـنـتـLT هـمـا ا7ـذكـر
 لصفة اجلنسneuterLوا7ؤنثL وبالتالي أي محاولة إلعطاء قيمة احملايد مثال 

سيرفضها البرنامج ويقول «محايد ليست قيمة صاحلة لصفة اجلنس».
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.. وهي طريقة أخرى للتعبير عن القيودL فإذا كـانintervals- الفاصل ٥
القيد رقمياL سيعطى قيمة قصوى ودنيا.

مثال: (العمر
ا)))٥٠(فواصل (صفر 

. يساعد على بغاء وظيفة(مكتوبة بلغة ليسب) حلسابprocedure- إجراء ٦
قيمة السطيحاتL ويطلق على هذا النوع من «االرتـبـاط اإلجـرائـي» إجـراء

.)٧(KRLداخلي في 
Lالـشـهـر Lبسطيـحـات مـثـل الـيـوم L«فلننظر مثال إلى كيان مثل «التاريخ
السنةL وأيام األسبوع. وvكن حساب يوم األسبوع بسهولة بواسطة وظيفة

 وافق يوم االثنLT وتستخدم١٩٠٥تأخذ كشرط مبدئي حقيقة أن أول يناير 
احلقائق التي تقول أن يوم األسبوع سوف يتحول لليوم التالي لنفس التاريخ

في السنة التالية بشرط أال تكون السنة كبيسةL وهكذا:
(تاريخ

)))٣١١(يوم (فواصل (
)))١٢١(شهر(فواصل (
)))٩٩٠(سنة (فواصل (

(يوم-األسبوع
(قيود (االثنT الثالثاء.. . األحد))

(إجراء (حساب يوم-األسبوع
(اليوم)

(الشهر)
(السنة)))))

Lوالشهر Lوتعمل أداة التعريف هنا «ال» كوظيفة مساعدة تأخذ قيمة اليوم
والسنة من الكيان الذي أنشئL وnرر هذه القيم إلـى وظـيـفـة حـسـاب يـوم

األسبوع.
. حتدد وظيفة يجب أن تنفذ كلما تغيرت قيمة الصفةdemon- حراسة ٧

ا7ميزة ا7ناظرة. فإذ أكان لدينا كيان «إشارة-ا7رور» الذي vكنه أن يـتـخـذ
اللون األحمر أو األخضرL فيمكن كتابة وظيفة حراسة للتنبيه كلما تغير لون

اإلشارة. vكن كتابة مثل هذه الوظيفة على النحو التالي:
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(إشارة
(لون

(قيود (أحمر أخضر))
(حراسة (تنبيه (اللون)))))

وvكن كتابة وظيفة التنبيه كما يلي:
(تعريف تنبيه (لون)
(اكتب (اختار اللون)

(أحمر «اجلهاز مشغول»)
(أخضر «اجلهاز خالي»)))

.hierarchiesالتسلسل الهرمي 
object programming languagesمن أهم خواص لغات البرمجة للكيانـات 

أنها تسمح ببناء تسلسل هرمي للكيانات اخملتـلـفـةL كـمـا تـسـمـح لـلـخـواص
باالنتقال من الكيانات األم إلى فروعها إذا لم تتواجـد الـصـفـات ا7ـطـلـوبـة
على مستوى الكيان موضع النظر. فيمكن مثال تعريف سلسلة من الكيانات

على الوجه التالي:
(تعريف-كيان طائر

(حيوان)
(صفات «يطير»))

(تعريف-كيان كناري
(طائر)

(اللون «أصفر»))
(تعريف-كيان «جوي»

(كناري))
(تعريف-كيان نعامة

(طائر)
(صفات «ال يطير»))

vكن إجراء احلوار التالي �ساعدة برنامج بلغة ليسبL ترمز «م» هنا
7ستخدم البرنامج وترمز «ب» للبرنامج.
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احلوار التعليق
م: (صفات نعامة) توجد مباشر على مستوى «نعامة»

ب: ال تطير
م: (صفات «جوي») ال توجد على مستوى «جوي» وال على مستوى

ب: يطير «كناري» ولكن توجد على مستوى «طائر»
م: (اللون «جوي») ال توجد على مستوى «جوي» ولكن ورثت عن

ب: أصفر «كناري»
الحظ أن صفات «النعامة» ال تتوافق مع الصفات العامة «للطائر».

Handling objectsتناول الكيانات 

ونعرض اآلن 7شكلة التعرف على كيان ما أو موقف ماL من بT العديد
من الكيانات ا7ترابطة �ختلف العالقات التـيL عـادة مـا يـكـون مـن بـيـنـهـا

 وا7طلوب هو حتديد الكيـان الـذي يـتـفـق مـع٤عالقات التسلسـل الـهـرمـي 
ا7واصفات ا7عطاة بأكبر قدر �كن من التطابق والتفصيل. فإذا كان ا7وضوع
قيد البحث عن التشخيص الطبي الضطرابات شرايT ا7خ بالتحديدL كان
من األفضل تسميةL حالة كجلطة فقر الدم ا7وضعي أفضل من تسـمـيـتـهـا

فقر الدم ا7وضعيL ألن التسمية األولى تعطى قدرا أكبر من التفاصيل.
:(Szolovits)١٥(وعادة ما يكون الكياناتL إحدى حاالت ثالثة (سزولوفتش 

Lحالة نشطة-عندما يكون الكيان موجودا فعال في قائمة لالفتراضات احلالية
التي يجري البحث في مدى صحتها.

حالة شبه نشطة-عندما يـكـون وضـع الـكـيـان فـي قـائـمـة االفـتـراضـات
مطروحاL ولكن ليس بالقوة الكافية لوضعه فعال في هذه القائمة.

حالة غير نشطة-عندما يكون قد رفـض كـل افـتـراض يـؤدي إلـى وضـع
الكيان في قائمة االفتراضات القائمة أو لم ينظر فيه.

وعادة ما تنظم عملية اختبار االفتراضات بالشكل التالي:
أ- إدخال البيانات األولية.

ب- وضع إطارات لالفتراضات اخملتلفة باستخـدام الـقـواعـد ا7ـتـعـلـقـة
بالبيانات.

جـ- ترتيب هذه االفتراضات طبقا 7عايير معينة.
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د- اختبار االفتراضات بإضفاء سطيحات الكيانات التي خلقتL �ا قد
يؤدي إلى استنتاج حقائق جديدة من احلقائق ا7وجودة من قـبـلL وعـنـدئـذ
تضاف افتراضات جديدةL مع إمكانية العودة إلى اخلطوة (ب)L إذا وجد أن
االفتراض احلالي يجب أن يستبدل بآخر. وvكن توجيه أسئلـة لـلـبـرنـامـج
أثناء عملية إضفاء القيمL شأنه في ذلك شأن البرامـج الـتـي تـعـتـمـد عـلـى

قاعدة القواعد.
هـ- إذا تبT وجود أكثر من افتراض قابل للتطبيق-بـعـد اخـتـبـار صـحـة
جميع االفتراضات في القائمة-تـوضـع سـيـاسـة مـؤقـتـة لـلـتـمـيـيـز بـT هـذه

االفتراضات.
و- يتم إخراج االختيار األفضلL أو إعطاء عدة اخـتـيـارات إذا حتـقـقـت

فيهم الشروط ا7طلوبة.

االستدالل مبعلومات ناقصة وباستخدام القيمة االفتراضية
Reasoning from incomplete information, and by default

يستطيع اإلنسان القيام �عـظـم الـعـمـلـيـات االسـتـداللـيـة بـرغـم غـيـاب
ا7علومات الكاملة التي ال يؤدي نقصها إلى إعاقة التفكير.

وقد بT البحث في إمكانية محاكاة تفكيرنا عدم مالءمة الوسائل التقنية
كشجرة اتخاذ القرارL لفشلها في حالة ا7علومات الناقصة في اتباع الفرع

L استحدثـت فـي)١٦(Reiterالتالي من الشجرة. ومن هـنـاL كـمـا الحـظ ريـتـر 
جميع برامج الذكاء االصطناعي قاعدة صريحة تنص على «إذا لم تستطع

استنتاج معلومة معينة من قاعدة ا7علوماتL إذن....».
واالستدالل باستخدام القيمة االفتراضية هو أساسا وسيلة للتعامل مع
االستثناء. فمعظم احلقائق في احلياة العملية تأخذ شكل «معظم األشيـاء
هكذا» أو «معظم األشياء لها صفة كذا». وذلك مثل قولنا «معظـم الـطـيـور
تطير» �عنى «جميع الطيور تستطيع الطير ما عدا النعامةL والبطريق..».
ونظرا لضرورة أن يكون البرنامج سليما من الناحية ا7نطقيـةL فـال بـد
ألي برنامج مبني على منطق احملمول من الدرجة األولى أن يتضمن بوضوح
جميع االستثناءات ألي قضية منطقيةL وعـلـى هـذا البـد مـن الـتـعـبـيـر عـن

احلقيقة السابقة بالشكل التالي:
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 يطير(س)> بطريق (س) ب ===٢٨ نعامة (س) ٢٨ س) طائر (س) ٧(
Lولكن ال يسمح لنا هذا بأن نستنتج أن الطيور عادة تستطيع الطـيـران
ولكي يثبت البرنامج أن طائرا بعينه «س» يطيرL ال بد له من حتقيق األهداف

الوسيطة التالية:
س ليس بنعامةL وس ليس ببطريق

والذي يكون مستحيال لو اقتصرت ا7علومات احملددة بالبرنامج على أن
«س» هو طائر.

وعادة ما تشمل البرامج التي تستخدم منطق الدرجة األولى قواعد من
 ك (س) ال vكن أن يستدل عليهـا مـن٢نوع «إذا كان س كياناL وإذا كـانـت 

قاعدة البيانـاتL إذن افـتـرض ك (س) صـادقـة» ولـيـسـت هـذه الـفـكـرة مـن
)١٧(مفاهيم منطق الدرجة األولى. وقد ضمنت هذه القاعدة في لغة برولوج

 بـواسـطـة ا7ــعــامــل)١٨(MICRO-PLANNER وفــي ,NOTبـواسـطـة ا7ــعــامــل 
THENOTكن أن تكون لغة برمجة قابلـة لـلـتـطـبـيـق بـدون مـثـل هـذهv وال .

القاعدةL ألن بدونها سيتحتم إضافة عدد هائل من احلقائق ا7نفية بوضوح
إلى البرنامج.
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برامج لعب الشطرجن وحل
املسائل

برامج لعب الشطرجن
ينظر كثير مـن الـنـاس إلـى كـتـابـة بـرامـج لـعـب
الشطرجن أو البريدج على أنها نوع من العبثL ولكن
هذه النظرة غالبا ما تعكس عدم القدرة على إدراك
األهمية البالـغـة لـلـتـحـلـيـلL وبـحـث طـرق الـتـمـثـيـل
اخملتلفة لكل وجه من وجوه التفكير اإلنسانيL فقد
Lفي الواقع Lأدت األبحاث في برامج لعب الشطرجن
إلى اكتشاف خوارزم للبرمجة ذات كفاءة عالية في
البحث في بنية الشـجـرات الـتـي تـسـتـخـدم حـالـيـا
لتمثيل تتابع حركات قطع الـشـطـرجن ا7ـمـكـنـة فـي

). كما أن اإلنسان يستخدم٢-١٤اللعبة (انظر شكل 
في لعبة مثل الشطرجن نفس العـمـلـيـات اإلدراكـيـة
التي يستخدمها في النواحي األخرى الـتـي تـعـتـبـر
أكثر جديةL كما أنه يستخدم نفس االستراتيجيات
التي يستخدمها في ا7واقف التي يواجه فيها خصما
والتي يطمح في أن يرى النجاح خلططـه والـفـشـل

خلصومه.
وقد كان بناء برامج لـعـب الـشـطـرجن مـن أولـى
اهتمامات الباحثT في الذكاء االصطناعيL وتعود

14
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 في عام(١)Claude Shannonأولى األفكار في هذا اجملال للباحث كلود شانون 
 عندما لم يكن اسم «الذكاء االصطناعي» قد عرف بعد. وقـد اقـتـرح١٩٤٩

شانون نظاما لتمثيل األربع والستون مربعا على اللوحL ومجموعة من القيم
L٣L احلصان = L٣ الفيل L٥ الطابية = ٩لقطع الشطرجن اخملتلفة (الوزير = 

)L الستخدامها في تقو� أي وضع من أوضاع اللعبةL باألخـذ١العسكري =
L(عدد التحركات القانونية ا7مكنة) في االعتبار قدرة القطعة على احلركة
وتنظيم العساكر (إعطاء قيمة سالبة للعساكر ا7عزولة أو ا7زدوجة في نفس
الرتبة). وكان اقتراحه 7عاجلة ا7شكلة يتلخص في النظر-في كل وضع من
أوضاع اللعبة-في جميع احلركات ا7مكنة لالعب الذي عليه الدورL ثم النظر
في جميع الردود ا7مكنة خلصمهL وكف احلركات التي vكن أن تـكـون ردا
لها.. وهكذاL على أن يقوم جزء من البرنامج بوضع قيمة لكل وضع �كن
من أوضاع اللعبةL ثم اختيار احلركة التي تؤدي إلى أفضل وضع لالعب في

مرحلة تالية للتركيب الشجري الذي كونه البرنامج.
وقد قدم خلفاء شانون معاييرا جديدة من أجل تطوير بـرنـامـج تـقـيـيـم

 Lأوضاع لعبة الشطرجن. فقد اقترح ريتشارد جرينبالتRichard Greenblatt)٢(

من معهد ماسوتشوستس للتقنية استخدام بارامتر لتشجيع الالعب احلاصل
على أكبر عدد من النقاط على استبدال القطعL وآخر لقياس األمن النسبي
لكل من ملكي الشطرجن. وقد أدخلت معايير أخرى منذ ذلك احلـLT مـثـل
السيطرة على مركز اللعب والتحكم في إمكانيات الهجومL إال أن أهمية هذه
ا7عايير قد تختلف من وقت آلخر أثناء الـلـعـبL فـتـقـل مـثـال أهـمـيـة األمـن

األنسب للملكT كلما استبعدت القطع الرئيسة من اللعب.
وعندما اقترح ألول مرة بناء برامج للعب الشطرجنL اعتبر ذلك حتديـا

L ومازال يعتبر حتى اليوم مشكلة أمام الذكاء االصطناعيL مع أن)٣(عظيما
) ال تتفق مع طرق االستدالل اإلنسانية١٩٨٤البرامج ا7توافرة جتاريا اآلن (

 يبلغ هناcombinatorial explosionإال في أقل القليل. فإن االنفجار التوافقي 
درجة من االتساع يستحيل معها إجراء بحث مستفيض لـكـل األوضـاع فـي
اللعبة التي vكن التوصل إليهاL ولهذا تتحدد ا7شكلة في التوصل إلى حل
مقبولL أي أفضل احللول ا7مكنة في حدود الوقت ا7تاحL بالرغم من عدم
استكمال عملية البحث. وتتضح استحالة إجراء البحث ا7ستفيض من حقيقة
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أنه إذا كان متوسط احلركات في دور الشطرجن تبـلـغ ثـمـانـT حـركـةL فـإن
L١٢٠ أس ١٠العدد الكلي لألوضاع اخملتلفة للعبة يبلغ.

وفي حالة برمجة منهج شانون بالطريقة التقليديةL يصير اختيار اخلطوة
التالية في اللعبة بتقو� شجرة احلركات ا7مكنـةL مـن أعـلـى ألسـفـل حـتـى
عمق محددL ويفترض البرنامج أنه على مستوى كل عقدة سيختار الالعب
الذي عليه الدور الفرع «األفضل» بالنسبة له. وعادة ما يتحدد «األفـضـل»
هنا بواسطة قيمة وظيفة محددة. فإذا كان ألبيض هو الـذي يـلـعـبL وكـان
البرنامج جدد أن القيمة العالية للوظيفة تعني تفوق األبيضL فعلى البرنامج
L(الـلـعـب لـألبـيـض) أن يختار األفرع التي تزيد القيمة في العـقـد الـفـرديـة
وتقللها في العقد الزوجية (اللعب لألسود)L ويسمى هذا خوارزمية األدنى-

.)٤(minimax algorithmاألعلى 
. وكمثال بسيط١-١٤ويظهر nثيل لوحة الشطرجن ا7ستخدم هنا في شكل
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L انظر إلى حركات بدء اللعبة ا7وضـحـة فـي)٥(FreyجداL طرحه فـراي 
L والتي يبدأ اللعب فيها األبيض كما هو متـبـع. يـقـوم الـبـرنـامـج٢-١٤شكـل 

بتقو� القليل من احلركات ا7مكنةL كحركات الوزير والطابيةL ويقوم بتقو�
L أي حركتان لألبيض واثنان لألسود. وتوضع عالمـة٤الشجرة حتى عمق 

على العقد في شكل مربع أو دائرة لتوضيح ما إذا كـان الـدور لـألبـيـض أو
لألسود بهذا الترتيبL كما ترقم بحسب ترتيب اختبارهم. واالستراتيجـيـة
ا7ستخدمة هي «العمق أوال»L �عنى أن الفروع التي تختار تتـيـح اسـتـنـفـاذ

أقصى عمق �كن قبل اختيار فرع آخر على نفس ا7ستوى.
ويفحص البرنامج حركات القطع على النحو التالي:

e5-e7عسكري e4-e2- عسكري ١

d6-d6عسكري f3-g1- حصان ٢

L ثمL١ ويخزن النتيجـة +٥ويحسب البرنامج القيمة النهائيـة فـي وضـع 
L وهكذا حتى يصل إلى نهاية األطراف)٦( في وضع١يستمر مؤديا إلى قيمة +

السبعة عشر في الشكل اجلاري تقوvه. وبعد أن يقوم الـبـرنـامـج بـتـقـو�
عقدة ماL تعطى هذه القيمة للعقدة التي تعلوها مباشرL وتظل هناك حتى
تستبدل بقيمة أفضل (أي أعلـى)L آتـيـة مـن عـقـدة أخـرى مـنـحـدرة عـنـهـا.

)L ويصل إلى٦ويستمر البرنامج هكذا حتى ينتهي من تقو� جميع العقد (
العمق احملدد سلفاL وإلى احلركة التي ترفع قيمة الوظيفة ألعلى حد �كن.
وتستخدم أفضل البرامج وظائف تقو� معقدةL ولكن لننظر-على سبيل
ا7ثال-إلى الشكل البسيط التالي. عند وضع معT من أوضاع اللعبةL دع قب
(قانوني أبيض)L قس (قانوني أسود) يرمزان لعدد احلركات القانونية لألبيض
واألسود في اللعبةL ودع صبL ومس يرمزان ألقل عدد �كن من احلركات
الالزمة لكن ا7لكL ودع مبL ومس يرمزان لعدد ا7ربعات ا7ركزية التي هو

جمتL إذن تكون الوظيفة كاآلتي:
 (صب-صس) + ٣ (مب-مس)٣و= (قب-قس)+ 

Lوالتي تعني أن ميزة األبيض (تقاس بالقيمة الكبرى ل «و») تكون أكبر
كلما كان عدد احلركات القانونية ا7تاحة له أكبرL وكلما كان عدد ا7ربعات
ا7ركزية التي يستطيع مهاجمتها أكبرL وكلما كـان أقـرب إلـى إعـطـاء كـش.

 ا7ؤدية٢-١٤ كل القيم الوسطى للشجرة ا7وضحة في شعل ٣-١٤ويبT شكل 



163

برامج لعب الشطرجن وحل ا�سائل

(٥)شكل ١٤-٢ شجرة فرعية حلركتT مختلفتv Tكن أن يفتتح األبيض بأحدها اللعب-فراي
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 تتناسب مع٢ أن العقدة ٤-١٤ للقيم النهائية ا7وضحة. كما يوضح شكل 
.Lp : e2-e4 وعلى هذا يجب على األبيض أن يلعب ١القيمة القصوى +

ويالحظ القارM اليقظ ما يلي:
أ- ال يقوم الالعب البشري إطالقا بهذه احلسبة إثناء لعب الشـطـرجن:
فإنها معقدة للغاية. وحتى هذه احلسبة ما هي إال تبسيط هائل 7ا يجـري
Lفهي ال تقوم عشرات قليلة من أوضاع اللعبة Lبالبرامج ا7تاحة بالسوق اآلن

بل تقوم آالفا عديدة.
ب- ليس هناك ضمان أن تكون الوظيفة اخملتارة هي «األفضل». فال بد
من أن تكون هناك اعتبارات يأخذها الالعبون الكبار في احلسبانL ولكـن

يصعب جدا حسابهاL وبالتالي إدخالها في وظيفة التقو�.
 من جامعة باريس أول من عالج)٧(Jacques Pitratوقد كان جاك بيترات 

L حيث قدما)٨(Wilkins ا7شكلة ا7وضحة في (أ) أعالهL ثم تبعه ويلكنز  
 كوسيلة لتمحيص الشجرة.high-level shategiesفكرة االستراتيجيات العليا 

Terminal

position

White Black White Black White Black

5 27 29 2 3 3 3

6 27 32 2 3 3 2

8 33 33 2 2 2 2

9 33 27 2 2 2 2

12 27 29 2 4 3 2

13 27 29 2 3 3 2

14 27 25 2 4 3 3

17 38 34 3 3 3 3

18 38 22 3 3 3 2

20 33 35 3 3 3 3

21 31 33 3 2 3 1

25 30 34 4 3 3 3

26 30 29 4 4 3 2

28 29 29 3 3 4 4

31 30 24 4 3 3 3

32 30 28 4 2 3 3

33 30 23 4 2 3 2

(5) ���� ���� 	 
���� ������ ��� ���� 3 	 14 ���

Center squares

attacked

Moves to checkLegal Moves
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Lوقد جعل هذا إهمال كافة الفروع-عدا «ا7بـشـرة» مـنـهـا فـقـط-�ـكـنـا
حيث يعرف «ا7بشرة» في ضوء الهدف ا7طلوب حتقيقه. وقد يكون الهدف
هو «خذ هذه القطعة أو تلك مـن الـفـريـق ا7ـضـاد» أو «كـش ا7ـلـك لـلـفـريـق
اآلخر»L ويضع البرنامج أهدافا فرعيةL يؤدي حتقيقها إلـى إجنـاز الـهـدف
الرئيسي. ويستطيع البرنامج الذي يستخدم مثل هذه االستراتيجية التطلع
لعشرين حركة أو أكثر لألمام-األمر الذي يستحيل حتقيقه في ظل منهجية
البحث ا7ستفيض-ألنه ال يحتاج إال الختبار احلركات التي تؤدي لـتـحـقـيـق

أحد األهداف الفرعية.
وحتدد طبيعة الهدف الرئيسي ا7طلوب حتقيقه شـكـل االسـتـراتـيـجـيـة
Lالتي يتبناها البرنامج. فإذا اختار البرنامج حمـايـة ا7ـلـك كـهـدف رئـيـسـي
فسيجد عدة طرق لتحجيم األخطار التي تهدده ة قد يكون أحدها مهاجمة

) ولتحقيق ذلك قد يـجـد١الوزير ا7ضادL ويصبح هذا هدفا فـرعـيـا رقـم (
Lالبرنامج أنه ال بد أن يحرك الفيل أو احلصان ? فإذا اختار حتريك الفيل

). وقد يظهر عندئذ أن مثل هذه احلركة٢فيصبح ذلك هدفا فرعيا رقم (
قد تترك أحد العسكر دون حمايةL ولهذا فال بد من تقد� عسكـري آخـر
حلماية األول الذي كان محميا بالفيل قبل حتريك الفيلL ويصبح هذا هدفا

Value Value Value Value

Node from Node from Node from Node from

Minus Minus Minus Minus

4 +1 13 +1

7 0

11 +4 10 +4

16 +4 15 +4

19 �2

24 �7 23 0

27 0

30 �4 29 �4

+1

�4

(5) ���� 2 � 14 ��� 	�
� �� �� ��� ���� 4 � 14 ���

+11

2

22
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)L وهكذا.٣فرعيا رقم (
 منmuch narrowerوتكون األشجار في ظل هذه ا7نهجية أكثر محدودية 

أشجار البحث ا7ستفيضL إال أنها أكثر عمقاL كما ينخفض عدد األوضـاع
Lأو حـتـى عـدة عـشـرات Lالتي يجري بحثها من عدة آالف إلى معان قلـيـلـة
وهـكـذا يـبـدأ الـبـرنـامـج فـي الـعـمـل بـطـريـقـة الـالعـب اإلنـسـانـي. وتــربــط
االستراتيجية عددا من احلركات ا7تتالية في ظل هذه ا7نـهـجـيـةL بـخـالف
LTمتتابعت Tحركت Tكن أن يربط بv البحث «األعمى» الذي ال يوجد فيه ما
ألنه يجري إعادة تقو� الشجرة بأكملها نتيجة لتغير الشروط. وبهذا يكون
أي تشابه بT هذه الطريقة والسلوك اإلستراتيجي نتيجة الصدفة البحتة.
وقد ظهرت احلاجة لوظيفة التقوم-في غيبة شيء أفضل-ألنه ال بد من
تزويد احلاسب �ا يحل محل نظرة الالعب اإلنساني التي تستوعب ا7وقف
على لوحة الشطرجن بأكمله في ثوان معدودة. وقد ال يكون اعتماد البرنامج
على مثل هذه الوظائف هو ا7بدأ األفضلL ومن احملتمل جدا أن يكون تقليل
االعتماد على هذه الوظائف في ا7ستقبل لصالح الطرق التـجـريـبـيـة الـتـي
نستخلصها من الالعبT ا7هرة ذا فائدة عظيمة في ا7ستقبل. وعالوة على
LTإذا استطعنا بناء برامج تضاهي مهارتها في اللعب مهارة كبار الالعب Lذلك

.Tكنا من فهم االستراتيجيات التي يستخدمها كبار الالعبn
ونود أن نضيف أن النجاح في بناء برامج تلعب الشطرجن ببراعة تتعدى
أهميته لعبة الشطرجن إلى الذكاء االصطناعي بوجه عـام: فـهـو يـؤدي إلـى
فهم أفضل 7فهوم «اخلطة»L ويؤثر أيضا في فهم اللغات الطبيعية. فكثيرا
Tما يحدث أننا ال نستطيع فهم مغزى حدث ما بدون معرفتنا بدوافع ا7شارك

فيهL التي تفسر تصرفاتهم في ضوء مخططاتهم.
وأخيراL فمن الطريف أن نذكر أن برنامج لعب الطاولة الذي كتبه هانز

 قد هزم بطل العالم في اللعبة. وقد اعترف بيرلينر)٩(Hans Berlinerبيرلينر 
Lألن كل دور اعتمد على رميـة الـزهـر Lنفسه أن برنامجه قد حالفه احلظ

 حركة لم تكـن٧٣ من بـT ٨وقد أظهرت دراسة جادة بعد انتهاء اللعـبـة أن 
Lمثلى. وكان هذا في الواقـع حـدث فـريـد فـي تـاريـخ الـذكـاء االصـطـنـاعـي
وvكن تعميم بعض ا7ناهج ا7ستخدمة في تقو� أوضاع اللعب إلى مسائل

أخرى.
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حل املشاكل
Tويـتـراوح بـ Lيعتبر حل ا7شاكل من أكثر األنشطة الذهنية استخـدامـا
مسائل مثل «كيف أمط إلى بيتي من برجنهام ?» إلى اختبارات الـذكـاءL أو
مشكلة آكلي البشر واإلرساليات التبشيرية التي سنتحدث عنها فيمـا بـعـد

في هذا الفصل.

- التناظر الهندسي١
من األ اط ا7عتادة في اختبارات الذكاء إعطـاء مـسـائـل حتـتـوي عـلـى

L ثم٢رسومات مختلفةL ثم السؤال عن القاعدة التي حتول رسم أ إلى رسم 
)١١( وبوندى)١٠(. ونعرض ا7ثال التالي اليفانز٣عن الشكل التالي منطقيا لشكل 

Evans and Bundy.
وتتلخص الطريقة في أن جتد أوال وصفا لفظيا لـكـل رسـمL وتـسـتـنـتـج
قاعدة تربط كل رسم بالرسم الذي يليهL وعادة لن جتد القاعدة في احملاولة
األولىL ألنه يتع® في أغلب األحيان اختبار عدة احتماالتL مع التوصل إلى

القاعدة التي تنطبق أيضا على التحويل الثاني.
عندئذ يجب التوصل إلى nثيل رمزي للوصف اللفظي للرسـمL والـذي
vكن على أساسه التعبير عن كافة عالقات الشبه واالختالف بT الرسوم
اخملتلفة. ونحن نقوم بهذه العملية بأنفسنا دون وعي مناL ولكن كان البد من
جعلها واضحة محددة حتى vكن للحاسب أن يستخدمهاL ذلك كاالنتـقـال

من جملة بلغة طبيعية إلى التمثيل الداخلي لها ا7كون من مجموعة من

العالقات بT األسماء واألفعال.. وهكذا. vكن أن يكون الوصف اللفظي
 كاآلتي مثال:٥-  ١٤للمسألة في شكل 

أ: مربع بدائرة على محيطه.

����

� � ���� ��	
 5�14 ��

�



168

الذكاء االصطناعي

ب: مربع بدائرة في داخله.
ج: مثلث بدائرة على محيطه.

والقاعدة التي تغير شكل أ إلى شكل ب هي:
غير «على محيطه» إلى «في داخله»

والتي عندما تطبق على ج تعطي:
د: مثلت بدائرة في داخله.

وvكن بناء الوصف الرمزي لهذه األشكال بتعـريـف احملـمـولـT «عـلـى-
محيطL في»L وتكون حدودهما األشياء في الشكلL �ا يعطينا:

أ: (على-محيط دائرة مربع)
ب: (في دائرة مربع)

ج: (على-محيط دائرة مثلت)
    ب غير على-محيط إلى فيوتكون القاعدة إذن: أ

والتي إذا طبقناها على شكل جL تكون النتيجة:
د: (في دائرة مثلث)

وال شك أن قدرة التعرف على التشـابـهـات واالخـتـالفـات بـT ا7ـواقـف
اخملتلفة سمة رئيسة و وذجية لعمليات التعليم التي سـوف نـنـاقـشـهـا فـي
الفصل التاسع عشر? وهي أيضا أساسية لعملية االستدالل ا7نطقي بشكل

عام.

-مشكلة «املبشرون وآكلو حلوم البشر»٢
تواجد ثالثة مبشرين مع ثالثة من آكـلـي حلـوم الـبـشـر سـويـا بـالـضـفـة
الشرقية (ش) ألحد األنهارL ويودون جميعا عبور النهر للضفة الغربية (غ) ?
Lفقط كـل مـرة. وإذا زاد فـي أي مـرحـلـة Tولديهم قارب ال يتسع إال لراكب
وفي أي ضفة من النهرL عدد آكلي حلوم البشر عـن عـدد ا7ـبـشـريـنL فـإن
Lوتكون العواقب وخيمة للمبشرين Lشهية آكلي حلوم البشر للحم اآلدمي تنفتح
الذين يحاولون جتنب حدوث ذلك بأي ثمن. ويعتبر القارب جزءا من الضفة
التي يكون فيها. وا7شكلة هي نقل كل فرد عـبـر الـنـهـرL مـع احلـفـاظ عـلـى

) على ذلك قائـال لـي إنـه ال١٦سالمة ا7بشرين. وقـد عـلـق دانـيـال كـايـزر (
يستطيع أن يرى 7اذا ال يستطيع اثنان من آكلي حلوم البشر اإلجهاز عـلـى
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ثالثة من ا7بشرين: ولكي يبدي برنامجا مثل هذه ا7الحظةL البد أن يكون
ذكيا جدا.

ومشكلة الذكاء االصطناعي هنا هي كتابة بـرنـامـج يـسـتـطـيـع أن يـجـد
بنفسه اخلطوات الواجب اتخاذها-من يركب القارب ذهابا وإيابا-لتـحـقـيـق
الهدف ا7نشود? ولتحقيق ذلكL يـجـب أن نـعـطـى احلـاسـب وصـفـا صـوريـا
للحالة األولية (احلالة التي يكون فيـهـا ا7ـبـشـرون وأكـلـة حلـوم الـبـشـر فـي
الضفة التي يرغبون االنتقال منها-ا7ترجم)L ووصفا آخر للحالـة الـنـهـائـيـة
L(إلـى الـضـفـة األخـرى مـن الـنـهـر-ا7ـتـرجـم Tعند انتقالهـم جـمـيـعـا سـا7ـ)
ومعامالت تغيير احلالة. والبد أن يتأكد البرنامج أنـه فـي جـمـيـع األوقـات

تتوافر الشروط التالية:
يزيد عدد ا7بشرين (م) عن عدد آكلي حلوم البشر (آ)L في كل ضفة من
النهر أو في القارب أثناء إبحارهL إال إذا كان (م) = صفر في أي موقع مـن

ا7واقع.
ويجب أن نالحظ هنا أننا في حديثنا عن بناء الوصف الصوري للمواقف
اخملتلفةL جتاهلنا العملية الدقيقة لالنتقال باجلمل من صورتها الطبيعـيـة
إلى nثيل رمزي باستخدام ا7عامالت واحلاالت: وهذه العملية أصعب جزء
في البرنامج وتتطلب فهما عميقا جدا للغة. فمثال حقيقة أن «وجود ا7بشرين
يفتح شهية آكلي حلوم البشر للحم اآلدمي..»L ينطوي بداهة على أن عـدد
(م) يجب أن يزيد عن عدد (آ).. الخv Lثل استنباطا ال يسهل على برنامج
أن يتوصل إليه. وتبلغ هذه ا7شكلة بالذات درجة من السهولة جتعل القيام
ببحث أعمى �كناL أي vكن للبرنامج أن يطبق جميع ا7عامالتL مع مراعاة
قيد واحدL وهو أنه ال يجب السماح بحالة يزيد فيها عدد أكلي حلوم البشر

عن عدد ا7بشرين.
ويكون التعريف الصوري للمشكلة كما يلي:

احلالة األولية: ش = (م م م آ آ آ) (كل فرد في الضفة الشرقية)
غ = صفر

احلالة النهائية: ش = صفر
غ-(م م م آ آ آ) (كل فرد في الضفة الغربية)

L معL٤ مع L٣ مع L٢ مع ١وهناك أيضا مجموعة من ا7عامالت مع = (مع 
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) وتعريفاتهم. وهذه ا7عامالت ال تطبق إال حتت ظروف محددةL وينتج عن٥
 على النحو التالي:١تطبيقها تغير في احلالةL فمثال vكن تعريف مع 

نقطة البداية: ش أو غ
نقطة النهاية: ش أو غ

الشروط:
 نقطة النهاية≠- نقطة البداية١
- (مبشر واحد على األقل وآكل حلوم بشر واحد في ا7كان األصلى)٢

N (C, ORIGIN) 1,n (M, ORIGIN) > 1

النتيجة:
 نقطة البداية-(م آ) وصف حلالة جديدة>نقطة البداية ===
 نقطة النهاية + (م آ)>نقطة النهاية ===

.)١١(Bundyوvكن الرجوع إلى البرنامج الكامل لهذا ا7ثال في بوندي 
وما يعيب طريقة حل ا7سألة التي عرضناها أعاله هو أن احلل خاص
Lكن تعميم استخدامه حلل مسائل أخـرىv وال Lجدا لهذه ا7سألة بالذات

 أن يحاولواJeanLouiv Lauriereوقد أدت هذه االعتبارات بباحثT آخرين مثل 
. ويعتبر (احلالل الـعـام)١٢(ALICEتطوير طرق أكثر قابلية للـتـعـمـيـم مـثـل  

 الذي بناه نيـويـل وسـيـمـونL وشـوGeneral Problem Solver (GPS)للمـسـائـل) 
Newell, Simon and Shaw(١٣).أفضل برنامج في هذا اجملال 

The GPS Program-برنامج حالل املشاكل العام ٣

يجب حتديد احلاالت األولية والنهائية (البـيـانـات واألهـداف)-كـمـا هـو
Lاحلال في برامج حل ا7سائل-كما يجب أيضا حتديد معامالت تغيير احلاالت
لكن-في البرنامج العام-vكن أن تتخذ ا7عامالت شكال أكثر عمومـيـةL ألن
هدفها الوحيد هو تقليل الفرق بT احلالة الراهنة والهدفL وذلـك بـاتـبـاع
منهجية الوسيلة التي حتقق الهدفL والتي vكن تطبيقها على مسائل تختلف

اختالفا بينا.
فإذا كنت أريد حل مشكلة الذهاب من منزلي-لنـقـل أنـه فـي لـنـدن-إلـى
أدنبرهL فإنني أبحث عن معامل vكن أن يخفض الفرق بT حالة «ا7ـنـزل»
وحالة «في أدنبرة». وهذا الفرق هـو اخـتـالف فـي ا7ـوقـعL وvـكـن تـقـلـيـلـة
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Lباستخدام الطائرة أو القطار? ولكن ال تقلع الطائرة وال القطار من ا7نزل
وإ ا من ا7طار أو عطه السكك احلديديةL وهكذا أصبح لدي هدف فرعي
«الوصول إلى ا7طار (أو محطة السكك احلديدية)L والذي يتعT علي اآلن
أن أخطط لتحقيقه.. وهكذا. ومن إحدى السمات الهامة ا7ميزة للـبـرامـج
العامةL أن ا7عامل الذي اختير لتقليل الفرق بT احلالة األولية والنهائية قد
ال يكون قابال للتطبيق في ا7وقف ا7طروح في ذلك الوقتL مثل الطائرة أو

 برفض هذا ا7عاملL فإنه يحاول أن يغـيـرGPSالقطارL وبدال من أن يـقـوم 
ا7وقف ليصبح مناسبا لهذا ا7عامل. ونلخص فيما يلي أنواع األهداف التي

 التعامل معها:GPSيستطيع 
 إلى كيان-ب١- حتويل كيان-١
- تقليل الفروق بT أ و ب بتعديل أ٢
- تطبيق معامل ما على أ٣

 عمومية أن حتل أحد عثر نوعا مختـلـفـا مـنGPSوتستطيع أكثر نـسـخ 
ا7سائلL �ا في ذلك األلغاز ومسائل تتعلق �جاالت خاصة مثل الشطرجن
والتكامل الرمزي. إال أن أداءه في اجملال األخيـر أقـل كـثـيـرا مـن الـبـرامـج

. ولكن لم يقـصـد أبـدا أن)١٥(SAINT أو (١٤)MAC  SYMAا7تخصصـة مـثـل-
 كفؤاL ويجب اعتبارهL كـمـا ذكـر مـؤلـفـو الـبـرنـامـج «سـلـسـلـة مـنGPSيكـون 

الدراسات التي تهدف إلى تقد� فهم أفضل لطبيعة عمـلـيـة حـل ا7ـسـائـل
واآللية ا7ستخدمة في التوصل إلى حلول لها».

The ALICE Program-برنامج أليس ٤

Jean-Louisيستطيع برنامج أليس-الذي أعد بواسطة حT لوي لوريـيـر-

Lau riere(١٢)من جامعة باريس-أن يحل ا7سائل الرياضية وا7نطقية ا7كتوبة 
بلغة تستخدم مفردات نظرية اجملموعات وا7نطق التقليدي.

وحتدد ا7سألة في أربعة أجزاء:
L ويعرف هذه العناصر التي تتكونLET- التعريفL مسبوقا بكلمة «دع» ١

منها ا7شكلة ويحدد أنواعها.
L و يحدد القيم التي يجـب أنFIND- الهدفL مسبوقا بكلمـة «أوجـد» ٢

توجد.
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L ويحدد العالقات بT ا7تغيـراتWITH- القيودL مسبوقا بكلمة «مـع» ٣
في ا7سألة.

- البياناتL التي vكن أن تكون عددية أو رمزية.٤
وهناك ثالث مراحل رئيسة في عملية احلل:

أ- مد القيودL باستبدال القيم التي اختيرت 7تغيرات معينة. وهنا يظهر
برنامج «أليس» مهارته باستخدام القيود فهو ال يـسـتـخـدمـهـا وفـق تـرتـيـب
ثابت مسبقL بل طبقا 7عايير خاصة مثل استخدام القـيـود الـقـصـيـرة قـبـل

الطويلة منها.
Lب- توليد الفروض ? تتم االخـتـيـارات بـأكـبـر قـدر �ـكـن مـن الـذكـاء)

بانتقاء القيم األكثر احتماال.
جـ- التوصل إلى احلل مع إظهار أنه احلل األمثل.

ويتميز برنامج «أليس» بقدرته على حل مسائل الهاليز الرياضية بوجه
خاصL فمثال:

     G E R A L D

+   D O N A L D

=   R O B E R T

 رقما حتت العشـرة;G E R A L D O N B Tحيث vثل كل مـن احلـروف 
LG D R وكلها مختلف واجملموع صحيحL واألرقام األوليـة ٩٠٠٠ ٢٬١٬صفر 

كلها ليست صفرية
 هي األرقام ا7رحلة من اليسار إلى اليمT في عمليةa,b,c,d,eوإذا كانت 

اجلمعL فإن برنامج «أليس» يقوم بتوليد العالقات التالية والتي تشكل القيود
في هذه ا7شكلة:

)١ (2D = T + 10e

)٢ (e + 2L = R + 10d

)٣ (d + 2A  = E + 10c

)٤ (C + R N = B + 10b

)٥ (b + E + O = O + 10a

 (٦)a + G + D = R

وتكون االستنتاجات األولى التي يتوصل إليها البرنامج;
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Tتوصل إليها بواسطة L١( رقم زوجي(

)a=o & b=o& E=Oأما(
)٥()L بواسطةa=1&b=1&E=9أو (

)modulo 2(R=eبواسطة L)٢(

)modulo 2(E=Dبواسطة L)٣(

 (متضمنا أن قيمة كلE=Oويقوم برنامج «أليس» باختيار جتريبي وهو 
Lمنb, a :حيث يغير تلك القيود األصلية إلى أشكال أقوى L(صفر 

d + 2A = 10c (3')

C+R+N=B (4')

G+D= R  (6')

d البد أن تكون زوجية نظرا ألنها رقم مرحل فإن d) أن ٣وينتج عن (ص

= صفر. وتستمر العملية بهذه الطريقةL ويوجد احلل باسـتـحـداث شـجـرة
. ويؤدي فرعا الشجرة٦-١٤ذات ست عقد فقطL كما هو موضح في شكل 

R=4و R=6إلى وضع مستحيل عندما يستبدال في ا7عادالت األخرى ولهذا 
 ويصبح حل ا7سألة كالتالي:R=7ال تقبل إال 

G E R A L D O N B T

1 9 7 4 8 5 2 6 3 0

R=4 ●

e=0

E=0 R=6 ●

e=1 ●

0

L=7 ●

E=9 R=7 solution

L=8

R=6 ●

Gerald + Donald = Robert �� ���� 6 � 14 �	�
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)١٢(وvكن الرجوع إلى البرنامج الكامل في كتاب لوريير

خامتة:
لقد أثرت دراسة حل ا7سائل بوجه عام تـأثـيـر هـامـا عـلـى تـطـور آالت

 وا7ستخدمة في األنظمة اخلبيرةL وهو موضوعinference enginesاالستنتاج 
القسم الرابع من هذا الكتاب. ومن احملتمل أن يحقق إدخال االستراتيجيات

العلياL مثل فكرة اخلطة في برامج الشطرجنL فوائد في ا7ستقبل.
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القسم الرابع
األنظمة اخلبيرة
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خصائص األنظمة اخلبيرة

مقدمة
توافق ازدياد اهتمام علماء الذكاء االصطناعي
باألنظمة اخلبيرة مع تدني حماسهم للمناهج العامة
لتمثيل العمليات االستداللية. فقد ثبت في الواقع
عدم فعالية ا7ناهج والطرقL التي كان يقصـد بـهـا
أن تكون عامة وكليةL عند تطـبـيـقـهـا فـي مـجـاالت

L �ا يوضح العالقة التبادلية ا7ألوفة بT)١(محددة
الفعالية والعمومية. ففي أوائل الستينات بدأ إدوارد

 في االهتمام بطرقEdward Feigenbaumفيجينباوم 
االستدالل االستقرائية والتجريبية. والتي كانت عادة
مـا تـسـتـخـدم فـي ا7ـســائــل الــتــي تــتــطــلــب وضــع
افـتـراضـات تـفـسـر تـفـسـيـرا جـيـدا مـجـمـوعـة مـن
الظواهر التـي � رصـدهـا. وقـد أدت الـرغـبـة فـي
احتذاء هذا النوع من السلوك العـلـمـي إلـى إرسـاء

 بT علماء ا7علوماتية من)٢(دعائم مشروع مشترك
ناحيةL وخبراء من مجاالت معينـة كـان مـن بـيـنـهـم

 الكيميائي وعالمJoshua Lederbergجوشوا ليديربرج 
الوراثة. وقد اختير تفسير بيانات أجهزة مطـيـاف
الكتلة ليكون مجال التجربةL فـي مـطـيـاف الـكـتـلـة
تقذف عينة صغيرة من ا7ادة ا7طلوب معرفة تركيبها
الكيمائي بواسطة إلكترونات ذات طاقة عاليةL �ا

15
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Lهذه األجزاء Tوتنتقل الذرات ب Lينتج عنه تكسر جزيئاتها إلى أجزاء عديدة
وvكن التوصل إلى بنية اجلزيئات األصلية من فحص هذه األجزاء. ونعرض

 الذي كتب 7عاجلة)٣(DENDRALفي الفصل السابع عشر برنامج ديندرال 
هذه ا7سألة.

ولسنوات عديدة نظر علماء الذكاء االصطناعي بقدر كبير من التحفظ
إلى هذا العمل الذي يسير في اجتاه مضاد 7بادM ا7ناهج العامة السائـدة
في ذلك الوقت وا7فضلة لدى علماء الرياضيات. ولكن سرعان مـا سـاعـد
هذا العمل على إثارة ا7شكلة الرئيسة من جديدL وهي مشكلة nثيل وهيكلة
ا7عرفةL وذلك ألن ا7شاكل ا7طروقة على بـسـاط الـبـحـث لـم تـعـد مـشـاكـل
«دمية» vكن حلها باستخدام عدد ضئيل من ا7عامالتL ولكنـهـا أصـبـحـت

مشاكل احلياة «احلقيقية».
وvثل بروز وسقوط النظريات العلمية في مجاالت البحث العلمي اخملتلفة

 في كتـابـهthomas Kuhnخير مثال على التعاقب الذي وصـفـه تـومـاس كـون 
. فهو يـصـف)٤(the stmcture of Scientific Revolution«بنية الثورات الـعـلـمـيـة»

تطور العلوم باعتباره عملية دورية تتعاقب فيها «اعتيادية» مع «فترات ثورية».
ففي ا7راحل االعتيادية يكون فيها شبه إجماع بT علماء اجملال حول ا7سائل
ا7همة التي يجب دراستهاL وأنواع احللول والتفسيرات ا7راد التوصل إليها.
وال يكون هناك تساؤالت أو شكوك حول أسس النظرية أو الـنـمـوذج. ومـع
مرور الوقتL تظهر بعض ا7شاكل-من خالل هذه النظرية أو النموذج-التـي
تتطلب حال سريعا. ويتم جتاهلها في بادM األمرL ولكن تأتي حلظة حرجة
يتزايد بعدها عدد الباحثT غير الراضT عن النظرية السائدة أو النموذج
احلاليL ويبدءون في وضع األسس لنظرية جديدة. ويوفر النموذج اجلديد
فهما أفضل لألسئلة غير اجملابة في ظل النظـريـة الـسـابـقـةL وقـد يـصـبـح
تفسير بعض الظواهر أقل عن ذي قبل. وليست النظريـة اجلـديـدة مـجـرد
امتداد لسابقتهاL ولكنها تكون األساس 7رحلة اعتيادية جديدة في البحـث
العلميL وتكون بالطبع مصدر نزاع بT أنصار النظـريـة الـقـدvـة ومـؤيـدي

النظرية اجلديدة.
وعندما أدرك العلماء أن البحث في آليات عمليات االستدالل في مجاالت
معينة قد أدى إلى تقدم عظيمL سارعوا بحمـاس إلـى الـعـمـل لـبـنـاء أدوات
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 لتمثيل ا7عرفة في مجاالت مختلفةL ولذلك vكن اعتبارgeneral toolsعامة 
البحث في األنظمة اخلبيرة جزءا مهما من «الذكاء االصطناعي».

 الذي,DENDRALوكان أول درس تعلمه الباحثون من بناء برنامج مثـل 
اشتمل على قدر هائل من ا7علومات الكيميائية ا7تخصصةL هو أن تكـلـفـة
أقل تعديـل فـيـه كـانـت بـاهـظـة جـدا. ويـرجـع ذلـك إلـى تـداخـل ا7ـعـلـومـات
ا7تخصصة في اآللية التي تستخدمهـا وتـفـسـرهـاL ومـن هـنـا انـبـثـق ا7ـبـدأ
األساسي-بالتدريج-القائل بوجـوب فـصـل قـاعـدة ا7ـعـرفـة عـن اآللـيـة الـتـي

تفسرها.

مبادئ بناء األنظمة اخلبيرة
- حتديد ا'يدان١

تتطلب عملية بناء األنظمة اخلبيرةL التي هي بطبيعتها عملية متزايدة-
in cremental,عقد عدة جلسات مع أحد خبراء اجملال احملدد. ويقوم اخلبير 

البشري بشرح معرفته في هذا ا7يدانL والطرق التي يتبعها في حل ا7سائل.
وقد يقدم شرحه هذا بطريقة غير منظـمـةL ألنـهـا ر�ـا ا7ـرة األولـى الـتـي
يطلب منه القيام بذلك. ويجب السماح للخبير بإجراء مراجعات عديدة 7ا
يريد أن يضمنه في البرنامجL �ا في ذلك العودة إلى ما سبق ذكرهL وإعطاء
تفسيرات مطولة لنقاط معينةL وإضافة مـعـلـومـات جـديـدة. ويـوضـح ذلـك
احلاجة إلى فصل nثيل ا7عرفة عن البرنامج الذي يقوم بتطبيقها. وقد يتم
االستعانة بخبراء آخرين في مرحلة تاليةL للتعليق على ا7علومات التي أعطيت
Lبواسطة اخلبير األول. ولهذا يجب أن توضع هذه ا7علومات في شكل بسيط
ليسهل قراءتها ودراستها. وتساعد أشكال التمثيل التي وصفناها في الفصول

 فهم هذه األغراضL ومن الضروري أن تتخذ شكل ا7عرفة ا7علنةL وأال١٣- ٩
Lتتبع األسلوب التقليدي للغات البرمجة. وإذا نظرنا إلى ا7ستقبل الـبـعـيـد
vكننا أن نتوقع أن يقوم اخلبراء البشريون أنفسهم ببناء هذه البرامج دون

مساعدة علماء ا7علومات.
-أ البنية الهيكلية ا7قترحة لألنظـمـة١٥وvثل الرسم ا7وضح في شكـل 

اخلبيرةL وهي nكن ا7ستخدم من إجراء حوار مع النظام اخلـبـيـر. ولـيـس
ضروريا أن نستخدم هذا الشكل ا7وضحL ولكنه في الواقع الشكل األكثر
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شيوعا في االستخدام. إن الضرورة احلقيقيـة تـكـمـن فـي الـتـعـاون مـع
خبير في اجملال. وعلى أي حالL قد أصبح مثل هذا الهيكل ضـروريـاL ألن
ا7علومات ا7عطاة عبارة عن مواد للمعرفة مجمعة جتميعـا عـشـوائـيـاL �ـا
يجعل طرق البرمجة التقليدية غير مالئمة. إذا أمكن وضـع مـواد ا7ـعـرفـة
هذه بصورة منظمةL تكون في هذه احلالة طرق أخرى كالسيكية منـاسـبـة
أكثر من طرق األنظمة اخلبيرة. وحا7ا يطور أو يصل البرنامج إلى مرحلة
يعتبر فيها أداؤه في مجـالـه اخلـاص مـرضـيـاv Lـكـن عـنـدئـذ-إذا اقـتـضـت
Lالضرورة-إدماج قاعدة ا7عرفة في البرنامج ا7فسر إلعطائه فعالـيـة أكـثـر
ولتقليل الذاكرة ا7ستخدمة خاصة غد تشغيل البرنامج على أجهزة أصغر

من تلك التي طور عليها.
- تفسير عملية االستدالل٢

من السمات الهامة لألنظمة اخلبيرة قـدرتـهـا عـلـى إعـطـاء ا7ـسـتـخـدم
تفسيرا خلطة «تفكير» البرنامج. ويتم ذلك بإدماج بعض اإلجراءات داخل
البرنامجL حيث تقوم هذه اإلجراءات بعرض مواد ا7عرفة التي استخدمـهـا
النظام اخلبير في التوصل ألحكامه. ويـحـتـوي الـبـرنـامـج عـلـى ا7ـعـرفـة أو
ا7علومات في صورة ال تختلف كثيرا عن صورة ا7عرفة كما يدركها اخلبير

البشريL فقد يحتوي البرنامج على مادة ا7عرفة التالية:
«إذا كانت درجة حرارة ا7ريض عاليةL وأرجله ضعيفةL فقد يكون مصابا
باألنفلونزا». وvكن للبرنامج بسهولة عرض االستنتاجات ا7ـتـعـاقـبـة الـتـي
قام بها للوصول إلى النتيجة. وهذه السمة بالغة األهميةL حتى إذا. لم يكن
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اإليضاح الذي يقدمه البرنامج على درجة كبيرة سن العـمـقL ألنـه يـسـاعـد
ا7ستخدم على تقو� ثقته-أو عدم ثقته-في البرنـامـج. ولـم يـعـد الـبـرنـامـج

صندوقا أسود سحرياL كما تبدو أغلب البرامج العادية.
- ا'ستخدم:٣

البد من مراعاة عدة اعتبارات عملية عند بناء األنظمة اخلبيرة. فهـي
أوال يجب أن تصمم 7ساعدة غير اخلبير الذي يطلب نصيحة أو مشورة في
إحدى اجملاالت التخصصية. وا7ثال الشائع لذلك حاليا هو الطبيب ا7مارس
Lالعام الذي يحتاج لنصيحة خبير في أمراض الكلى أو ضغط الدم ا7رتفع
قبل حتويل مريضه إلى أخصائي. و7ثل هذا البرنامج أهمية خاصة لطبيب
الريف الذي قد يكون على بعد أميال من أقرب أخصائي. ولهذا يـجـب أن
يكون مستوى أداء البرنامج اخلبير مقاربا ألداء اخلبير البشري في اجملال
ذاتهL وvكن أن يستفيد البرنامج اخلبير من النقد البناء جملموعات مختلفة
من األخصائيT. وvكن للبرنامج اخلبير-بل يجب-أن يتضمن خبرات وجتارب
عدد من اخلبراءL وهذه ا7علومات نادرا ما تكون مسجلة بالكتب والدوريات

العلمية في هذا اجملال.
وهناك نوع ثان من مستخدمي األنظمة اخلبيرة يسعون الكتساب معرفة
مهنية في موضوع تخصصيL وvكـن احلـصـول عـلـيـهـا مـن أحـد األنـظـمـة
اخلبيرة التي لها بعض القدرات التعليمية-نعرض لهذا اجلانب في الفصل
الثامن عشر عن التعليم بواسطة احلاسب-L وأخيرا vكن لألنظمة اخلبيرة
أن حتفظ اخلبرات الفريدة للخبراء واخملتصـT الـعـظـامL والـتـي نـفـقـدهـا

عادة عندما يتقاعد هؤالء دون نقل خبراتهم النادرة إلى خلفائهم.
- األنواع اخملتلفة للمعرفة:٤

Lثيل ا7عرفة في األنظمـة اخلـبـيـرة هـي مـشـكـلـة أسـاسـيـةn إن مشكلة
Lفـي صـيـاغـة واحـدة Tكن وضع ا7عرفة ا7تـعـلـقـة �ـجـال مـعـv فنادرا ما
فهناك مواد ا7عرفة البديهية والتجريبية مثل «إذا لـوحـظ وقـوع أ و ب إذن
من احملتمل وقوع ج ولكن بالتأكيـد ال vـكـن تـوقـع د»L وهـنـاك أيـضـا مـواد
ا7عرفة اإلجرائية مثل «إذا كانت أ معلومةL إذن يكون التسلسل ب ثم جL أما
إذ أكانت أ غير معلومة فيكون التسلسل ج ثم ب هكذا». ويسمى هذا النوع

والنوحم الثالث من مواد ا7عرفة هوmeta  Khowledgeالثاني «ما وراء ا7عرفة 
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مثل «حتتوي ا على ب و ج و د». وعادة factual Khowl edge ا7عرفة احلقائقية
ما يكون التعبير عن النوعT األولT مـن مـواد ا7ـعـرفـة بـواسـطـة الـقـواعـد
اإلنتاجيةL بينما يعبر عن النوع الثالث بواسطة بنية الشجرة. ويوضح شكل

 هذا التمايز. ويختلف اخلبراء كثيرا فيما بـيـنـهـم بـشـأن nـثـيـل مـواد٢-١٥
معرفة النوعT األولT بينما يرجح اتفاقهم بشأن nثيل معرفة النوع الثالث.
فيتفق مثال جميع اجلغرافيT على nثيل ا7عرفة باجلملة «تشمل بريطانيا

العظمى كل من إجنلتراL وسكوتالنده وويلز» في شكل ١٥-٣.

 وقواعد البيانhowledge baseويكمن الفرق األساسي بT قواعد ا7عرفة 
data baseفي أن قاعدة ا7عرفة تتضمن مواد ا7عرفة البديـهـيـة واحلـدسـيـة 

والتجريبية بينما تخلو أو تكاد تخلو منها قواعد البيانات. وتسمى احلقائق
والتعريفات ا7تضمنة في قواعد ا7عرفة «بيانات» في قواعد البيانات. بينما
تعني «البيانات» في النظم اخلبيرة تلك البـنـود الـتـي تـرتـبـط بـوجـه خـاص
با7شكلة التي يعاجلها البرنامج في وقت ماL وتعتبر خارج برنامج ا7عاجلة

نفسه.
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دليل مختصر لبناء األنظمة اخلبيرة
إن بناء األنظمة اخلبيرة هو فن أكثر منه علم دقيق. وقد علمتنا التجارب
من وقت آلخر عددا من ا7ـبـادM الـتـي تـبـدو بـسـيـطـةL بـل واضـحـة وضـوح
الشمس في بعض األحيان. ونـوجـه اإلرشـادات الـتـالـيـةL بـوجـه خـاص إلـى
علماء ا7علومات الذين يعملون في تطوير النظم اخلبيرة بالتعاون مع خبير

بشري في اجملال.
أ- تتناسب بعض-وليس كل-ا7سائل مع األنظمة اخلبيرةL وقد قام بوكانان

 بتصنيف هذه ا7سائل التي vـكـن أن تـوصـفBuchanan and Duda )٦(ودودا
بعدة طرق:

- تفسير أو فهم كمية معقدة وضخمة من ا7علومات.١
- التصنيف.٢
- تقو� ا7واقف.٣
- التشخيص مثل التشخيص الطبي أو تشخيص خلل األجهزة وا7عدات.٤
- اكتشـاف الـقـصـور فـي بـعـض الـنـظـم مـثـل الـدوائـر (الـكـهـربـائـيـة أو٥

اإللكترونية مثال).
- معاجلة األزمات.٦
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والصفة ا7شتركة في هذه ا7سائل أنها تتضمن عددا كبيرا من ا7عامالت
غير ا7تجانسة وا7تداخلةL والتي تفتقد قيمها إلى تفسيرات مقننةL وعـادة

ما تكون عرضة للخطأ.
ب- من ا7هم وجود «اخلبير احلقيقي» طوال فترة ا7شروعL مع إمكانيـة
االستعانة بخبراء آخرين لنقد وحتسT النموذج األصلي للمشروع. وال تكمن
قوة اخلبير البشري-في مجال الطب مثال-في معرفته ا7وسوعية لألمراض
(والـتـي vـكـن احلـصـول عـلـيـهـا مـن الـكـتـب) بـل مـن قـدرتـه عـلـى تــطــويــر
االستراتيجيات ومعرفة «حيل الصنعة» التي يستخدمها للـتـوصـل بـسـرعـة
وبثقة إلى التشخيص الصحيح. و«هذه احليل» هي ثمار خبرة طويلة نادرا
ما توجد في الكتب. ومن األهمية القصوى اإل7ام بكل احلاالت غير العادية-
والتي غالبا ما تكون خطرة-التي تقابل اخلبير. ويشق اخلبـيـر األخـصـائـي
طريقة إلى لب ا7شكلة مباشر ألنه على علم بنوعية األسئلة التي يجب أن
تطرحL وال تكون هذه األسئلة بالضرورة مقننة أو قياسيةL وإ ا توحي بهـا

األعراض التي يستطيع هو مالحظتها.
جـ- ونطرح هنا قضية مستوى ا7عرفة ا7ستخدمة في األنظمة اخلبيرة.
فمن ا7هم في احلالة الراهنة لعلم الذكاء االصطناعي أال يتضمن البرنامج
سوى ا7علومات التي تستند على أسس علمية سليمةL وأال يتضمن كثيرا من
ا7علومات البديهية أو حقـائـق احلـيـاة الـيـومـيـة. فـيـسـتـطـيـع مـثـال بـرنـامـج
Lللتشخيص الطبي أن يأخذ في االعتبار مؤشرات مثل حالة ا7ريض العصبية
أو ميله للمشروبات الكحولية. ولكن ليس من الضروري أن يشتمل البرنامج
على عبارات مثل «القهوة ضارة لألعصاب»L أو «يحتوي نوع من القهوة على
كافيT أكثر من نوع آخر». فاجليل احلالي من البرامج ال vكنه استخـدام
هذا النوع من ا7علوماتL ونأمل أن تستطيع األجيال القادمـة مـن الـبـرامـج

استيعاب مثل هذه ا7علومات في فاعلة ا7عرفة بأنظفها اخلبيرة.
د- بناء النسخة األولى. يجب أن يكون عالم ا7علومات-منذ البداية-على
دراية با7فردات وا7صطلحات ا7ستخدمة في مـجـال اخلـبـرةL وذلـك حـتـى
يتمكن من تسجيل الطرق التي يضعها خبير اجملال حلل احلاالت النمطية.
ويعطي هذا عالم ا7علومات فكرة عن ا7ؤشرات األساسية للمجالL وخطوات
التفكير وا7نطقةL واالستراتيجيات األولية ا7ستـخـدمـة فـي اجملـال لـتـنـاول
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ا7سائلL كما يوضح لعالم ا7علومات كيف تتم االستـشـارة عـادةL والـتـرتـيـب
الذي يتم به جمع البياناتL فيمكن مثال أن تـتـم االسـتـشـارة الـطـبـيـة عـلـى

النحو التالي:
- بيانات أساسية عن ا7ريض.

- ما هي شكوى ا7ريض?
- ما هي ا7الحظات األولية للطبيب عن ا7ريض?

- التاريخ ا7رضي للمريض.
- نتائج أي فحوصات سابقة.

- التشخيص ا7بدئي.
- التوصية بإجراء فحوصات أو اختبارات أخرى.

- العالج ا7قترح.
هـ- تطوير النسخة األولى. سرعان ما حتقق النسخة األولى أداء جيدا
في احلاالت النمطية التي تأسس عليها بناؤهاL لكن يظهر أيضا قصور في
قدرات البرنامج حلل ا7سائل عندما يواجه مشاكل احلياة احلقيقيـة الـتـي
عادة ما تختلف كثيرا عن احلاالت النمطـيـةL وهـنـا يـصـبـح مـن الـضـروري
إجراء تغييرات هامة في البرنامج لالنتقال من النسخة األولى إلى نسخـة

ثانية تكون أقرب إلى سلوك اخلبير.
وvكن اعتبار النسخة األولى كمجرد دراسة جدوى تهدف إلى توضيح
إمكانية كتابة برنامج يستخدم قدرا كبيرا من ا7عرفة التخصصية في مجال

 للعملv Lكن إثباتprototypeمحدد لتحقيق هدف ما. وبعد إعداد النموذج 
جناحه بتجربته على عدد من ا7سائلL ويكون ا7ـتـطـلـب الـثـانـي-بـعـد جنـاح
التجربة-جعل استخدامه «طبيعيا» و«وديا». وجعل البرنامج «طبيعيا» يعني
جعل احلوار بT ا7ستخدم والبرنامج �اثال للحوار اإلنساني ا7عتادL مثـل
أن يوجه البرنامج أسئلته بطريقة متسقة ومرتبةL وأن يكون ألسئلته عالقة
با7وضوع. ومن ا7فيد هنا أن نذكر أن كثيرا ما يوجه اخلبير البشري أسئلة
ال عالقة مباشر لها با7سألة قيد البحثL ولكن تشـكـل مـثـل هـذه األسـئـلـة
جزءا من احلوار واالتصال لتبادل ا7علوماتL وvكن للبرنامج أن يتـصـرف
با7ثل. وجعل البرنامج «وديا» يعني أن األسئلة التي توضع «من أي جـانـب»
Lوأقرب ما تكون إلى اللغة الطبيعية Lيجب أن تكون واضحة وبلغة مفهومة
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مع إمكانية إضافة شرح أو أسئلة إضافية جلعل ا7عنى أكثر وضوحا. كـمـا
Lيجب أن تكون إجابة البرنامج واضحة وأال تكون مختصرة جدا أو بشفرة
وأال يتطلب البرنامج من ا7ستخدم مراعاة التفاصيل التقنية الدقيقة ا7تعلقة
باستخدام اجلهازL كأن يضطره مثال إلى إنهـاء كـل سـطـر بـالـضـغـط عـلـى
مفتاح معT بلوحة ا7فاتيحL وأال يتطلب البرنامج أن يكون ا7ستخدم خبيرا
في احلاسب اآللي. فمثل هذه ا7سائل vكن أن تعالج بالـوحـدات الـبـيـنـيـة

interface modules.
ويجب أن يكون البرنامج قادرا عـلـى إعـطـاء تـفـسـيـرات لـسـلـوكـه عـلـى
مستويT اثنLT فأوال يجب أن يكون قادرا على توضيح «دوافعـه» لـتـوجـيـه
السؤال وبهذا يبT للمستخدم ما يحاول أن يفعلـهL وثـانـيـا يـجـب أن يـكـون
قادرا على توضيح خط تفكيره ا7نطقي. ولهاتT القدريتT أهمية خـاصـة
في كسب البرنامج لثقة ا7ستخدم في أنه يعمل بطريقة صحيحةL وإعطاء
الفرصة للمستخدم لنقده إذا دعت احلاجة لذلك. وتـوفـر بـعـض الـبـرامـج
ا7تقدمة الفرصة للمستخدم لتسجيل انتقاداته للبرنامج حتى vكن 7صممي
البرنامج دراستها بتأن في وقت الحق. وتتراوح هذه االنتقادات بT اقتراحات
لتحسT طرق استخدام البرنامج أو نقد لبعض القواعد ا7ستخدمة مدعوما
بأمثلة مضادة. وأخيرا يجب أن يحتفظ كل نظام خبير بتسجيل لكل ا7سائل
التي دخلت إليهL �ا يفيد في إحصاء عمله ودراسة طرق حتسT أدائه. ثم
إنه عند إضافة قوانT جديدة إلى البرنامج يجب القيام باختـبـار ا7ـسـائـل
القدvة آلتي عاجلها اله ناهج في السابق بنجاح للتأكـد مـن أنـهـا ال تـزال

حتل بنجاح.
و- االحتفاظ باهتمام اخلبير. لقد عانى الذكاء االصطناعي لفترة طويلة
من تنبؤات الباحثT ا7تفائلT الذين بالغوا في ادعاء اتهم عما vكن للحاسب
أن يقوم به في األمد القصير... ويجب التغلب علـى الـشـك الـسـائـد الـذي

 برامج تبT أنه يعمـل فـعـالprototyeLجنم عن ذلك بتطوير سريـع لـنـمـوذج 
حتى إذا كانت إجنازاته ال تطابق nاما أهدافه األصلية. وسيتحمس اخلبير
ا7شترك في البرنامج عندما يرى بعض طرق تـفـكـيـره اخلـاصـة nـثـل فـي
احلال في اآللة. وفي نفس الوقتL من ا7هم إبعاد ا7سائل التقنيـة الـبـحـتـة
ا7تعلقة بنظم التشغيل ولغات البرمجة.. . الخ عن اخلبيرL فليس مـطـلـوبـا
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منه أن يصبح ضليعا في احلاسب اآلليL كما ال يوجـد مـا يـحـتـم أن يـكـون
عالم احلاسب اآللي خبيرا في مجال اخلبرة. وفي جمـيـع األحـوالL يـجـب
عدم انتقاد اخلبير بسبب قصور منطقي في طريقة تفكيرهL فعادة ما يرجع
هذا القصور إلى طبيعة اجملال نفسهL بل وغالبا ما يكون ظاهريا فقطL ألنه
vكن أن يخفي عدة خطوات في عمليات التفكير لم يستطع اخلبير اإلنساني

اكتشافها أو توضيحها.
ل- تقو� البرامج. vكن أن يتم ذلك من عدة وجوه مـخـتـلـفـة.. . فـقـد
تتناقض وجهة نظر عالم ا7علوماتL الذي يهدف أن يبT أن سرعة برنامجه
تبلغ ضعف سرعة البرامج األخرىL مع مستخدمي البرنامج في ا7ستقـبـل
من عدة جوانبL ألن لديهم معايير مختلفة nـامـا. وحـتـى إذا ثـبـتـت جـودة
البرنامج �قارنته بالبرامج األخرىL يظل دائما احتمال مقارنة أدائه بأداء
اخلبير البشري. ومن ناحية أخرىv Lكن 7ستخدمي البرنامج الذين ليسوا
خبراء معلومات أن ينتقدوا البرنامج لصعوبة استخدامه أو ألنه ليس سهال

 لتشخيص أمراض الدمL لـم يـؤكـدMYCINعلى الفهم. وفي حالة بـرنـامـج 
% فقط من نتائجه األولىL وقد كان هذا مخيبا لآلمال. إال٧٥اخلبراء سوى

 لتشخيص مرض التهاب السحايا)٧(V.L. Yuأن ا7قارنات التالية التي قام بهاء 
أظهرت أنه لم يكن هناك اتفاق أكبر من ذلك عندما روجع التشخيص الذي
قامت به مجموعة من اخلبراء بواسطة مجموعة أخرى. ولذلك كان األداء
الضعيف ظاهريا للبرنامج هو نتيجة لعدم توفر االتفاق بT اخلبراء وليس

لقصور أو فشل في البرنامج ذاته.
إن مقارنة البرنامج باخلبير البشري أكثر تعقيدا من مجرد حصر احلاالت
واستخراج نسبة النجاح ا7ئوية لكل منهما وذلـك لـعـدة أسـبـاب: أوال يـجـب
يكون للحاالت موضع ا7قارنة تشخيص صحيح ومتفق علـيـهL أي أن يـكـون
هناك إجماع من قبل خبراء اجملال حول تشخيص كل منهاL فمثال في حالة
احلوادث احملتملة الوقوع في محطات القوى النـوويـةL يـكـون كـل مـا vـكـن
عمله هو محاكاة احلوادث التي وقعت فعالL والتي لها سجالت محفوظـة.
وهنا قد يكون للبرنامج ميزة يتمتع بها وهي كونه محصورا في نطاق مجال
عددL بينما يكون للخبير البشري خلفية واسعة قد تقوده في التشخيص إلى
افتراضات خارج نطاق اجملالL وبالتـالـي قـد يـتـبـع مـسـارا خـاطـئـا قـبـل أن
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يتمكن من رؤية ا7سار الصحيح. وهكذا يكون اخلبير البشري في وضع غير
موات.

وأخيراL فمن أسباب صعوبة ا7قارنة ا7وضوعية بT كفاءة النظام اخلبير
واخلبير البشري أن البرامج ا7توافرة اليوم ينقصها وسائل اإلبصار واإلدراك
ا7تاحة للخبير البشريL وهي حتصل على ا7علومات من خالل وسيط بشري
قد ال يعطيها وصفا موضوعيا للمشكلةL بل قد تتلون ا7علومات التي يعطيها
بتفسيراته ورؤياه اخلاصة. ولو وضع اخلبير البشري موضع البرنامج حلاد

عن الطريق بسبب الظروف غير ا7ألوفة التي سيعمل فيها.

األنظمة اخلبيرة ونقل اخلبرة
إن اجملاالت التي تكون فيها األنظمة اخلبيرة ذات قيمة كبرى هي تلك
التي تتسع فيها مساحة احلل لدرجة حتتـم طـلـب مـسـاعـدة خـبـيـر بـشـري
ليجعل معرفته وخبرته متاحة لعالم ا7علومات في عدد من اجللسات ا7شتركة.
وفي بعض حاالت بسيطة وقليلة وجد أنه من ا7ـمـكـن بـنـاء بـرامـج أنـظـمـة
خبيرة من أمثلة وحاالت لها حلول معروفة (انظر الفصـل الـتـاسـع عـشـر).
ويكون من الضروري-في معظم األحيان-سؤال اخلبير البشري عن طريقته
في العملL واالستراتيجية التي يستخدمهاL و«حيل الصنعة»L التي اكتسبها
تدريجيا من خالل اخلبرة. والتي ال يكون في معظم األحـيـان مـدركـا لـهـا.
وعادة ما يتم ذلك على مرحلتT: فيتم أوال نقل ا7عرفة من خبير اجملال إلى
عالم ا7علوماتL ثم من عالم ا7علومات إلى البرنامج ا7راد استحداثه (انظر

).٤-١٥شكل 
وعادة ما يخشى خـبـيـر اجملـال بـعـض مـواد ا7ـعـرفـةL أو يـحـذف بـعـض
اخلطوات التي يتبعها في عملية التفكير في حل ا7سائلL ويكتشفها تدريجيا
عالم ا7علومات. كما قد يعطي خبير اجملال بعض القواعد اخلاطئةL والتي
يجب أن تصحح فيما بعد. وهناL تكون الفائدة العظمى لبرامـج الـتـدقـيـق-

-ألنها تساعدdata acquisition programsوتسمى عادة برامج اكتساب البيانات-
على كشف األخطاء في قـاعـدة ا7ـعـرفـة فـي احلـالL حـتـى قـبـل الـبـدء فـي
اختبار البرنامجL وهناك عدة برامج أدواتي استحدثت لهذه الغاية واستعملت

في بعض األنظمة اخلبيرة.
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وvكن تبسيط مراجعة قواعد ا7عرفة باستخدام صياغة واضحة تغني
 على سبيل)٨(ROSIEعن احلاجة للتمكن من لغة برمجة معينة. ففي برنامج 

ا7ثالv Lكن التعبير عن القوانT بصيغة تشبه الـلـغـة الـطـبـيـعـيـةL كـمـا هـو
موضح با7ثال التالي حيث نضع خطا حتت الكلمات ا7فتاحية:

نظام تشغيلكان هناكإذا
معروفعلى جهازالذي يعمل

معروفةPROMHرسالة حث وله
غير معروفنوعومن

نوع نظام التشغيلنستنتجإذن
(«هذا هو نظام» نوع-النظام)أرسل

ا7ستخدمإلى

���� ���� 	
��� ��� 4 � 15 �
�

motor

 

SAC

motor

�������� ��� ���� ���
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وvكن استخدام التمثيل الداخلي للقوانT نفسها لتوليد جـمـل بـالـلـغـة
الطبيعيةL ويجعلها ذلك واضحة ومفهومةL خاصة بالنسـبـة خلـبـيـر اجملـال

الذي نادرا ما يكون من علماء ا7علومات:
 تـأخـذ الـشـكـل الـتـالـي بـلـغــةEMYCINلـذلـك فـإن الـقـاعـدة فـي نـظــام 

:)٩(«ليسب»
PREMISE: (SAND (SAME CNTXT AGE ADULT)

(SAME CNTXT LEAVES-YELLOWING)

(SAME CNTXT STEM-COLOR-ABNORMAL)

ACTION: (CONLUDE CNTXT DIAGNOSTIC TALLY ((FU SAR IOSE

400

(VERTICILLIOSE 400))))

ومن هذه القاعدة vكن توليد اجلمل التالية للتعبير عن معناها: إذا كان
«عمر» النبات ناضجا وهناك اصفرار في األوراقL وإذا كان لون الساق غير

طبيعي. إذن فالتشخيص احملتمل هو
FUSAROISE (0.4) VERTICILLIOSE (0.4)

DATAومـن الـصـفـات الـهـامـة األخـرى فـي بـرامـج اكـتـسـاب الـبـيـانـات-

ACQUISI TION PROGRAMSهـي قـدرتـهـا عــلــى اكــتــشــاف الــتــفــاعــالت 
والتناقضات في القوانT والقواعدL فليس من ا7سـتـبـعـد عـلـى اخلـبـيـر أن
يريد إضافة قاعدة جديدة إلى البرنـامـج ونـسـى أن فـي الـبـرنـامـج قـاعـدة
مشابهة منذ فترة طويلةL وعند اكتشاف ذلك يجب اتخاذ قـرار سـريـع إمـا
بحذف واحدة منهماL أو استبدالهما بقـاعـدة جـديـدة. ويـسـتـطـيـع بـرنـامـج

EMYCIN:مثال اكتشاف القواعد ا7تشابكة مثل 
قاعدة-١ إذ أكانت أ و ب إذن س.

 إذ أكانت أ و ب و ج إذن ص.٢قاعدة-
 تنشط قاعدة-أ أيضاL وهذه رسالة موجهة مـن٢فكلما نشطت قاعـدة-

البرنامج إلى ا7ستخدم تدعوه للتفكير في هذه ا7شكلة لفض هذا التشابك.

Metaknowledgeما وراء املعرفة 

نقصد �ا وراء ا7عرفة «ا7عرفة حول ا7عرفة»L وهي مستوى ثان للمعرفة
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مبني على ا7ستوى األول. والفرق بT ا7ستويT ليس دائما واضـحـا جـدا.
وقد أدت صعوبة nثيل ما وراء ا7عرفة إلى استخدام كثير من العاملT في
اجملال نفس طرق التمثيل ا7ستخدمة في أنواع ا7عرفة األخرى. وقد تكون
ما وراء معرفة شخص ما هي نفسها معرفة شخص آخر. وهكذا يتضح أن
مفهوم ما وراء ا7عرفة هو مفهـوم نـسـبـيL وأن عـدد ا7ـسـتـويـات اخـتـيـاري.
وتكون أعلى مستويات ما وراء ا7عرفة في برنامج ما �ثابة «إداكه» للمعرفة

ا7مثلة داخله.
فلننظر إلى القواعد التالية:

عندما vـكـن اسـتـخـالص عـدة اسـتـنـتـاجـاتL خـذ أوال أحـدث هـذه١م-
االستنتاجات.

 ال يعرف البرنامج شيئا عن علم النبات.٢م-
 إذا كان الفصل شتاءL حاول أوال قواعد تشخيص األنفلونزا.٣م-

L ألنه نادر ما يحتفظ البرنامج١حتتوي برامج قليلة على معرفة من نوع م-
 فال تسـتـخـدم فـي٢بتاريخ القاعدة أو االستـنـتـاج. أمـا ا7ـعـرفـة مـن نـوع م-

البرامجL ألن مصممي البرامج يفضلون عادة استخدام ا7عرفة اإليجابية ال
السلبيةL كما أن قائمة األشياء التي يجهلها أي برنامج قائمة طويلـة بـل ال
منتهية. وأخيرا vكن أن يتضمن برنامجا للتشخيص الطبي قاعدة مثل م-

 على نفس مستوى قاعدة «إذا كان ا7ريض يرتعشL فهناك احتمال إصابته٣
باألنفلونزا»L ولكنه مع ذلك تختلف في أنها ال تعطي النـتـيـجـةL كـمـا تـفـعـل
القواعد التشخيصيةL ولكنها تقترح ببساطة ترتيبا يتم به تطبيق القواعد.

ولهذا تكون على مستوى أكثر عمومية من القواعد التشخيصية نفسها.
ومن ا7عتاد اليومL وضع ا7عرفة التي يعـطـيـهـا خـبـيـر اجملـال فـي ثـالثـة

heuristic ومعرفة جتريبـيـة ,Factual knowledgeمستويات. معرفة احلـقـائـق 

Knowledge, ومـا وراء ا7ـعـرفـة metaknowledgeويـوضـح ا7ـثـال الـتـالـي-مـن .
جيولوجيا البترول-. مستويات ا7عرفة اخملتلفة.

.Caboniferous precedes pemianمعرفة احلقائق: 
L فمـنgraptoolithsا7عرفة التجريبية. إذا وجدت منـطـقـة حتـتـوي عـلـى 

.Ordovician أو Silurianاحملتمل أن تكون 
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األولى-أعاله-هي حقيقة يقبلها جميع اجليولوجيT. والثانية هي قاعدة
للتفكير يقرها اخملتصون أيضاL ولكنها رغم ذلك استقرائية بطبيعتهاL فهي

 في منطـقـة تـعـود لـعـصـرvgraptolithisكن أن تعـدل إذا وجـد اجلـيـولـوجـي
مختلف. أما الثالثةL فهي قاعدة سلوكية تتمثل في نصيحة تتعلق بـتـرتـيـب
استخدام مواد ا7عرفة. وvكن أن تختلف من جيولوجي آلخرL وفقا للتوافر

النسبي 7صادر ا7علومات اخملتلفة.
ومن الضروري nثيل ا7عرفة على مستويات مـخـتـلـفـة عـديـدةL خـاصـة

عند بناء البرامج الكبيرة جدا التي قد حتتوي على آالف القواعد.

أدوات وصياغة األنظمة اخلبيرة
Tools and formalism for expert systems.

هناك عدة لغات برمجة vكن اسـتـخـدامـهـا لـصـيـاغـة قـواعـد ا7ـعـرفـة
Lوفيما يلي جدول يقسم هذه اللغات إلـي ثـالثـة أقـسـام Lباألنظمة اخلبيرة

وفقا للقواعد ا7نطقية ا7ستخدمة:
 لغات البرمجة ا7ستخدمة باألنظمة اخلبيرة مصنفة طبقا١-  ١٥جدول 

للقواعد ا7نطقية:
- منطق ا'ستوى األول١

Language Author(s) Place

PLANNER Hewitt (11) MIT

PROLOG Rousse (12) Marseille

Colmerauer (13) Marseille

Warren (14) Edinburgh

SNARK Lauriere(15) ParisVI

FOL Weyhrauch(16) Stanford

TANGO Cordier (13) Orsay

Production Rules- القواعد اإلنتاجية ٢

EMYCIN Van Melle(9) Stanford

OPS Forgy (17)           Carnegie-Mellon

EXPERT Weiss(18) Rutgers
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KAS Reboh(19) SRI-Int.

RAINBOW Hollander(20) IBM Palo Alto

ARGOS-II Farreny(21) Toulouse

- الشبكات الدالليةL الكيانات:٣

Language Author(s) Place

KRL Bobrow, Winograd(22) Xerox PARC

OWL Szolovits(23) MIT

UNITS Stefik(24) Stanford

FRL Roberts(25) MIT

AIMDS Sridharan(26) Rutgers

KLONE Brachman(27) BRN

ORBIT Steels(28) Schlumberger

HPRL Rosenburg(29)            Hewlett-Packard

LOOPS Bobrow, Stefik(32) Xerox PARC

KEE Kehler(33) IntelliCorp

أوجه قصور األنظمة اخلبيرة احلالية
البرامج احلالية سطحية جدا. إن القصور الرئيسي في برامج األنظمة
اخلبيرة ا7وجودة اليوم يتمثل في انعدام nثيل البنية العميقة للعالقات التي

 يكون فعاال جدا عندماMYCINتوجدها بT الظواهر اخملتلفة. فبرنامج مثل 
يتعلق السؤال بارتباط أعراض ما بتشخيص معLT أو بتفسير معلومات عن
مزرعة بكتريا.. الخ ولكنه ال يحتوي على  وذج لتـركـيـب الـدمL أو عـمـلـيـة
التجلطL أو أي معرفة على اإلطالق بدور القلـب فـي الـدورة الـدمـويـة. وال
vنع هذا النقص البرنامج من التوصل إلى التشخيص الصحيح في األحوال
العادية حيث يسير كل شيء بشكل مرضيL ولكنه يظهر قصورا شديدا إذا
ظهر تناقض بT الفروض اخملتلفة للتشخيصL وهنا يظهـر بـوضـوح تـفـوق
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اخلبير البشري على البرنامج. وال vكن حل التناقض بT الفروض اخملتلفة
بتقو� بسيط لدرجات استحسان كل فرضL بل يتطلب األمر دراسة أعمق

ألسباب الظاهرة ا7لحوظة.
التدهور السريع في األداء.. يتدهور البرنامج في األداء عندمـا يـواجـه
مشكلة خارج مجال إدراكهL الذي عادة ما يكون محدوداL كما يتدهور األداء

» الستنتاجcommon senseلعدم قدرة البرنامج على استخدام «احلس السليم 
البيانات الناقصة. بينما vلك البشر قدرة تفكير عامة أكبـر وفـهـم أعـمـق
Lكنهم ذلك من التعامل مع تلك ا7واقف مع أن أداءهم يتدهورvللمسائل. و

.Tفي تلك احلالت Lولكن ببدء أكثر
الوصالت البينية ال تزال غير متطورة. ال تزال مشكلة فهم اللغة الطبيعية
عسيرة على احلاسبL �ا يشكل مصدر صعوبـة لـلـمـسـتـخـدم. إال أن مـن
احملتمل حتسن هذا الوضع في ا7ستقبل القريب نتيجة للتقدم في تطـويـر

البرامج البينية باللغة الطبيعية لقواعد البيانات.
صعوبة تعديل االستراتيجـيـة. لـقـد قـيـل مـن قـبـل أن االسـتـراتـيـجـيـات
ا7ستخدمة في تفسير قاعدة ا7عرفة هي دائما مبرمجةL وعلى هـذا فـهـي
ذات طبيعية إجرائيةL ولكن يكمن في هذه االستراتيجيات جزء من اخلبرة
التي يفضل أن nثل بواسطة القواعد اإلنتاجية حتى يكون تعديلها وتطويرها

 فــيmata-rulesأكــثــر ســهــولــة. وقــد كــان اســتــخــدام مـــا وراء الـــقـــواعـــد 
) خطوة-يجب أن تتبعها خطوات-في هذا االجتاه.٣٠(TIRESIASبرنامج 

االستدالل ليس من نـوع واحـد. إن لـإلنـسـان مـقـدرة غـيـر عـاديـة عـلـى
التوافق مع ا7وقف السائدL واستخدام استراتيجيات مـخـتـلـفـة وفـقـا لـهـذا
ا7وقف. بينما ال تستطيع األنظمة اخلبيرة ا7عتمدة على القواعد اإلنتاجية
أن تختصر إجراءاتها ا7عتادة في احلاالت اخلاصـة الـتـي تـسـتـدعـي ذلـك.
وvكن لبعض اخلبراء البشريT اتخاذ قرارات فورية جملرد تعـرفـهـم عـلـى
شيء في ا7وقف الذي يواجههم يذكرهم �وقف سابقL وال يحـتـاجـون فـي
هذه احلالة إلى اللجوء لعملية وضع االفتراضات واختبارها كما يفعلون في

األحوال ا7عتادة.
ونعطي في الفصلT التاليT أمثلة عديدة ألنظمة خبيرة في التطبيقات

الطبية والصناعية.
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األنظمة اخلبيرة في الطب
وعلم األحياء

مقدمة
يـعـتـبـر الـطـب مـجـاال مـفـضـال لـبـنـاء األنـظـمـة
اخلبيرةL ولهذا السبب قد خصصنا فصال خاصـا
له. وقد كانت التطبيقات األولى للحساب اآللي في
Tبهدف حتس Lالطب تختص بعمل سجالت ا7رضى

. وغالبا)١(اإلدارة وجمع معلومات أكثر عن األمراض
ما يعـطـي تـاريـخ احلـاالت ا7ـرضـيـة مـادة لـقـواعـد
Lكن استخراج نتائج إحصائية طبية منهاv البيانات
مثل احتمال شفاء ا7رضى دون األربعT من سرطان

ا7عدة خالل ض سنوات.
وقـد عـوجلـت مـؤخـرا مـشـكـلـة ا7ـســاعــدة فــي
التشخيص الطبي بأحد طريقـLT إمـا بـاسـتـخـدام
قواعد البيانات ا7توفرة من قبل الستقراء عالقات
هامة ودالة بT األمراض والتشخيصـات بـتـطـبـيـق
طرق خـوارزمـيـة وريـاضـيـةL أو كـمـا حـدث مـؤخـرا
باستخدام تقنـيـة الـذكـاء االصـطـنـاعـي كـاألنـظـمـة
اخلبيرةL ونعطي فـي هـذا الـفـصـل وصـفـا مـوجـزا
للنوعT األولT من الطرق ا7تبعةL كما نبـT أوجـه
قصورهـا �ـا يـوضـح أهـمـيـة ا7ـنـهـجـيـة احلـديـثـة

16
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ا7عتمدة على األنظمة اخلبيرة.
هناك أسباب عديدة للتعاون الذي نشأ بT األطباء وعلماء ا7ـعـلـومـات
في السنوات األخيرةL من بينها أن كثيرا مـن الـتـقـاريـر قـد أظـهـرت شـيـوع
األخطاء في التشخيص ووصف ا7ضادات احليويةL مع ما ينتج عن ذلك من
تكاليف باهظة للمجتمع سواء من الناحية الصحية أو االقتصاديةL وسريعا
ما نشأت فكرة أن احلاسب ال يعاني من الضعف اإلنساني كالنسيان بسبب
اإلرهاقL أو الفشل لعدم تدبر تشخيص معLT ولذلك قد يكون أداء احلاسب
أفضل في تفسير البيانات الطبية عندما يكون الهتمام الطبيب الشخصي
دور أقـل. وقـد اسـتـخـدمـت فـي احملـاوالت األولـى فـي هـذا االجتـاه طــر ق
Lر�ا ألنها كانت الطرق الوحيدة ا7تاحة في الستينات Lإحصائية وخوارزمية

ولكن سرعان ما أصبح قصورها واضحا كالشمس.

Mathematical methodsالطرق الرياضية 

لقد استخدمت طرق التصنيف لتحديد التشخيص الطبي األكثر احتماال
L ولهذا استحدث برنامج يصنف الكيانات)٤(بناء على مجموعة من ا7الحظات

بحسب وجود أو غياب عالمات أو أعراض معينةL وتعتمـد هـذه الـطـريـقـة
على انتقاء مجموعة من الكيانات (وفي حالـتـنـا هـذه تـكـون مـجـمـوعـة مـن
ا7رضى) يكون توزيع كل منها بT الفئات معروفا ومحـدداL وvـكـن وصـف

 هي ا7عايير ا7يزة ويكون لوظيفة١x حيث X = (x1, .....xn) vectorالفئة كمتجه 
التمييز الشكل التالي:

 لألعراض ا7ميزة-ا7ترجم)x للتشخيص و D هنا للمريضP L(ترمز 
 من دراسة مجموعة كبيرة من ا7رضى. وحتسب الوظيفةajحيث تستمد 

لكل مريض جديد لتحديد ما إذا كان ينتمي لفئة معروفة من قبل-أو �عنى
آخر ما إذا كان التشخيص يطابق حالة ا7ريض بدرجة كافية أم ال. وتتمثل
ajصعوبة هذه الطريقة في أيجاد عينة كافية من ا7رضى الستخراج قيمـة

منهاL والتي هي األساس لتحديد ا7رض الذي يعاني منه ا7ريض.
وهناك طريقة خوارزمية أخرى بسيطة تعتمد على استخدام شـجـرات

aj xjΣ
j=1

P(D/x) =
n
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 حيث nثل كل عقدة سؤالL تؤدي اإلجـابـة عـلـيـه إلـى,decision treesالقـرار 
عقدة أخرىL وهكذا حتى نصل إلى أوراق الشجرة الطـرفـيـة الـتـي تـعـطـى
التشخيصL وتتميز هذه الطريقة-من وجهة نطر علماء ا7علومات-ببسـاطـة
التشغيلL ولكنها تعانى من اثنT من ا7ساوM اخلطيرةL احتمال عدم قـدرة
ا7ريض على اإلجابة عن سؤال معT يتطلب إجابة مريحة (قد يعرقل عدم
توافره البرنامج)L وصعوبة تعديل الشجرة عند اكتشاف أخطاء في ا7عرفة
أو عندما تتوافر معلومات إكليـنـيـكـيـة أفـضـل. وتـسـمـح الـطـريـقـة الـبـيـئـيـة

Bayesim(٦٬٥)من خالل مقارنة LTبحساب احتمال إصابة ا7ريض �رض مع 
األعراض التي تالحظ على ا7ريض بالتكرار النسبي لـألعـراض اخملـتـلـفـة

 nثل احتمـال P (s/mi)في كل حالة إصابة  طية لهذا ا7ـرضL فـإذا كـانـت
 vثل االحتمال LMi(P و (Mi في مريض يعاني من مرض Sمالحظة أعراض 

األقوى لإلصابة �رض أألأل في األشخاص ا7عنيLT إذن إذا لوحظت أعراض
S فإن احتمال إصابته �رض Lفي مريض ما Mi:يكون كالتالي 

وللطريقة البيسية قصور في مجال الطب لألسباب التالية:

P(mi/s) =

Σ
i=1

n

P(mi) p(s/mi)

P(mi) p(s/mi)

شكل ١٦-١ تشخيص طبي بالطريقة البيسية
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- عدد عناصر االحتماالت ا7شروطة التي تكون في الناحية اليمني من١
القواعد كبير جدا ونادرا ما تعرف بدقةL كما أن احلاجة الستخدام البدائل

االفتراضية للبيانات الناقصة يقلل من دقة النتائج.
mutually exclusive- تفترض القواعد أن األمراض ينفي بعضها بعضا ٢

وأن جميع االحتماالت أخذت في االعتبارL وهذه افتراضات نادرا ما تتواجد
في الواقع.

- من الصعب تبرير القرار إذا ورد ما ينقضهL بخالف عرض مصفوفة٣
االرتباط بT األعراض والتشخيصL وينطبق هذا النقـد عـلـى كـل ا7ـنـاهـج

ا7عتمدة على الطرق اإلحصائية.
 التشخيص الطبي البيسي في العملL ولكن vكـنـنـا١-١٦ويوضح شكل 

أن نؤكد أنه ال vثل الطريقة التي يعمل بها األطباء في الواقع.

الطرق الوسيطة بني الرياضيات والذكاء االصطناعي
vكن حتليل قواعد البيانات-باإلضافة إلى الطرق ا7عتمدة على األنظمة
اخلبيرة-للتنبؤ بتطور ا7رض والتوصية بالعالج. ويستخدم هذا ا7نهج تسجيال
لتطور احلاالت ا7رضية على مدى فترة من الزمن ولعدد من ا7رضى لقيم
ا7عامالت اإلكلينيكيـة الـدالـةL عـوضـا عـن االسـتـنـتـاج واالسـتـقـراء الـلـذيـن

 جلون فريز بجامعـة)٧(ARAMISيستخدمهما األطباء. ومثال ذلك مشـروع 
ستانفوردL فكلما فحص الطبيب مريضاL ينتقي عددا من ا7ؤشرات ليدخل
بها إلى قاعدة البيانات ليستفسر عـن حـالـة �ـاثـلـة 7ـريـض أو مـجـمـوعـة
مرضى سبق تشخيصهم وسجل لهم العالج وتقدم ا7رضL �ا يوحي للطبيب

بالعالج ا7قترح 7ريضه.
ويوفر لنا هذا ا7نهج استدالال شبه إلى باستخدام التماثـل فـي قـواعـد
البياناتL ويعتمد جناح هذا ا7نهج على االختيار الصحيح للمؤشرات التـي
تبحث في قواعد البياناتL وقد جرت عدة محاوالتL مثل محاولة روبـرت

L لوضع قواعد لترشيد هذا االختيار معتمدا على حتليل)٨(Robert Blumبلوم 
إحصائي لقواعد البياناتL مع ما في ذلك من مخاطرة فقدان الثقة نتيجة
لبيانات ناقصة أو خاطئة. أما في األنظمة اخلبيرةL فال تسمح �ثل هـذه
األخطاء ألن الطبيب ذا اخلبرة سيبعد أي تناقضات يجدها مستخدما قوة
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تفكيره اخلاص للوصول إلى القواعد العامةL ومع ذلكL فقد يعطي التحليل
اإلحصائي مؤشرات قيمة للترابطات.

األنظمة اخلبيرة
إن ما vيز األنظمة اخلبيرة عن كل ما سبقها من برامج أنها ال تتطلب
أن نقرر سلفا الكيفية التي يستخدم بها البرنامج ا7عرفة ا7وجودة بهL ويشكل

هذا تناقضا تاما لطرق البرمجة التقليدية.
 Tهي. مـايـسـ Lوأكثر األنظمة ا7عروفةMYCIN)٩( وبيـب LPIP)و-)١٠ IN-

TERNIST/CADUCEUS(١١)  L CAsnet/Expert, (12)VM)١٤٬١٣( وكذلك LPuFF)١٥(

. وتـخـتـلـف هـذه األنـظـمـة فـي١٩٧٣ وجـمـيـعـهـا كـتـبـت بـعـد عــام )١٦(IRISو 
استخدامها للصياغة الصورية لتمثيل ا7عرفة ا7تضمنةL فيستخدم بعضهم

framesالقواعد اإلنتاجيةL والبعض الشبكات الدالليـة واآلخـر «اإلطـارات» 

ص ص كما يختلفون أيضا في حتديداتـهـم 7ـدى االرتـبـاط بـT الـعـالمـات
واألعراض من جهة والتشخيص من جهة أخرىL وهناك أيضـا اخـتـالفـات
في االستراتيجيات ا7ستخدمةL فبعضها يسعى للتوصل إلى تشخيص يتعدى
Tبينما يزيد اآلخرون الفروق ب Lاحتمال صحته نسبة معينة محددة مسبقا
التشخيصات احملتملة مستخدمT استراتيجيات خاصة لهذا الغرضL وأخيرا
تختلف األنظمة اخلبيرة في قدرتها على شرح وتبرير عملـهـاL وهـي صـفـة

ضرورية لكسب ثقة األطباء وأولئك الذين سيستخدمونه.
ويصف اجلزء التالي األنظمة اخلبيرة األساسية في اجملال الطبي:

MYCINماسني 

إن الهدف من هذا النظام اخلبير هو تشخيص األمراض ا7عدية خاصة
عدوى الدم والسائل السحائيL ويحاول التعرف على البكتريا ا7سؤولة عن
ا7رض واقتراح العالج واجلرعة ا7ناسبةL وا7وقـف ا7ـعـتـاد هـو أنـه عـنـدمـا
تظهر عالمات على مريضL نأخذ منه عينة من الدم أو البول وجنري لـهـا
مزرعةL ثم نعبر عن ا7علومات ا7ستقاة فـي شـكـل قـواعـد إنـتـاجـيـة (انـظـر
الفصل الثاني عشر) وا7رتبطة بعدد من ا7واقف ا7رتبة هرمـيـا فـي شـكـل

. ويتعلق هذا ا7ثال �ريض أخذ٢-١٦شجرة تركيبيةL انظر ا7ثال في شكل 



202

الذكاء االصطناعي

له ثالث مزارع (واحدة قدvة واثنتان حديـثـتـان)L وأجـريـت لـه عـمـلـيـة
واحدة وعزل كائن عضوي في كل من ا7زرعتT احلديثتـT ولـكـن ا7ـريـض
مازال حتت العالج لواحدة منهاL وعزل كائنT عضويT في ا7زرعة القدvة
وأعطى دواء واحدا لذلكL وتتعدى أهمية هذه الشجرة مجرد التعبير 7شكلة
التشخيص إلى العمل كمتغير (با7عني الرياضي) حيث تساعدنا في الرجوع

إلى التكرارات اخملتلفة لنفس ا7فهوم.
وتظهر القواعد ا7ستخدمة في البرنامج بسهولة في صورة تشبه اللغة

 �عنى نريد طباعة قاعدة رقم٣٧الطبيعيةL فإذا أدخلنا إلى البرنامج طق 
L يستجيب مايسT لهذا األمر بطباعة اآلتي:٣٧

:٣٧قاعد ة 
- نوع ا7يكروب غير معروف و.١إذا 

 وGram-negative- ا7يكروب سالب ٢
- الكائن على شكل «قضيب» و٣
٤(Tال يعيش إال بوجود األكسج) ا7يكروب حيهوائى -

».enterobacteriacae) أن ا7يكروب من نوع «٠ و٨إذن: هناك احتمال قوي (
 ليبT درجةcoefficientsويبT هذا ا7ثال أن مايسT يحسب ا7عامـالت 

احتمال النتائجL وتترابط هذه النتائج بالطريقة التي أوضحناها في الفصل

Patient 105 105 ����

Culture 1 1 ����� Culture 2 2 ����� Culture 3 3 ����� Operation 1 1 �	
��

(recent) ���� (recent) ���� (old) ���

organism 1 1���� organism 2 2���� organism 3 3���� organism 4 4����

1��� medicament 1 medicament 2 2��� medicament 3 3���

MYCIN ��	��� ���� 2 � 16 �!�
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 وقد كانfuzzy reasoningالثاني عشر عند مناقشة االستدالل غـيـر ا7ـؤكـد 
Lاألنظمة اخلبيرة ا7ساعدة للتشخيص الـطـبـي Tبرنامجا رائدا ب Tمايس
ورغم عدم استعماله في ا7ستشفيات كان له تأثير قوى في البحث عن طرق
nثيل طرق االستدالل التي يستخدمها اخلبراء في الفروع اخملتلفةL حتـى
خارج مجال الطب أيضاL وقد كان 7ايسT الفضل في تقبل العلمـاء فـكـرة
فصل قاعدة ا7عرفة عن ا7فسرL كما استخدم مايسT أيضا في تدبير طلبة

الطب ليبT لهم طرق االستدالل التي يتبعها في التوصل للتشخيص.

Present Illness Program (PIP)برنامج املرض احلالي 

 لتشخيص أمراض الكلى. وnثل ا7عرفة فيهMITطور هذا البرنامج في 
على شكل كيانات هرمية (انظر الفصل الثالث عشر)L ونعطي مثاال لها في

. وvكن للكيان أن يكون له عدة أنواع من ا7المحL يؤدي بعضها٣-  ١٦شكل 
إلى جعل الكيان موضع نظر(يصبح نشطا)L والبعض يومي بجعله نشطا(يصبح
شبه نشط)L وهناك مالمح أخرى جتعله مستبعدا (أي غير نشـط)L وعـنـد
معاجلة الكياناتL يتركز اهتمام البرنامج على الكيان النشط ويختبرهL ويتحول
االهتمام إلى الكيان الشبه نشط عندما يتوقف الكيان األول عن كونه نشطا.
وvكن أن تتغير حالة الكيان أثناء اختبار كيان آخـرL إمـا بـسـبـب أن وجـود

أحدهما يلغي وجود اآلخرL أو ألنهما متممان لبعضهما.
ا7سبب: استسقاء = وجهي أو مداري

غير مؤلم
متماثل

غير روماتيزمي
يؤكد ب: ضعف واختناق

 حديثStreptococalتسبب ب: تلوث 
أسـبـاب: اسـتـبـقـاء الـصـوديـومL ضـغـط الـدم ا7ـرتـفـعL تـضــخــم الــكــلــى

glomerulitis.
أسباب ا7ضاعفات: فشل كلوي حاد
callulitisا7ضاعفات: التهاب النسيج الكلوي 

 ورمglomerulitisالتشخيص ا7ميز: ضغط دم مرتفع ومزمن يـدل عـلـى 
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متكرر يدل على استسقاء
Henoch-Schonlein Purpuraألم بالبطن يدل على 

PIP في Acute,glomerulonephritis جزء من الكيان ٣-  ١٦شكل 

INTERNIST/CADUCEUSبرنامج 

طور هذا البرنامج في جامعة بيتسبرجL ويتضمن معلومات عن ما يقرب
 تشخيص في األمراض الباطنيةL ويؤخذ في االعتبار ما يقرب من٣٥٥من 

 من األعراض والعالمات.٥٥٠٠
وnثل قاعدة ا7عرفة بهذا البرنامج في صورة تصنيف بنيوي لألمراض.
وهناك روابط في اجتاهT بT األمراض وا7الحظاتL وتشمل ا7الحظات
األعراض ا7رضية والعالمات والبيانات اإلكلينيكيةL ويحدد درجة قوة لكل
رابطةL ويعبر عن االجتاه بالطريقة التالية «ا7الحظة توحي بالتـشـخـيـص»
بدرجة قوة تتراوح من صفر إلى خمسةL أو «التشخيص يفترض ا7الحظة»

 إلى خمسةL وnثل درجة القوة هذه مدى اطراد االرتباط١ولها درجة قوة من 
بT ا7الحظة وا7رض.

 غير معتادةL من حيثINTERNIST/CADUCEUSإن طريقة التحكم في 
Tفهو ينظر إلى فرضيت Lاعتمادها على التشخيص ا7ميز بالدرجة األولى
على أنهما متنافستان إذا كان كالهما (باعتبارهما فرضية واحدة) ال يفسران
Mوهناك ثالثة مباد Lمالحظات أكثر �ا تفسره كل منهما منفردة Tمجتمع

استراتيجية كما يلي.
- االستبعاد: إذا كان التنافس بT أكثر من أربع فرضياتL ابحـث عـن١

ا7الحظات السلبية التي nكن من تخفيض عدد الفرضيات ا7تنافسة.
٢ Tركز علـى٤ و ٢- التمييز: إذا تراوح عدد الفرضيات ا7ـتـنـافـسـة بـ L

الفرضيتT األعلى وابحث عن معلومات vكن أن تعطيهما درجات مختلفة.
- ا7تابعة: إذا بقي تشخيصان اثنان بعد استبعـاد الـبـاقـيL ابـحـث عـن٣

.Tدرجاتهما إلى حد مع Tمعلومات لتصل بالفرق ب

Ventilator Manager (VM)برنامج 

 كجزء من مشـروع)١٢(Larry Faganاستحدث هذا البرنامج الري فاجان 
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مشترك بT جامعة ستانفورد ومستشفى سان فرانسيسكوL ويهدف البرنامج
إلى عمل مالحظات كمية للمرضى في وحدة العناية ا7ركزةL ويقوم با7هام

التالية:
أ- اكتشاف األخطاء احملتمل وجودها في القياسات اخملتلفة

system life supportب- التعرف على أي خـلـل بـأجـهـزة مـسـانـدة احلـيـاة 

واقترح اإلجراء ا7ناسب
جـ- تلخيص احلالة الفسيولوجية للمريض

د- اقتراح تغييرات في ا7عاجلةL مع أخذ التغيرات في حالة ا7ريض في
االعتبار واألهداف الطويلة األمد للعالجL مثل أن يكون قادرا على التنفس

بشكل طبيعي
هـ- التنبؤ باالستجابة ا7عتادة للعالج للتأكد من أنه يسير بطريقة مرضية.

شبكة الترابطات السببية
Casnet-expel (Causal Association Network)

يختص هذا البرنامج بتشخيص حاالت اجلـلـوكـومـاL ويـنـفـرد بـتـمـثـيـلـه
) مالحظات-حاالت باثولوجية٤-  ١٦للمعرفة على عدة مستويات (انظر شكل 

وتشخيصهاL وقد أمكن هذا الفصل ألن الظواهر الفسـيـولـوجـيـة لـلـمـرض
أصبحت واضحة ومعروفة.

 والعالقة بينهمـا تـشـبـهCASNET هو تعميم لبـرنـامـج EXPERTبرنامـج 
العالقة بT مايسT واvايـسـLT فـلـم يـعـد هـنـاك nـثـيـل ظـاهـر لـلـحـاالت
الفيسيولوجية والباثولوجيةL وقد استخدم هذا في بناء برامج أخرىL كمـا

.٥-  ١٦هو موضح في شكل 
 من ثالثة أنواع:EXPERTإن قواعد 

- ترابطات بT ا7الحظات
- ترابطات بT ا7الحظات واالفتراضات

- ترابطات بT االفتراضات
ويتم تطبيق القواعد دائما بهذا الترتيبL ويكون الربط دائما في اجتاه
األمام (للقارM أن يقارن هذا بعمل آلة االستنتـاج لـلـقـواعـد اإلنـتـاجـيـة فـي

الفصل الثاني عشر).
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 ألنظمة اخلبيرة في الطب١-١٦جدول
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وبخالف مايسT ال تزداد قوة العالقـة عـنـدمـا تـؤدي عـدة قـواعـد إلـى
نفس النتيجةL بل يؤخذ معامل القيـمـة األكـبـرL فـإذا كـانـت درجـة احـتـمـال

٠٬٠ تظل درجة االحتمال٠٬٠٤ ثم تكتسب دعما يعـادل ٦فرضية ما تعادل 
٠٬٠ بينما يختلف األمر في مايسLT فيؤدي مثل هذا الوضع إلى تغير في٦

. ومع ذلك ال تختلف النتائج كثيرا ألن٧٦درجة احتمال الفرضية لتصل إلى 
معامالت االحتمال لها معان مختلفة في البرنامـجـT كـمـا أنـهـا تـسـتـخـدم
بطريقة مختلفة في كل برنامج: فبينما يحسب مايسT الـزيـادة فـي درجـة

 الثقل األساسي لدرجة االحتمال دون زيادة ويقومEXPERTاالحتمالL يأخذ 
في النهاية بحساب زيادة للفرضية التي يدعمها العدد األكبر من القواعـد

�ا يوحي بأنها أكثر الفرضيات اتساقا.
 vكن نقله بسهولة ألنـه كـتـب بـلـغـة فـورتـرانL إال أنEXPERTوبرنامـج 

العدد الضخم من االختصارات ا7ستخدمة بجعل من الصعب قراءاته.
ويلخص اجلدول التالي األنظمة اخلبيـرة األسـاسـيـة الـتـي اسـتـحـدثـت

للتطبيقات الطبية.

CASNET

(�������)

EXPERT

(���	 
� ����)

������	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ��

EXPERT � CASNET ��!� 5 " 16 #$%
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ا7ؤلفاسم البرنامجا7وضوع
أمراض الدم

MYCIN (9)SHORTLIFFEوالسحايا

INTERNIST/CADUCEUS(11)POPLeاألمراض الباطنية

ONCOCIN(18)Shomliffeالسرطان

CASNET(13)weissاجللوكوما

PIP(10)Paukerاالضطرابات الكلوية

VM (12)Faganمتابعة مرضى العناية ا7ركزة 

PUFF(15) Kunzاألمراض الصدرية

SPHINX(19)Fieschiآالم معوية

Iris(16)Trgoboffالرمد

DIGITALIS(20)Goryالقلب

 (21)Patil ABEL PHCOHTROL

MOLGEN(22)Martinتخطيط التجارب البيولوجية 

Tحتليل البروتCRYSALIS(23)Engelmore

SAM(24)Gascuelضغط الدم الشرياني

 ألنظمة اخلبيرة في الطب١-١٦جدول

الوضع الراهن
أظهرت هذه األنظمة اخلطيرة قدرة على التـشـخـيـص vـكـن أن تـكـون
ذات فائدة في ا7ستشفيات وذلك على الرغم من انعدام التعمق في الربط
بT الظواهر التي vكن للنظـم اخلـبـيـرة أن تـقـيـمـهـاL ورغـم أن كـثـيـرا مـن
األطباء ال يرغبون في استخدام ما يطلقون عليه «تفكير اآللة»L فانه vكن
التغلب على ذلك بإيضاح خط التفكير الذي تتبعه اآللة وشرح الطريقة التي

يستخدمها البرنامج في التوصل إلى النتائج.
وما يجب عمله أالن بسرعة هو نقل هذه الـنـظـم اخلـبـيـرة إلـى أجـهـزة
Lكن أن يستخدمها الطبيب في عيادته اخلاصةv التي Lاحلاسب الصغيرة
وبذلك ال يحتاج الطبيب إلى خطوط تليفونية لكي يـتـصـل بـبـرنـامـج كـبـيـر
يعمل على جهاز بعيد. كما يجب أيضا أن يكون �كنا لألطباء أنفسهم أن
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Lيعدلوا البرامج دون أن يضطروا إلى استدعاء عالم احلاسب للـمـسـاعـدة
وهذا يتضمن حتسن في االتصال ألبيني بT ا7ستخدم واآللة.
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النظم اخلبيرة في العلوم
والصناعة

نـشـيـر فـي هـذا الـفـصـل إلـى الـنـظـم اخلـبـيــرة
الرئيسة التي استحدثت حـتـى اآلن لـلـتـطـبـيـق فـي
العلوم والصـنـاعـةL كـمـا نـصـنـفـهـا وفـقـا جملـاالتـهـا

التطبيقيةL ونعطي وصفا تفصيليا لبعض منها.

-META و DENDRALديندرال وميتاديندرال 

DENDRAL

 إلى التعرف على)١(DENDRALيهدف ديندرال 
 باستخدامorganic Moleculeبنية اجلزيء العضوي-

بيانات الكيمياء الطبيعية والطيفيةL ويعطي تفسير
بنود هذه البيانات تركيبات محتمـلـة لـبـعـض ذرات
اجلزيء العضويL كما أن جتميع هذه األجزاء vكننا
Lمن التوصل إلى التركيب التكويني الكامل للجزيء

وتسير هذه العملية في ثالث مراحل.
- التوليد: حصر جميع اإلمكانات باسـتـخـدام١

 الذي يعتمد علىL ويعتبر تطويرا)٢(Congenبرنامج 
.Jخلـوارزم تـوفـيـقـي اسـتــحــدثــه ج. لــيــديــربــيــرج 

Lederberg.
- التخطيط: تنفيذ بعض القيود التي حتد من٢

17
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حجم البحث الذي تولده ا7رحلة األولى والذي قد يكون كبيرا جدا.
- االختبار والتصنيف: بناء وتنفيذ قيود أخرى لتخفيض عدد االحتماالت٣

التي يتحتم النظر فيهاL مع ترتيب هذه االحتماالت تـرتـيـبـا تـنـازلـيـا طـبـقـا
لدرجة ا7عقولية أو االستحسان.

وvكن أن يستخدم ميتا ديندرال كبرنامج تعليمي اسـتـقـرائـي لـتـطـويـر
وتعميم القواعد التي يستخدمها ديندرالL كما يولد قواعد جديدةL ويبـنـي
عمله على معلومات طيفية شاملةL ويتعامل مع اآللة كصندوق مغلق يحاول
اكتشاف القواعد التي حتكمهL أي الـقـواعـد الـتـي حتـكـم جتـزأ اجلـزيـئـات

العضويةL وهكذا vكن 7يتا ديندرال أن يستنتج قاعدة من النوع التالي:
N-C-C-C----> N-C*C-Cقاعدة: 

Tوتعني هذه القاعدة أنـه إذا كـان اجلـزيء يـحـتـوي عـلـى ذرة نـيـتـروجـ
متصلة بسلسلة من ثالث ذرات من الكربونL فإن الفصل سيكون بT ذرتي

.Tالكربون الوسطي
)٤(MACSYMAماكسيما 

ويهدف هذا البرنامج للمساعدة في حل مـسـائـل الـتـفـاضـل والـتـكـامـل
vector and matrix algebraوا7عادالت اجلبرية وجبر ا7صفوفات وا7تـجـهـات 

Lثل هذا البرنامج أحد اجلهود الكبرى في تاريـخ الـذكـاء االصـطـنـاعـيvو
ويبلغ الوقت ا7بذول فيه حوالي خمسT سنةL ويشمل البرنامج.

- قواعد لتبسيط ا7عادالت الرياضيـة وحتـديـد الـتـنـاظـر بـيـنـهـاL وهـذه
القواعد سهلة االستخدام كما vكن للمستخدم أن يضيف إلـيـهـا إذا أراد.

مثال ذلك:
Sin (x + 1/2 π)             cos X , Sin2 + cos2x            1

log (ab)            loga + logb

- إجراءات للتعرف على األشكال اجلبريـةL لـيـس فـقـط عـلـى ا7ـسـتـوى
-3X2 + 4xالتركيبي بل أيضا على ا7ستوى الدالليL فهي vكن أن تدرك أن 

)x-١) (x + ١ وكذلك (v ax2 + Bx + cكن أن تتخذ الشكل التالي 1
- إجراءات استنتاجيه وجتريبيةL فإذا حدد ا7ستخـدمL بـواسـطـة األمـر

Declare, أن Nعدد صحيح يقوم ماكسيما باستنتاج أن π =O  cos (n + 1/2)

 مـن الـقـيـام)٥(Geneserethوvكن لـلـخـوارزم الـذي اسـتـحـدثـه جـيـنـيـسـيـرث 
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 وانتقال اخلصـائـص مـنDeductions TKonoric-typeباستنتاجات تصنـيـفـيـة 
كيان آلخرL والنظر في تقاطع اجملموعات.

 وvكن تشغيله عن طريق شبكـة أربـاMITوقد � تركيب البرنامج فـي 
ARPA.Tواستخدمه كثير من العامل Lوقد كتب هذا البرنامج بلغة ليسب 

وقد كتبت برامج أخرى لتقوم بعمليات التكامل اجلبريL ولكن باستخدام
)٦(hearm الذي استحدثه REDUCEقاعدة معرفة أصغرL ومن هذه البرامج 

 ويتميز)٨( 7يتشيلLEX وبرنامج )٧(SNARKوبرنامج آخر للوليير معتمدا على 
األخير باشتماله إجراءات للتعلم.

)٩( PROSPECTORبروسبيكتور 
يتعلق هذا البرنامج بجيولوجيا ا7عادنL وهو يعالج ا7شكلة التالـيـة: إذا
توفر لنا وصفا جيولوجيا 7نطقة حفرL ما هي ا7عادن ا7توقع استخراجـهـا
من هذه ا7نطقة? ويستخدم البرنامج عمليات استداللية مستقلة غير مرتبطة
با7وضوع اخلاص (هنا اجليولوجيـا) بـاسـتـخـدام شـبـكـات داللـيـة مـقـسـمـة

ومجمعة بكفاءة.
وvـكـن إظـهـار عـدم الـيـقـT سـواء فـي الـبـيـانـات ا7ـسـتــخــدمــة أو فــي
االستنتاجات التي يتوصل إليها البرنامجL وvكن إدخال البيانات في بداية
دورة التحاور مع احلاسب في شكل عبارات بسيطة بلغة طبـيـعـيـةL وحتـلـل
هذه العبارات بواسطة النحو الداللي الـذي يـسـتـخـدمـه بـرنـامـج الـتـحـلـيـل

LIFER)(انظر الفصل السابع) وقد استخدم برنامج التحليل هذا لتطوير)١١ 
عدة برامج بينية للغة الطبيعية وقواعد البيـانـاتL وعـادة مـا تـكـون جـلـسـة

 وقد يطلب البرنامج أثناءها معلومات إضافيةinteractiveLالتحاور متفاعلة 
وشأنه شأن برامج النظم اخلبيرة ا7تقدمةL يستطيع برنامج بروسبكتور أن
يشرح عمله في أي مرحلة في اجللسةL كما vكنه تبرير النتائج التي توصل

إليها.
وقد طورت عدة أدوات نافعة جدا حول بروسبكتورL منها برنامج يقوم
Tالشكل الداخلي للمعلومات (الشبـكـة الـداللـيـة) وبـ Tبترجمة مزدوجة ب

Knowledge Acquisitionالشكل اخلارجي القريب من اللغة الطبيعيةL ويساعد 

system (KAS)ا7ستخدم على خلق  اذج جديدة)١٢( برنامج اكتساب ا7علومات 
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 بالتأكد من أن درجة االستحسانKAsأو تعديل تلك ا7وجودة من قبلL ويقوم
ا7قدرة ألحداث معينة تراعى قيود معينةL فـإذا كـانـت درجـة االسـتـحـسـان

L فان الـعـالقـةB مجـمـوعـة فـرعـيـة مـن LA وكـانـت PI(A) هي Aحلـدث مـا 
PI(A)> PI (B) ألن Lمكن أن تكون صادقة أبدا Aيجب أ ن تراعي كل القيود 

 نفسها.LB بل وقيود أكثر من تلك ا7فروضة على Bعلى 
 جزءا من شبكة االستنتاج لـبـروسـبـكـتـورL وvـثـل أحـد١-١٧ويبT شـكـل

 بينماDegree of Sufficiency (DS)الرقمT ا7رتبطT بكل فرع درجة الكفاية 
 وتعني درجة الكفايةvDegree of Necessity (DN)ثل اآلخر درجة الضـرورة 

 أن هذا احلدث أو ا7الحظة كاف لقيام الفرضEالعالية حلدث أو مالحظة 
 والقيمـة7E--->Hا ودرجة الكفاية الالمنتهية مساوية منطقيـا لـلـجـزم بـأن 

 تعني أن احلدث أو ا7الحظة مح ضروريةDN <<1الصغرى لدرجة الضرورة 
-H يكون ذلك مساويا منطقيا للجزم بأن O = DNلقيام الفرض 7ا فإذا كان 

-->E ـكـن أن نـرى فـي شـكـلv يظهر وجـود «رقـبـة ١-  ١٧ وهكذا كماneck«
) لوجود الصخور النارية ولكن ليس على اإلطالق٣٠٠كدليل قوى (درجة كفاية 

)L بينما تقل درجة الكفاية «للرقبات البركانية١ضروريا (درجة الضرورة =
Dikes ولكن حقيقة أن كتلة٧٥٬٢٠» أو «التداخل البركاني» (درجة الكفاية .(

معينة تتميز بوجود صخور نارية هو شرط كاف وضروري لكي vكن تصنيفها
بأنها بيئة هاوية أو متعلقة بأعماق احمليطات.
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LITHOبرنامج ليثو 

إن من أهم مشاكل الكشف عن البترول تفسير ا7قاييس اخملتلفة الـتـي
ترتبط باخلواص الطبيعية لصخور ا7نطقة مثل الكثافةL التوصيل الكهربائي
والنشاط اإلشعاعيL وvكن بهذه القيـاسـات االسـتـدالل عـلـى نـوع عـيـنـات

 وnثيلها بواسطة منحـنـيـاتDrillerالصخور ا7ستخرجة بواسطـة الـثـاقـب 
تعرف باخلط السلكي أو الكتل الكهربائية.

Schlum bergerL الذي طور في شلومبرجر-)١٣٬١٤(والهدف من برنامج ليثو
هو تفسير هذه القياسات كما يفعل العالم اجليولوجي البشري خاصة في
Lاستخدام مثل هذه ا7علومات كجغرافية ا7نطقة ونشأتها وطبقاتها اجلغرافية
ومعادنها وتكون البترول فيهاL ونحصل على وصف مفصـل لـلـقـاع األسـفـل
Lبربط الشواهد التي يؤكدها ما يـزيـد عـن مـائـة مـن ا7ـعـامـالت اخملـتـلـفـة
مستخدما ثقل الشواهدL وهكذا vكن تصفية الفروض غير ا7ؤكدة بالتدريج

حتى نصل إلى نتيجة حازمة مقبولة.
ويستخدم البرنامج كثيرا طرق ربط مقاييس الصدقL التـي يـبـدو أنـهـا
Lضرورية في البحث اجليولوجي حيث إن كثيرا من النتائج تعتبر غير نهائية
ويرجع إلى كثير من ا7علومات من أجل ترجيح الفروض األوليةL وفي بعض
األحيان 7ناقضتها حتى vكن استبعادها وليس من غير ا7ـألـوف فـي هـذا
اجملال أن نضطر 7عاجلة بيانات متناقضةL وسنتحدث عن ذلك فـي فـقـرة

قادمة.
Wireline �حاولة لتفسير كتـل خـط الـسـلـك )١٥(Daviesوقد قام ديفيـز 

logsويأخذ البرنامج في االعتبار كل Lص ولكن �ثال واحد فقط لكل حالة 
ما هو مرتبط باحلالة موضع البحثL مشيرا إلى بث موجات الصوت والكثافة
وا7قاومة وإشعاع جاما.. الخL وعندما جتمع هذه األنواع اخملتلفة من ا7علومات
Lغالبا ما يتضح أن الكثير منها مكرر وأن بها تناقضات كـثـيـرة أيـضـا Lمعا

وأن مصادر اخلطأ كثيرة ومتعددة.

LITHOمراحل االستدالل في برنامج 

L)١٦(EMYCIN أساسا باالعـتـمـاد عـلـى بـرنـامـج LITHOلقـد اسـتـحـدث 
ويستخدم القواعد اإلنتاجية (انظر الفصل الثاني عشر) بنفـس قـواعـدهـا
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التركيبيةL ويعطي البرنامج درجة ثقل للنتائج التي يتوصـل إلـيـهـاL وهـو مـا
نسميه درجة الصدقL وباإلضافة إلى تلك القواعدL يعتمد البـرنـامـج عـلـى

 عريضة للمـعـادنL والـبـلـيـونـتـولـوجـيtaxonomicLقاعدة معـرفـة تـصـنـيـفـيـة 
واجلغرافياL والبيتروجرافيL وعـلـم الـطـبـقـات والـتـي nـكـن الـبـرنـامـج مـن
استخدام معلومات أكثر عمومية من البيانات ا7دخـلـة. فـإذا افـتـرضـنـا أن
هناك قاعدة تبدأ بالشكل التالي «إذا كانت ا7رحلة اجليولوجية ثانويةL و..
L«وأدخل مستخدم البـرنـامـج «الـفـتـرة اجلـيـولـوجـيـة هـي الـطـبـاشـيـريـة L«.
فستنشط القاعدة ألن البرنامج «يدرك أن الفترة الطباشيرية هي جزء من

 جزءا من شجرة اجلغرافية البترولية.٢-  ١٧ا7رحلة الثانويةL ويوضح شكل 

classes

orders

families

genera

LITHO ������ � �	�
�� ��� ����� �� ��� 2 � 17 ���

rocks

evaporitic detritic metamorphic
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sideritic
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coal lignite anthracite
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بيانات من مصادر مختلفة
 هي حتديد أنواع الصخور من بLITHOTإن ا7همة الرئيسة التي يؤديها 

التسعT نوعا ا7وجودة في قاعدة ا7عرفةL التي vكن أن يقال بحق إنها من
 تدفق ا7علومات ب٣T-  ١٧ا7نطقة التي يكمن فيها البئر فعالL ويوضح شكل 

البيانات ا7عطاة و الهدف ا7صبو إليهL ويستخدم في هذه العملية عشرات
من معايير متوسطةL والرسم الذي vثل عمـلـيـة االسـتـدالل لـيـس عـمـيـقـا

جداL فمستوى عمقه ال يتعدى أربعة مستويات في ا7توسط.

حتديد البنية العامة الليثيومية
Determination of the broad Lithological Structure

�ا يجعل التحديد ا7فصل ألنواع الصخور أمرا معقدا أن أنواعا كثيرة
 علـىquartzite و Silexite chartsمن الصخور لها أشكال كتل متشـابـهـة مـثـل 

سبيل ا7ثالL بحيث يعتمد التـمـيـيـز بـT االثـنـT عـلـى اسـتـخـدام الـبـيـانـات
اجليولوجية األخرى فقطL إال أنه من ا7مكن إحراز بعض التقدم بالتعرف
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 التي vكن التمييز بينها فيمـا بـعـدSu Per-Groupsعلى «اجملموعات العلـيـا-
,heavy, dolomitic rocksعلى أساسL اعتبارات أخرى: فيمكن أن تنطوي كل 

Saline rocks Rocks (Phosphates, siderites, Fenginous, limestones, etc) etcحتت 
).٣-  ١٧ (انظر شكل Histogramصندوق عام باسم النسيجية 

 مثال هي:Litho في برنامج ٥٤فقاعدة رقم 
%.٥ تتعدى Histogramإذا كانت نسبة «اجلبس» في 

) وشاطـئ٧٬٠إذن تكون البيئة القدvة 7نطقة الترسـيـب هـي ضـحـلـة (
-).٩٥٬٠) وبحر مفتوح (٢٬٠)L بحيرة (٢٬٠)L صخرية (٣٬٠(

البيانات اخلارجية
يشير هذا التعبير إلى جميع أنواع ا7علومات ا7ستمدة من مصادر أخرى

. وبعض مواد مثل هذه ا7علومات ال تكون دائما متوفرة مثلLogsغير الكتل 
وصف شظايا الصخور التي يعثر عليها في الطT أثناء عمليات االستكشاف

 كالتي تدل على وجود ا7رجـانL وهـنـاكPaleontologyأو مواد علم االحـاثـة 
أنواع أخرى من ا7علومات التي عادة ما تكون معروفة أو vكن استنتاجها:
وهكذا vكن التوصل إلى معلومات قيمة عن أنـواع الـصـخـور فـي مـنـطـقـة
االستكشافات من خالل ا7عرفة اجلغرافية 7وقع البئرL مثل مساطب الكربون
في الشرق األوسطL وفي معظم األحيان يكون للمعلومات اجلـغـرافـيـة دور
كبير في التوصل إلى استنتاج جزئي لعـصـر الـتـكـويـنـاتL ومـن ذلـك vـكـن

التوصل إلى نتائج لها أهميتها.
 عادة من التوصل إلى العصر اجليـولـوجـي مـنLITHOويتمكن برنـامـج 

معلومات اإلحاثة حتى في حالة عدم معرفة عالم اجليولوجيا لذلكL فيعرف
 مثال «شأنه شأن أي عالم جيولوجي جيد» أنه طبقا للقاعدةLITHOبرنامج 

 أو.Silurian يشير إلى أن ا7رحلة تكون إما graptolithis فإن وجود مادة ١٠١
Ordivician

وvكن وضع ا7علومات اخلارجية في ثمانية تصنيفات كما هـو مـوضـح
أدناهL وهى تتكون من كل من أبنية تصنيفية تدخل بواسطتها البيانات فـي
نظم vكن أن تستخدم للتوصل إلى قواعد عامة جداL وقواعد استنتاجية
تنشط عندما تدخل البيانات إلى البرنامج. ومثال ذلك أنه إذا كان التكوين
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cambrian مليون سنة) يكون هناك احتمال٥٧٠ (قد� جدا يرجع إلى أكثر من 
قوي أن الصخور عالية الضغط.

والتصنيفات الثمانية للمعرفة اخلارجية هي كاآلتي:
معرفة جغرافية (مناطق جيولوجيةL أحواضL حقولL آبار)

أنشطة بنائية (ثناياL تشققات أرضيةL أنظمة)
Lعـصـور Lمعلومات طبقائية «عن طبقات األرض». مراحـل جـيـولـوجـيـة

نظام)
معلومات عن نشأة األرض (التحجر)

معلومات عن التعدين (التكلسL الكوارتز)
معلومات عن وصف الصخور وتصنيفها (احلجر اجليريL الطفلL الرمال)

معلومات ترسيبية (صخور منحدرةL قنواتL تعرجL كثبان)
طبيعة بترولية (ا7ساميةL ا7تغذيةL التشبع)

وفيما يلي مثال عن قاعدة تربط ا7علومات اجلغرافية والطبقائية:
٢٩٥قاعدة

- كانت ا7رحلة الطبقائية هي العصر الطباشيري١إذا 
- وكانت ا7علومات اجليولوجية واحدة من:٢و 

 ا7نثنيzagrosطبقة إيرانية أو حزام زاجروس 
- من احملتمل أن تكون البيئة األصلية:١إذن 

fluvial بحيرة (0.6-) دلتا(0.6=)

LAGoon (-0.3) Arid (-0.6) GLAClAL (0.8- )

PELAgIc (0.4)....

- احتمال أن تكون أنواع الليثيوم الرئيسة في ا7نطقة:٢
deitric (-0.3) biological (0. 3)evaporitic (0.3)

Plutonic (0.5)

٠٬- )٢- هناك احتمال ضئيل أن ا7نطقة ليست مضغوطة كليا (٣
٠٬)٢- هناك احتمال ضئيل لوجود بترول با7نطقة (٤

وتربط القاعدة أعاله الترسيب األولي بنوع الليثيوم األساسي للوصول
إلى أصدق احتماالت وجود تفرعات الليثيوم.

٢٠١قاعدة 
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إذا كان ترسيب البيئة الطبقائية من نوع نيتريك
و ونوع الليثيوم األساسي هو بيولوجي

إذن احتماالت وجود أنواع الليثيوم اخملتلفة هي:
HALITE (0.2) DOLOMITE LIMESTONE ...

استخدام اخلصائص العامة لكتل اخلط السلكي
حتتوي الكتل على معلومات عددية ورمزية وعلى مـالمـح هـامـة تـتـعـلـق

بشكل ا7نحنيات وهذه لها معان رمزية مهمة.
وقد استحدثت مجموعة من ا7فردات لتساعد على وصف أشكال الكتل

L وقد � جتميـعNormalized signaturesاخملتلفة في ضوء أشـكـال أسـاسـيـة 
أشكال  طية ووضعت في كتيب بحيث vكن للمستخدم أن يتعرف عليها

 �قارنة ومضاهاة البـيـانـاتLITHOأثناء تشغيل البرنامجL ويقـوم بـرنـامـج 
الرمزية الهامة مع كافة البيانات األخرىL وهذا يساعد على حل إشكالـيـة

 مسار٥-١٧ مسارين  طيLT بينما يوضح شكل ٤-١٧التعرفL ويوضح شكل 
ثالث وبعض السمات الوصفيةL والصفات الرئيسية هي:

Plateaux مترا٢٥: ا7ناطق التي تظهر استجابات واسعة وثابتة على مدى 
.على األقل

 :Megarampsمتـرا٢٥ا7ناطق التي تظهر زيادة أو نقـصـان عـلـى مـسـافـة 
.على األقل

 :Major Beds  Tمتر٢٥ ٢٬استجابة ثابتة على مسافة تتراوح ب .

 :Mesoramps  Tمتر٢٥٬٥زيادة أو نقصان على مسافة تتراوح ب .

» بالكشف بواسطةClay Peakويتحدث اجليولوجيون دائما عن «قمة طينية 
أشعة جاماL ألن من خصائص الطT النشاط اإلشعاعي العاليL ولكي يحصل
البرنامج على هذه ا7علومات فإنه يسأل ا7ستخدم عن ا7نحـنـى الـطـبـيـعـي
ا7توقعL أي اختالفات فرق اجلهد الطبيعي مع العمق ويطلب رأى ا7ستخدم

حول وجود صفات مختلفة في مسارات معينة.
مثل صفات درجة اإلشعاع و الكثافة وا7قاومة. ومن واقع هذه البيانات

Plausibilityالتي يحصل عليها البرنامج يقوم بحساب درجات االستحسان 

Measuresوجملموعات الليثيوم الرئيسة ور�ا لكل Lلكل بيئة حتت الدراسة 
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نوع من أنواع الصخورL وال يحتاج أي شك لدى ا7ستخدم في التعرف على
الصفات اخملتلفة أن يوقف هذه العمليةL ألنه حر في وضع رؤيته اخلاصة
Lبتحديد درجات استحسان يستخدمها البرنامج لتقلـيـل قـوة اسـتـنـتـاجـاتـه
وفيما يلي مثال للطريقة التي تستخدم ا7علومـات الـوصـفـيـة مـع الـبـيـانـات

الرقمية:
..٨قاعدة 

إذا كانت هناك هضبة في منحنى أشعة جاما
 (الوحدات الدولية ألشعة٤٠APIو مستوى النشاط اإلشعاعي أدنى من 

جاما التي استحدثتها مؤسسة البترول األمريكية).
) إن ا7نطقة «نظيفة» إي بها محتوى ط٠Tإذن هناك احتمال قوي (٬٨

ضئيل جدا.

شكل ١٧-٤ تخطيط مساران  طيان
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شكل ١٧-٥ السمات الوصفية للمسار التخطيطي
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احملصلة النهائية للبرنامج
يقوم برنامج حسابي بإعداد احملصلة النهائية للبرنامج أخذا في االعتبار

اآلتي:
- قائمة بأنواع الصخور األكثر احتماالL مع درجات االستحـسـان لـكـل١
نوع.
- الكتل ا7سجلة في البئر حتت الدراسة.٢

وتشمل النتيجة النهائية التي نحصل عليها من البرنامج وصفا جيولوجيا
 سمL وقد أثبتت التجارب أن هذه النتائـج قـريـبـة١٥كامال للبئر علـى أبـعـاد

جدا من النتائج التي يتوصل إليها العالم اجليولوجي البشري.

معاجلة البرنامج للبيانات اخلاطئة
ال تكون الظروف التي يتم في ظلها تسجيـل ا7ـسـارات ظـروفـا مـثـالـيـة
أبداL والنتيجة أنه قلما تخلو النتائج من األخطاءL كما vكن أن تنشأ األخطاء
أيضا في عملية جمع شظايا الصخرL إذ vكن أن تنحدر واحدة من مكانها

 مثلLITHOاألصلي وبذلك تسجل في عمق مغاير لعمقها األصليL ويعالج 
هذه ا7شاكل على النحو التالي:

%L ولذلك إذا١٠٠- ال يدعي أبدا أن أي نتيجة يتوصل إليها صحيحـة ١
ثبت خطأ البيانات التي تعتمد عليهـا نـتـيـجـة مـاL فـإن مـصـادر ا7ـعـلـومـات
األخرى البيانات التي تعتمد عليها نتيجة ماL فإن مصادر ا7علومات األخرى

تساعد في التوصل ألي نتائج أقرب إلى الصحة.
- يستخدم كثيرا من أال طراداتL فتكون النتيجة الـصـحـيـحـة ا7ـوثـوق٢

 إلى عشر نتائج أضعف.٥منها حاصل جمع من 

عالقة مجال االستخدام بعمليات االستدالل
إنها حقيقة مدهشة أن صياغة القواعد اإلنتاجيـة ا7ـرتـبـطـة بـدرجـات
االستحسان لها نفس الفاعلية اجليدة في مجالT مختلفT متباعدين كالطب
Tأن العمليات االستداللية ا7ستخدمة في اجملال Lوفي احلقيقة Lواجليولوجيا
متشابهة nاما �عنى أن في كال احلالتT تكون النتائج ا7توصل إليهـا فـي
العادة ضعيفة وتتطلب تأكيداL بفحوصات وعمليات مخبرية إضافيةL وهناك
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أيضا nاثال أبعدL ففي حالة االستـخـدام ا7ـشـتـرك لـلـمـعـلـومـات الـرمـزيـة
والعددية يتشابه رسم القلب مع كتلة اخلط الـسـلـكـيL كـمـا يـتـشـابـه أيـضـا
Tوفـي كـال احلـالـتـ Lالتاريخ الطبي للمريض مع التاريخ اجليولوجي للـبـئـر
يكون الهدف النهائي التوصل إلى تشخيصL للمريض في حالة الطب ولقاع

البئر في حالة اجليولوجيا.
وتختلف هذه التطبيقات اختالفا صارخا مع فهم الصور ا7رئية أو لفهم

PatternالكالمL فهنا تـتـم ا7ـعـاجلـة الـرقـمـيـة أوال «الـتـعـرف عـلـى األشـكـال 

recognitionويتم بعد ذلك معاجلة هـذا Lمعطيا وصفا غير دقيق للظاهرة (
الوصف بطرق رمزية التي تستخدم مثال معرفة عامة ألشكال الصور ا7رئية
ومعرفة تركيبية أو داللية ألشكال الكالمL ومن ا7هـم تـقـديـر أنـه فـي حـالـة
اجليولوجيا مثال يكون للمعلومات الرمزية أسبقية ودور رائد في ا7عـاجلـة

العددية للكتل بتحديد أنواع الصخور الفردية التي يجب النظر فيها.
وتعكس مقاييس االستحسان تقو� اخلبراء للثقة التي vكن أن توضع
Lفقد تعطى بعض الدالالت اإلحصائية Lوليس لهذا أساس نظري Lفي النتائج
ولكنها nثل في أغلب األحيان اخلبرة ا7تراكمة للخبير الذي إذا سئل: «إذا

-Tفماذا١٠ و + ١٠طلب منك أن تعطى درجة ثقة لبعض العبارات تتراوح ب 
تقول ? وال شك أن هذه الفكرة غير شكليه.

النظم احلالية-خامتة
لقد تصدرت التطبيـقـات اجلـيـولـوجـيـة عـرضـنـا هـذا لـلـنـظـم ا7ـوجـهـة
للصناعةL �ا يعكس أهميتها في احلياة احلقيقية ألن لها أهمية اقتصادية
عظيمةL وحاليا هناك تطبيقات أخرى في األعمـال الـزراعـيـة لـتـشـخـيـص
أمراض النباتL وفي البيولوجيا احليويـةL وفـي الـبـنـوك حلـسـاب اخملـاطـر
ا7اليةL وفي البيولوجيا احليويةL وفي البنوك حلساب اخملاطر ا7اليةL وفي
النقل لصيانة أساطيل الناقالت.. وهكذاL وأعظم البرامج جناحا من الناحية
التجارية حتى أالن هي بال شك مجموعة البرامج التي استحدثتها شـركـة

 لقياس مواصفاتxcon ومن بعده برنامج RIديجيتال للحاسبات مثل برنامج
 كمساعدة في ا7بيعات.XSEL وبرنامج VAXأجهزة ال 

 مـع شـركـة الــذكــاءELF-aquitaineوقـد اشـتـركـت الـشـركـة الـفــرنــســيــة 
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 فـي إنـتـاج أحـد األنـظـمـة اخلـبـيـرةTeknowledgeاالصـطـنـاعـي األمـريـكـيـة 
CGEللمساعدة في عمليات حفر اآلبارL كما تعمل حاليا في فرنسا شركة 

في بناء برامج تشخيص األعطال في األجهزة الكـهـربـائـيـةL وتـعـمـل أيـضـا
 في بناء برامج مشابهة لبرامج شركة ديجيتال لقيـاس وتـشـغـيـلCIIشركة 

احلاسبات اآللية.
 النظم ا7وجهة للصناعة ا7ستخدمة حاليا أو في١-  ١٧ويحتوي جدول 

طريق اإلنشاء.
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الذكاء االصطناعي والتدريس
بواسطة احلاسب اآللي

مقدمة
نـتـنـاول فـي هـذا الـفـصـل اسـتـخـدام احلـاسـب
كوسيلة معاونة في التدريس. وقد استحدثت كثير
من البرامج والنظم ضمن األطر الـتـقـلـيـديـة لـهـذه
الغاية. وتتضمن هذه البرامج إجابات وحلول ا7سائل
التي تطرحها على الطالبL ولكن بـقـدرة مـحـدودة
جدا على االستدالل والتفكيرL وبالتالي فليس معظم
هذه البرامج قدرة ذاتية كل هذه ا7سائل بنفسـهـا.
وأفضل هذه البرامج لها بعض القدرة على ا7سائل-
إذا عرفنا هذه القدرة �عناها الواسع جداL ولكنها
ال تفصل قاعدة ا7عرفة التي تستخدمهما عن آلية
الـتـحـكـمL �ـا يـجـعـل مـن الـصـعـب ضـمـهــمــا إلــى
البرنامج. ولهذا نقترح في هذا افصل بناء بـرامـج

التعلم على غرار األنظمة اخلبيرة.
وبعكس النظم التقليديةL تبدأ البرامج الـذكـيـة
للتعليم من الفـرضـيـة الـقـائـلـة إنـه البـد لـلـبـرنـامـج
التعليمي نفسه أن يكون خبيرا في اجملال اخلاص
بهL �عنى أنه يجب أن يكون قادرا على حل ا7سائل
التي يضعها-ر�ا بعدة طرق-كما يجب أن يكون قادرا

18
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على تتبع ونقد احللول التي يتوصل إليها الطالب. كما يجب أن يكون لهذه
البرامج الذكية أساس نظري لالستراتيجية التعليمية التـي تـتـبـعـهـا والـتـي
يجب أن تكون واضحة وغير متضمنة بشـكـل غـامـض فـي قـاعـدة ا7ـعـرفـة
للبرنامج. كما يجب أيضا أن تكون هذه االستراتيجيات قابلة للتطبيق فـي
مجاالت مختلف وعديدةL وقد ال نكون واقعيT إذا طمحنا إلى استراتيجية
واحدة لكل اجملاالتL ولكنه يبدو من ا7نطق أن نتوقع بعض ا7بادM العامـة
التي vكن أن تهتدي بها مثل هذه البرامج. ويستطيع البرنامج الذي اختبر
قدرات الطالب ومعرفته أن يستخدم نتائج تقوvه في وضع صورة للطالب

profile.لتصبح إحدى القيم ا7ستخدمة في توجيه عملية التعليم الفردية 

نبذة تاريخية
وتتلخص الطريقة ا7عتادة لبرامج التعليم بواسطة احلاسب في اآلتي:
أوال: يعرض نص الدرس على شاشة احلاسبL ثم توضع األسئلة للطالب
الذي يجيب على األسئلة باختصارL وذلك لعدم قدرة البرنامج على حتليل
Lاللغة الطبيعية. وأخيرا يستمر البرنامج في عرض مادة تعليمية أكثر صعوبة
إذا كانت إجابة الطالب صحيحةL أو يبT اخلطأ في إجابة الطالب ويعرض

اإلجابة الصحيحة.
seymour pa 1 لسيمور بابيرت-LOGOوسوف ال نعرض هتا طريقة لوجو 

pert)التي تتبع نهج بياجيت )١٬٢ LPiaget-للتعليم التلقائي spontane ous learning

بالتفاعل مع البيئة احمليطةL وذلك ألن هذا النهج يهتم بتنمية قدرات األطفال
اإلبداعية بإعطائهم وسيلة تتجاوب مع األفكار التي يعبرون عنها أكثر من
اهتمامه بتعليم مادة معينة. فيمكن لألطفال باستخدام طريقة لوجو رسـم
اللوحات وتأليف ا7وسيقى كذلك أن فلسفة هذا النهج عكس برامج التعليم

التقليدية التي تتميز بالوضع السلبي للطالب.
وتعود بداية استخدام أساليب الذكاء االصطناعي في التعليم إلى برنامج

 لتدريس جغرافية أمريكا اجلنوبيةL واستـخـدام قـاعـدة)٣(scholarسكـوالر  
معرفة جغرافية التي لم تكن مجرد نصوص مسجـلـة سـلـفـا. ومـن األفـكـار
اجلديدة في هذا البرنامج أنه من ا7معن لكل من البرنامـج أو الـطـالـب أن

 بتعليم الطالب)٤(SOPHIEيأخذ ا7بادرة في احلوار. ويقوم برنامج صوفي  



235

الذكاء االصطناعي والتدريس بواسطة احلاسب اآللي

كيف يجد ويصحح األخطاء في الدوائر اإللكترونيةL ولهذا البرنامج مواجهة
مرنة جدا باللغة الطبيعية مع ا7ستخدم �ا vكنه من فهم وانتقاد احللول
ا7قدمة له. وقد اجته البحث في السنوات األخيرة إلى دراسة حتليل أخطاء

 أن بعض أخطاء الطـالب)٥(BUGGYالطالب. وقد أظهر استخدام بـاجـي 
احلسابية التي بدت أوال عشوائية كانت في أغلب األحيان أخطاء مـطـردة
نتجت عن الطريقة ا7ستخدمة من قبل الطالب. وقد طورت ألعاب تربوية

 للتوصل إلـى األسـبـاب الـتـي تـكـمـن وراء عـدمWUMPUS )٦(مثل وvـبـوس 
)٧(WHYاستخدام الالعبT االستراتيجيات ا7ثلى. كما أظهر برنامجا واي 

 الفرق بT تدريس موضوع خاص واالستراتـيـجـيـات)٨(GUIDONوجايـدون 
العامة للتدريس. فهناك مثال قاعدة عامة تقول: «إذا لم يستـطـع الـطـالـب
فهم قانون عامL أعطه مثاال محدداL وهي تنطبق على تدريس كافة ا7واضيع.
وتوضح الفقرات التالية بعض طرق nثيل ا7وضوعات التي تدرسL وبعض

ا7بادM التعليمية التي استحدثت.

مكونات برامج التعليم الذكية مبعاونة احلاسب
 لبرامج التعليم �عاونة احلاسـب)٩( التخطيط العـام ١-١٨يوضح شكل 

في إطار األنظمة اخلبيرةL والذي vثل ثمرة األبحاث في هذا اجملـال فـي
السنوات األخيرة.
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Tوال داعي ألن نؤكد هنا مرة أخرى أهمية وجود مواجهة بينية «ودية» ب
Tولكن علينا أن نذكر أنه يجب أخذ التطور التقني بع Lا7ستخدم والبرنامج
االعتبار عند تزويد البرنامج با7واجهة البينية. ونشير هنا بوجه خاص إلى

cursor» لتحريك مؤشر الشاشة mouseإمكانية استخدام الرسومات و«الفأرة 

الختيار بنود من الشاشةL وهذا أسهل وأسرع من استخـدام طـرق تـتـطـلـب
Lحتليل اللغة الطبيعية. ويجب طبعا أن يستمر البحث في فهم اللغات الطبيعية
ولكن-في حدود مغرفتا احلالية-ال يبدو أنـه أهـم مـتـطـلـب لـتـطـويـر بـرامـج
التعليم �عاونة احلاسب. وعلى أي حال فا7طلوب هو استخدام طرق أكثر

تقدما في مجال التعليم للوصول إلى فهم أعمق.
ويركز هذا الفصل على وظيفتT رئيسيتT: هما األنظمة اخلبيرة وبرامج

التعليم.

دور النظم اخلبيرة
قد يبدو ذكرنا في مقدمة هذا الفصل أن برامج التعليم �عاونة احلاسب
يجب أن تكون خبيرة في مجالها أمرا بديهـيـاL إال أنـه يـجـب أال نـنـسـى أن
الكثير من هذه البرامج التقليدية ال تستطيع حل ا7سائل التي تضعها للطالب

 لتعليم لغة بيسيك للبرمجـة)١٠(BipبنفسهاL فمثال ال يستطيع برنامج بيب 
أن يكتب برنامجا بلغة بيسيك على الرغم من قدرته على تصحيح أخـطـاء
معينة في البرامج ا7قدمة له. كما يجب أن يتمـكـن الـبـرنـامـج اخلـبـيـر مـن
توليد ا7سائلL آخذا في االعتبار قدرات الطالب العلمية بالتفصيل كمستوى
أداء الطالب والصعوبات ا7توقعةL ومدى التأكيد على النقاط الصعبة والهدف
من التعليم في تلك اللحظةL كما يجب أن يكون قادرا على تنفيذ تعليـمـات
ا7درس لوضع مسائل أكثر صعوبة من التي قبلها على أن vكن حلها بنفس

الطريقة.
ويجب أن vون البرنامج اخلبير قادرا على إعطاء إجـابـات تـفـصـيـلـيـة
مرتبةL موضحا فيها النقاط الصعبةL وعارضا خلطوات احللL وذلك لتحقيق

األهداف التالية.
- مقارنة حل الطالب بحل البرنامج.

- قياس وتقو� طريقة حل الطالب �قارنتها بطريقة البرنامج.
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- مساعدة الطالب الذي بدأ في ا7سار الصحيحL ولم يستطع أن يتعدى
مرحلة معينة في احلل.

ويجب أن يكون البرنـامـج قـادرا عـلـى اجلـمـع بـT الـطـرق اخلـوارزمـيـة
والتجريبية. ويكتسب البرنامج الطرق التجريبية من اخلبراء البشريT وتتميز
�الءمتها لشرح ا7سائل الصعبة وطرق الشرح ألنهـا تـوضـح كـيـفـيـة عـمـل

. وتستخدم الطرق اخلوارزمية لسرعة)١١(العقل البشري في مثل تلك ا7واقف
اإلجناز أو لعدم إمكانية حل ا7سائل بطريقة أخرى. وعندما نضطر الستخدام
الطرق اخلوارزميةL فإنه يجب أن تكمل بطرق أكثر تعليمية للطالب أو تعتبر
كصندوق مغلق. وال يعتبر هذا عائقا للبرنامجL فهناك مسـتـوى مـعـT لـكـل

إنسان أو برنامج ال يستطيع أن يتعداه.
ومن ا7تطلبات األخرى لهذه البرامج أن تكون لديها القدرة على اكتشاف
األخطاء ا7طردة أو الشائعةL واكتشاف أي ثغرات في فـهـم الـطـالـب الـعـام
التي قد تنشأ عنها مثل هذه األخطاء. ويفترض ذلك وجود  وذج تعلـيـلـي

متقدم يستطيع أن يستفيد من االعتبارات النفسية.
وأخيرا يجب أن يكون البرنامج قادرا على إعطاء تفسيرات على مستويات
مـخـتـلـفـة. فـإذا اسـتـخـدم الـبـرنـامـج فـي حـل إحـدى ا7ـسـائـل سـلـسـلـة مـن

 جL يكون اجلواب العادي لسؤال «7اذا ج ?» هو> ب -->االستنتاجات مثل أ--
ألن ب»L و«7اذا ثانيةL يكون اجلواب ألن أ». بينما يعني السؤال الثـانـي فـي
األغلب أن الطالب يريد أن يعرف 7اذا تدل «ب» علـى «ج» بـدال مـن تـسـلـق
سلم النتائج. وزد يكون مناسبا جدا في هذه الظروف إعطـاء تـفـسـيـر فـي

 Tشكل رسومات «فVen diagrams.ثل اجملموعات في شكل دوائرn حيث «

دور البرنامج التعليمي
إن ا7درس الذي يصمم البرنامـج هـو الـشـخـص الـذي يـجـب أن يـتـخـذ
قرارات مثل «ما هو الوقت ا7ناسب إلعـطـاء الـطـالـب حملـة عـن اإلجـابـة?»
أو«إلى أي مدى vكن السماح للطالب باالستمرار في اخلطأ?» وللمساعدة
في حل مثل هذه ا7شاكلv Lكن االستفادة من النظريات النفسية كأس آس

ألبحاث استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم �عاونة احلاسب.
إن الفرضية الشائعة وا7قبولة هي أنه يوجد في ذهـن الـطـالـب  ـوذج
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للمعرفة وا7هارات التي يتوقع أن يكتسبهاL وأنه يستخدم هذا النموذج بقوة
في محاولة حل ا7شاكل التي تواجهه. ويعـنـي هـذا سـلـوك حـتـمـي (مـحـدد

 يحدده النموذجL وهو طبعا افتراضde Lterministic behaviorسلفا) للطالب-
Lمبسط. ويرى ا7درس في النموذج صورة للقدرات التي على الطالب اكتسابها
�ا vكن أن يستخدم لتوجيه استراتيجية التدريس. ومن وجهة نظر علـم

Argumentsا7علوماتL فإن القيم ا7رتبطة بقدرات الطالب تـشـكـل احلـدود 

لوظائف البرنامج ا7تضمنة في البرنامج التعليمي. وهكذا يكون تصور ا7درس
لقدرات الطالب هو تقريب للنموذج الداخـلـي فـي ذهـن الـطـالـب والـذي ال

ندعي معرفتنا الكاملة به.
وتطرح النظرية التعليمية التي تتبع النهج السقراطي فكرة أن فهم وتعلم
Tكن أن يسهل بدراسة األمثلة اخلاصة الستخالص القوانv ا7فاهيم ا7عقدة
العامة منها. ويناسب احلوار السقراطي بوجه خاص ا7واضيع التي تدخل
فيها العالقات السببيةL وإن لم يكن لها دور مباشر في احلال. ويوضح ذلك

 قاعدة إرشادية يبني عليها النقاش للوصولL٢٤ فهو يعطي )٨(Cellinsكولينز  
خالل عدة خطوات إلى الظروف التي تساعد على زراعة األرز. وفيما يلي
مثال حلوار افتراضي vكن إجراؤه باستـخـدام الـبـرنـامـج بـT ا7ـدرس (م)

والطالب (ط)L ونضع القاعدة ا7ناسبة بT أقواس بعد كل سؤال).
م: أين ينمو األرز في شمال أمريكا?

: اسأل عن حالة معروفة)١(قاعدة
ط: في لويزيانا
م: 7اذا هناك (

: اسأل عن األسباب)٢(قاعدة 
ط: ألنه توجد مياه وفيرة هناك

م: هذا صحيح. ولـكـن هـل تـعـتـقـد أن هـنـاك أرزا مـزروعـا فـي واليـتـي
واشنطون وأوريجون مثال?

: أعط مثاال مناقضا لتوضيح العوامل الضرورية األخرى).٦(قاعدة 
ال أعتقد ذلك,ط:ال

م: 7اذا ال تعتقد ذلك ?
: اسأل عن األسباب)٢(قاعدة 
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ط: هناك ماء وفـيـرL ولـكـن يـوجـد سـبـبـان لـعـدم زراعـة األرز فـي هـذه
ا7نطقة: ا7ناخ ليس صاحلاL وال أعتقد أن األرض مسطحة بدرجة كافـيـة-
يجب أن تكون األرض مسطحة لتستطيع إغراقها با7اءL أو على األقل يجب

أن nهدها.
م. إذنL ماذا عن اليابان ?

: استخدم مثاال مضادا لتبT أي العوامل غير ضرورية)٨(قاعدة 
.......! إلخ

ومن مبادM كولينز التجريبية اآلتي: «إذا شرح الطالـب عـالقـة سـبـبـيـة
وضمنها أحد العوامل غير الضروريةL فابحث عن مثال مناقض يكون فيـه
لهذا العامل قيمة معاكسةL واسأل 7اذا ال تقوم العالقة في مثل هذه احلالة».
وتتكون قاعدة ا7عرفة لهذا البرنامج من عالقات من نوع «يتبخـر ا7ـاء مـن
Lحيث يبرد Lثم ينتقل الهواء الرطب بفعل الرياح إلى اليابسة Lسطح البحر
وتسقط رطوبته في شكل أمطار أو ثلج». وما vيز مثل هذا البرنامج عـن
برامج التعليم التقليدية أن مثل هـذه الـعـبـارة لـيـسـت جـزءا مـن نـص سـبـق

تسجيلهL ولكنها مستخلصة من التمثيل الداللي ا7وجود في البرنامج.
 ا7قتبسةWest للعبة )١٢(LBrown وبراون  Burtonويعطي استخدام بيرتون 

 مثاال تطبيقيا لنظرية «األخطاء البناءة». وهذه اللعبة هـي)١٣(PLATOمن  
من اللعب التي تستخدم رقعة كرقع الشطرجن بها ثعابT وساللم حيث يجب
جتنب الوقوع في الكمائن واتخاذ أقصر الطرق للتقدم حول الدائرةL ويرمي
كل العب بالزهر ثالث مرات ويجمع األرقام بأي طريقة حتلو له مستخدما
العمليات احلسابية العادية ليقرر عدد اخلطوات التي سيتقـدمـهـا. ولـيـس
بالضرورة أن يكون العدد األكبر هو االختيار الصحيحL وا7شكلة هي إيجاد
Lالعدد األمثل في كل لعبة. وباإلضافة إلى أن البرنامج خبير في هذه اللعبة
فهو أيضا ذو استراتيجية تعليمية هامةL فكلما اكتشف حركة غير مـوفـقـة
من الالعبL فإنه يعطي عدة دالك nكـن الـالعـب مـن الـتـنـبـه إلـى خـطـئـه
بالتدريجL ولهذا سميت باألخطاء البناءة. ونظرا لكونها لعبة تعليميةL يتبنى
ا7علم مبدأ عدم التدخل إال عندما يكون هناك فرق كبير بT حركة الالعب

والبرنامج.
L نظرية تنظر إلى  وذج الطالب١)٤(Goldstein و Carrوقد استحدث كار
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الداخلي كصورة مشوهة من مهارات ومعرفة اخلبير. فالتـشـويـه vـكـن أن
ينجم عن استخدام القواعد اخلاطئة. ويجب على البرنامج أن «يعرف» هذه
Lوأن يضعها موضع التطبيق في ا7سائل التـي يـعـاجلـهـا Lالقواعد اخلاطئة
Lحتى إذا أعطت قاعدة منهم نفس اإلجابة اخلاطئة التي يعطيها الطـالـب
يكون االستنتاج ا7عقول أن هذه القاعدة اخلطأ تشكل جزءا من  وذج فكر

الطالبL وفي هذه احلالة vكن تدريس الصيغة الصحيحة للقاعدة.
وما زالت هذه النظريات التعليمية بـسـيـطـة جـداL وال تـسـتـطـيـع تـنـاول
جميع ا7واقفL إال أنها nثل مرحلة من مراحل تطور االستراتيجيات غيـر
ا7باشر في التدريس بواسـطـة احلـاسـب. والشـك أن اسـتـغـالل إمـكـانـيـات
احلاسب التفاعلية قد � بشكل أفضل وأكبر من خالل هذه النظريات عن
طرق التدريس التقليدية. ويجب على الباحثT في هـذا اجملـال أن يـكـونـوا
Tاجملـال الـعـلـمـي 7ـوضـوع الـدرس وبـ Tباستمرار للحاج الواضح ب Tواع

االستراتيجيات للتدريس.

قيود على بناء نظم خبيرة في البرامج التعليمية
إن ا7بدأ الذي تبنـى عـلـيـه هـذا اجلـزء هـو «لـيـس بـالـضـرورة أن يـكـون
اخلبير ا7متاز مدرس �تاز أيضا». وvكن أن نعبر عن ذلك بطريقة أخرى
أنه قد vكن لبرنامج ما أن يشرح كيفية حل مسألة معينةL ويعطي أسباب
اختيار مجموعة من االفتراضات بدال من غيرهاL ولكن ال يعني ذلك بالضرورة
أنه vكن أن يشرح 7اذا سلك الطريق الذي سلكه في احلل. فالقدرة علـى
شرح االستراتيجيات ا7ستخدمة في احلل تتطلب درجة أكثر من التفصيل
في ا7عرفة ليست ضرورية لعملية احلل ذاتها (أي vكن التوصل إلى احلل

 البرامج مثاال واضحـاL لـهـذاcompilingفي غيابها). وnثل عمليـة تـرجـمـة 
 يكون من الصعب جـدا قـراءتـه عـلـىcompiled programفالبرنامج ا7ـتـرجـم 

الرغم من أنه يكون على درجة عالية جدا من الكفاءة.
 للتمـثـيـلmodular structureوهناك اتفاق عام على أن الـبـنـاء الـتـركـيـبـي 

يجعل العمليات االستداللية للبرنامج أكثر وضوحاL وأسهل تفسيرا. إال أن
 قد علق على ذلك قائال إن معظم البرامج تغفل اخلطوات,W. clanceyكالني 

الوسطى في العمليات االستدالليةL خاصة عنـدمـا تـتـعـامـل مـع الـعـالقـات
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السببيةL وبينما ال يقلل هذا من كفاءة عملية االستداللL بل على العكس قد
يزيدهاL إال أنها تصبح عائقا عندما يطلب من البرنامـج أن يـشـرح كـيـفـيـة

توصله للنتائج التي انتهى إليها.

خامتة
تفتح تقنية الذكاء االصطناعي آفاقا جديدة في البحث في طرق التعليم.
وإذا كان لنا أن نغتنم هذه الفرصةL فالبد أن تتوافر النظم اخلبيرة ألغراض
التعليمL كما البد وأن تبني بشكل جيد بحيث تستخدم بنجاح في الـبـرامـج
Lالتعليمية. واحلاسب هو أداة جيدة وقوية الختبار نظريات التعليم والتعلم
وخصوصا الختبـار عـمـومـيـةL وخـصـوصـيـة هـذه الـنـظـريـات فـي اجملـاالت

. وvكن للبرامج التي تستخدم هذه)١٦(اخملتلفةL وكذلك الختبار فتاليتهـم 
الطرق أن تفسر خطوات تفكيرهاL بدال من مجرد عرض النص التعلـيـمـي
على شاشة احلاسب معظم الوقت كما يحدث في برامج التعليم التقليدية.
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البرامج القابلة للتعلم

مقدمة
إن الـقـدرة عـلـى الـتــعــلــم هــي أحــد ا7ــكــونــات
األساسية للذكاءL ونحن نـتـحـدث هـنـا عـن الـتـعـلـم
�عناه العام أي بأنه vثل الطريقة التي يزيـد بـهـا
البشر واحلـيـوانـات واحلـاسـبـات مـخـزون ا7ـعـرفـة

لديهمL ويطورون مهاراتهم وقدراتهم الفكرية.
وقد استمرت دراسة عملية التعـلـم مـنـذ األيـام
األولى للذكاء االصطناعي. فقد احتوى مثال برنامج

CHECKERS)لصامويل سجالت لعدد كـبـيـر مـن)١ 
اللعب التي يستخدمها البرنامج ليحسن من طريقة
لعبهL وذلك كما تعلم البرنامج الذي كـتـبـه وتـرمـان

waterman)لعبة البوكر: وتوضـح هـذه األمـثـلـة أن)٢ 
برنامج احلاسب ال يستطيع التـعـلـم بـكـفـاءة مـا لـم
يكن متاحا لديه nثيل صحيح للمعرفة ألغى يهدف
الكتسابها. وقد تناقصت اجلهود البحثية في هـذا
اجملال بعد فترةL ر�ا لتحول االهتمام إلى مجاالت
أخرى مثل طرق nثيل ا7عرفة. وقد عاد االهتمام
اآلن إلى البحث في جعل البرامج قادرة على التعلم
ألن برامج احلاسب احلالية قد ازداد حجمها وكفاءة
أدائها لدرجة يستحيل معها إدخال التحسينات عليها
يدوياL وأصبحت االستعانة باحلاسب لهذا الغرض

19
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أمرا ضروريا.
وقد كان التعلم يعتبر في ا7اضي مساويا للتأقلمL ولـهـذا يـنـطـوي عـلـى

 للظاهرة أو الفكرة ا7عينة حتتparametersالتقريب ا7ستمر لقيم ا7عامالت 
الدراسة. ويهدف هذا ا7نهج إلى تطوير برنامج تعلـيـمـي يـصـبـح مـع مـرور
الوقت أكثر ثباتاL وأكثر كفاءة? وهو قريب �ا يتبع في مضاهاة وتصنيـف

. وقد كان الـنـوع األول(٣) pattern clas sification and recognitionالتشـكـيـالت-
من برامج تعلم احلاسب عدديا بطبيعتهL واعتمد دائما على استخراجL من

. وتعتبر آلة التمييزpolynomial functionاألمثلة ا7عطاةL وظيفة متعددة احلدود 
 مثاال جيدا لـذلـك. إال أنـه)٤(Rosenblatt لروزينـبـالت perceptronالصنـاعـي 

L وكان)٥(Simonسرعان ما اتضح قـصـور هـذا الـنـهـج كـمـا أوضـح سـيـمـون 
الدرس األساسي ا7ستخلص مـن ذلـك هـو أن الـبـرنـامـج الـذي يـبـدأ بـدون

معرفة أولية ال vكن أن يصل 7ستوى أداء جيد.
وقد ابتعد مفهوم التعلم في الذكاء االصطناعي عن هذا االجتاه العددي
في الستيناتL واجته البحث نحو بناء بنية رمـزيـة مـعـتـمـدة عـلـى عـالقـات

Edward Feigenbaum إلدوارد فايجينبام )٦(EPAMا7فاهيمL ويعتبر برنامج ايبام 

 لدراسة العالقـات بـdiscriminating networkTالذي استخدم شبكـة nـيـيـز 
ا7قاطع في جتارب احللم باحلفظ عن ظهر قلب-مثاال على ذلك وكان منهج
التقو� ا7تتابع للمعايير وا7عامالت يعتبر الوسيلة األخيرة التي يلجأ إليها
لتعلم ا7ستويات العليا من البنية الرمزية. إال أنه لم يتوفر في ذلك الوقـت
فهم كاف عن كيفية nثيل ا7عرفةL األمر الذي يساعد برامج التعلم اجليدة
على التطور في اجتاه هذا اخلط اجلديد. ونتيـجـة لـهـذا تـالش االهـتـمـام
با7وضوع في دوائر الذكاء االصطناعي بعد احملاوالت التجريبية األولى.

وvكن nييز أنواع مختلفة من التعلم كما يلي:

احلفظ الصم والقبول املباشر للمعلومات اجلديدة
ال يتطلب البرنامج هنا أي قدرات استنتاجيهL بل يسجل ببساطة احلقائق
واألمثلة اجلديدة دون حتـويـل أو تـطـبـيـق; وهـذا هـو األسـلـوب ا7ـعـتـاد فـي

البرمجة.
التعلم بتلقي اإلرشادات.



245

البرامج القابلة للتعلم

يتلقى البرنامج مواد جديدة للمعرفـة أو إرشـادات فـي شـكـل vـكـن أن
يندمج في ا7عرفة اخملزنة قبال في البرنامج لتحسT القدرة االستـداللـيـة

للبرنامج.

التعليم بالتناظر.
يتلقى البرنامج حقائق جديدة مشابهة بدرجة كبـيـرة لـبـعـض احلـقـائـق
ا7وجودة بالبرنامج من قبلL �ا يـؤدى إلـى nـكـن الـبـرنـامـج مـن أن يـوفـق
سلوكه في مواقف جديدة لها بعض الشبه �واقف تعامل معها البرنامج من

قبل.

التعلم من األمثلة.
يستنبط البرنامج القواعد العامة من األمثلة احملددة ا7عطاة له. فلكي
نعلم البرنامج ا7عنى العام 7اهية أن يكون الـشـيء حـصـانـاL نـعـطـيـه أمـثـلـه
Lونذكر للبرنامج أي منها اخليول Lحليوانات من بينها خيول وأشياء أخرى
وعلى البرنامج أن يجد القواعد التي nكنه من nييز اخليول من غيرهـا.
وليس من الضروري إعطاؤه أمثلة سـلـبـيـةL إال أن ذلـك يـسـرع مـن عـمـلـيـة

التعلم.

التعلم باملالحظة واالكتشاف.
التعلم بهذه الطريقة تعلم ذاتيL غير خاضع لإلشراف والتوجيهL ويتطلب
قدرة عالية على االستنتاجL فيقوم البرنامج بتدقيق ا7عرفة اخلاصـة لـديـه

في محاولة الكتشاف األ اط ليستخلص منها قوانT وحقائق جديدة.
Mكن للقارvو Lفقط في هذا الفصل Tاألخيرت Tوسوف نعرض للطريقت

Michalski, Cubonell andالرجوع إلـى مـيـخـالـيـسـكـي وكـاربـونـيـل ومـيـتـشـيـل 

Mitchell)للحصول على معلومات عن كافة طرق التعلم ا7ذكورة أعاله.)٧ 

مناذج عامة لبرامج التعلم
-Tاذج التعلم-العامة-نعرريخح الساحت  Tسنعرض-من بtwo-space mod

-١٩. وكما يتضح من شكل )٨(Simon and Leaاصح الذي وضعه ساvون ولي 
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 يتكون هذا النموذج من ساحة لألمثلة وأخرى للقواعدL ومن ا7الئم استخدام١
التعبير «قواعد» هنا رغم أنه قد تتخذ األفكار التي vكن استنـتـاجـهـا مـن
األمثلة شكال يختلف عن القواعد ا7ألوفةL فـقـد nـثـل مـفـهـومـا مـعـيـنـا أو

خواص nيز كيان ما.

ومن األمثلة آلتي سنستخدمها كثير«فيما يلي ذلك اخلاص بتعلم مفهوم
 في لعبة البوكرL والـذي يـعـنـي أي خـمـس أوراق مـن نـقـشflush«الفـلـوش» 

واحد في يد الالعب.
فمن خالل عدة أمثلة يتعT على البرنامج أن يكتشف أن رتب األوراق ال
تهمL كما أن النقشة نفسها ال تدخل في االعتبارL فسواء كانت األوراق من

 ال يهمL ولكن الصفة الضرورية هيhearts أو القلوب spadesنقشة البستوني 
أن تكون األوراق اخلمسة من نقشة واحدة.

.The example spaceساحة األمثلة 
إن من أهم أسس التعلم الناجح استخدام األمثلة اجليـدة اخلـالـيـة مـن
Tكن البرنامج من التمييز بـn األخطاء. ويجب اختيار هذه األمثلة بحيث
القمح والت®L أي أن يستطيع البرنامج أن يجد العوامل ا7ميزة للـمـفـاهـيـم
التي عليه أن يتعلمها. ورغم أن برنامج التعلم اجليد يـجـب أن يـنـجـح رغـم
وجود بعض األخطاء في األمثلة ا7عطاةL إال أن التقنية ا7تاحة أالن ليسـت
على درجة من الرقي بحيث تسمح بالتوصل إلى هذا ا7ستـوى. وبـالـنـسـبـة

 مثال في كل7aceعيار التمييزL فإنه ليس من احلكمة استـخـدام ورقـة آس 

����� ����	�
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 لبرنامج مهمته أن يستنتج مفهوم الفلوس فإنه قد يلحظflushمثال للفلوش 
هذا االطراد ويتوصل-لو كان ماهرا-إلى االستنتاج اخلاطئ بأن وجود ورقة

اآلس ضروري للفلوش.
Lوهناك متطلب آخر وهو أن األمثلة يجب أن توضـح بـتـرتـيـب صـحـيـح

فا7درس اجليد يعطي أمثلته بترتيب يتدرج من السهولة إلى الصعوبة.

.The rule spaceساحة القواعد 
ويعتبر استخالص ا7بادM والقوانT العامة عمليه جوهرية فـي الـتـعـلـم
من األمثلة. ويكون وصف (أ) أكثر عمومية من وصـف آخـر (ب) مـثـالL إذا
كان (أ) ساريا في جميع ا7واقف التي يكون فيها (ب) سارياL باإلضافة إلى

مواقف أخرى. فالتعميم التالي مثال:
- جميع طلبة قسم الكيمياء لديهم دراجات.١

يتضمن في
- جميع طلبة كلية العلوم لديهم دراجات.٢

أو في
L) جمع الطلبة لديهم دراجات.٢(

v (Lكن استنتاجها بعد إعطاء أمثلة أخرىL مثال٢قاعدة (
L) جميع طلبة قسم الفيزياء لديهم دراجات.١(
L L) جميع طلبة اجلامعة لديهم دراجات.١(

وهنا يتضح أنه لم يعد هناك حاجة للجزء الوصفي الذي يحدد اجلماعة
اجلزئية من طالب اجلامعة (طالب الكيمياءL طالب العـلـوم.. الـخ) ولـهـذا

vكن جتاهله.
وvكن طبعا أن يكون التعميم خطأL وباإلضافة إلى ذلك فإن هذه صورة
مبسطة جدا للتعلمL فنحن قادرون على �ارسة صور أكثر تعقيدا من ذلك
Lاجلديدة فحسب Tألنها ال تساعدنا في استنباط القواعد والقوان Lبكثير

بل تغير من البنية التي nثل بها معرفتنا.
 وهو يعبر عن الناحية)٩(Smithوهناك مخطط آخر للتعلم قدمه سميث 

L)١٠( 7يتشيـلLLEX وقد استخدمه برنـامـج ٢الوظيفيةL وموضح بـشـكـل ١٩-
Lاألداء L(للمسائل واألمثلة) ويتألف هذا البرنامج من أربعة مكونات: االنتقاء
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التقو�L والتعلم.
األداء هو البرنامج الذي نهدف لتحسT أدائهL وvكن أن يكون برنامجا
للعب إحدى اللعبL أو لتشخيص موقف ماL أو لوضع خطط عمل 7همة ما
ذات هدف محدد. واالفـتـراض األولـي أن أداءه لـيـس جـيـداL ويـحـتـاج إلـى
Lالتقو� هو ا7كون الذي يقارن األداء الفعلي �ستوى األداء ا7توقع .Tحتس
وتعتمد نوعية التعلم طـبـعـا عـلـى دقـة هـذه ا7ـقـارنـةL وعـلـى مـا إذا كـان �
حتديد األداء ا7توقع بدقة ووضوح. ويعتمد التقو� في برنامج للتشخيص
الطبي 7رض ما مثال على مالحظات عن فعالية العالج وتقدم احلالة ا7رضية

حلاالت عديدة من ا7رضى الذين قد عوجلوا من هذا ا7رض.
التعلم هو ا7كون الذي يستخدم نتائج ا7قارنة التي قام بها مكون التقو�
لتحديد أي مكونات األداء مسئولة عن النتائج غير ا7رضيةL ولذلك حتتاج
إلى تغييرL وvكن أن تكون هذه من قاعدة ا7عرفة أو من مجمـوعـة آلـيـات
االستدالل ا7نطقي. ومن الطبيعي أن ينتج عن حتسT األداء في جز ما من
البرنامج أثر في تدهور أداء جزء آخرL ولهذا يتعT 7كون التعلم اجليد أن
يستعرض في فترات مختلفة التعديالت التي أدخلها ليتأكد أن األداء العام

للبرنامج ككل يتجه إلى األفضل.
االنتقاء عادة ما يتم خارج البرنامجL فاختيار األمثلة يتم يدويا ثم تدخل
إلى البرنامج بترتيب معT لتحقيق النتائج ا7ثلى للتعلمL ولكن vكن تصور

(10) LEX � ������ �	
� 2 � 19 �� 
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صيغة تسمح للبرنامج نفسه أن يقرر التـرتـيـب الـذي تـعـرض فـيـه األمـثـلـة
لتحقيق األداء ا7نشود. وسنتناول اآلن قواعد التعميم الشائعة االستخدام.

القواعد العامة لالستقراء
 و «:conjunction» للتعبير عن العالقة ا7نطقية للـوصـل &سنستخـدم «

 لعالقة التضمT للداللة على العالقة بT وصف ا7فهوم واسمهL وبذلك<<:
 ب تعني أم ب هو اسم ا7فهوم الذي تصفه أ.<:أ: 

استبدال الثوابت با7تغير. توضح القاعدة األولى حتقيق هدف تعـريـف
 ترمز خلـمـس أوراق٥L- و١مفهوم الفلوش في لعبـة الـبـوكـر. إذا اعـتـبـرنـا و

وعرفنا النقشة والرتبة كمحمولT في الصياغة التالية:
هي بستوني (نفس الشيء بـالـنـسـبـةLi ب) تعني أن الـورقـة وiنقشـة (و 

).Clubs واالسباتي Diamond وا7اسة Heartsللقلوب 
 ولدL شايب١٠L- ٢هي خمسة) وكذلك (i) تعني أن الورقة و i L٥رتبه (و 
بنتL آس).

:Tاآلتي Tوبإعطاء ا7ثال
&Lب)٤ نقشة (و &Lب)٣ نقشة(و &Lب)٢ نقشة(و &: نقشة(واLب)١مثال 

Lب)٥نقشة(و
 فلوش (و٬١ و٬٢ و٬٣ و٬٤ و٥)>:: 

 نقشة&L س) ٣ نقشة (و &L س) ٢ نقشة (و &L س)١: نقشة (و ٢مثال 
L س)٥ نقشة(و&Lس)٤(و 

)٥ و ٤ و ٬٣ ٬٢و ١ فلوش (و>:: 
vكن للبرنامج أن يستنتج القاعدة التالية:

&)٤Lx) نقشة (و Lx ٣ نقشة(و &)Lx ٢ نقشة(و &)Lx ١: نقشة(و ١قاعدة 

)Lx ٥نقشة(و
)٬٥ و٬٤ و ٬٣ و٬٢ و١ فلوش (و>:: 

.xباستبدال الثوابت ب وس با7تغير 

التغاضي عن الشروط.
من الطرق األخرى لالستقراء التغاضي عن أحد الشروط ا7تضمنة في
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القاعدة; وبذلك تصبح القاعدة اجلديدة أكثر عمومية من القاعدة األصلية
التساع مجال تطبيقها. وvكن اتباع هذه االستراتيجـيـة فـي ا7ـثـال الـتـالـي
بتجاهل كل الشروط اخلاصة برتب أوراق اللعب. وباستخدام قاعدة استبدال

الثوابت با7تغير أيضا vكن أن نحصل على اآلتي:
&)٢ رتبة (واL &: نقشة (وأ وأو ب) ٣مثال-

&)٢٬٥ رتبة(و &Lب)٢نقشة(و 

&)٣٬٧ رتبة(و &Lب)٣نقشة(و 

&) ٤٬٨ رتبة(و &Lب)٤نقشة(و 

 رتبة (وه أه شايب)&L ب) ٥نقشة (و
 فلوش (و٬١ و٬٢ و٬٣ و٬٤ و٥)>:: 

 أيضا.١والتي vكن أن تعمم لقاعدة-
.disjunctionالتعميم عن طريق الفصل 

والطريقة الثالثة هي إضافة اختيارات إلى القاعدة باستخدام أداة الفصل
ا7نطقية «أو» آو والتي مثل الطريقة السابقة جتعل القاعدة أكثر عمومية.

 في لعبة البريدجL فبإعطاء األمـثـلـةHONORافرض أننا نريد تعليـم فـكـرة 
التالية:

)x(HONOR  >): : x L١٠: رتبة (٤مثال-
)x (L< HONOR ولد): : x: رتبة (٥مثال-
L< (X) HONOR بن): : x: رتبة(٦مثال-

)x (L< HONOR شايب): : x: رتبة (٧مثال-
)x (LHONOR آس)  x: رتبة (٨مثال-

يعطي التعميم باستخدام الفصل ا7نطقي القاعدة التالية:
LxL بنت) أو رتـبـة (Lx ولد) أو رتـبـة (x) أو رتبـة (x L١٠. رتبـة (٢قاعـدة 

Lآس).xشايب) أو رتبة (
)HONOR) (x(

وهذا التعميم في الواقع أقل مجازفة من التعميمات السابقة.

التعميم الكمي:
لنفترض أن لدينا فردين من مجموعة أفراد نقوم بـدراسـتـهـاL ووجـدنـا
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أنهما يشتركان بخاصية ما بدرجات متفاوتة نرمـز لـهـمـا ب أL بL فـيـكـون
افتراض وجود هذه اخلاصية في جميع أفراد اجملموعـة بـدرجـات تـتـراوح
بT أ و ب تعميم منطقي. ومن الواضح أن احتمال اخلـطـأ يـتـضـاءل كـلـمـا

زادت األمثلة.

التعميم بتتبع مسار الشجرة.
 هيئة األشكال ا7سطحةL فإذا أعطينا ا7علومات٣-١٩حتدد الشجرة في 

التالية:
)x أزرق (> :L مستطيل): xشكل (
)x أزرق (> :L مثلث): xشكل (

فبتتبع مسارات الشجرة نتوصل إلى التعميم التالي:
)x أزرق (> :L مضلع): xشكل (

 الذين على شكل مثلث�xعنى أنه إذا عرفنا أن جميع أفراد مجموعة 
أو مستطيل ذوو لون أزرق. فإننا نستنتج أن كل األشكال ا7ضلعة من مجموعة

x.ذوو لون أزرق 

Winston programبرنامج وينستون 

من أمثلة برامـج الـتـعـلـم ا7ـعـروفـة ذلـك الـبـرنـامـج الـذي كـتـبـه بـاتـريـك
 بعهد ماسوتشوستس للتقنية حيث يقوم البرنامج بتعليم مفهوم)١١(وينستون

 كيف vكن أن تقود األمثلة ا7ـتـدرجـة بـعـنـايـة٤-١٩القنطرة ويوضـح شـكـل 
Lعملية التعلم. فتعطى الصورة األولى ا7ثال الصحيح للمفهوم ا7راد تعلمـه

L هي فكرة هامةnear missبينما تعطى الصورة الثانية مثاال للخطأ القريب 
Lخطأ في شرط واحد فقط من الشروط األساسية للمفهوم Tلوينستون لتب
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وفي هذا ا7ثال هو شرط أنه يجب أن تكون هناك كتلة أفقية ترتـكـز عـلـى
Tواخلطأ القريب في الصورة الـثـالـثـة هـو أن الـكـتـلـتـ LTالرأسيت Tالكتلت
الرأسيتT قد المس كل منـهـمـا اآلخـرL وأخـيـرا تـبـT الـصـورة الـرابـعـة أن
ا7كون األفقي ال يتحتم أن يكون مستطـيـالL بـل vـكـن أن يـكـون فـي شـكـل
منشور. ويعرف البرنامج كيف ينقح مفهومه األولى 7ا يجب أن تكون عليه
القنطرة وذلك باالستبعاد التدريجي للمالمح غير األساسية في التعريف.

Learning abstract structuresتعلم التراكيب اجملردة 

 ا7عـروفDietrich and MichalsKiيهدف برنامج ديتريش وميـكـالـيـسـكـي 
 لوصف ا7واقف وا7فاهيم التي تتميز بأن لها بنية داخلية.)١٢(INDUCEباسم 

ففي بعض األشكال تدخل ا7كونات اخملتلفة في عالفات فيما بينها vكـن
أن توصف بكلمتي أعلى أو أسفلL وعلى البرنامج أن يجد أكثـر األوصـاف

حتديدا والتي vكن أن تصلح كتعميم لألمثال التالية:

قنطرة

خطأ بسيط

قنطرة

خطأ بسيط

شكل ١٩-٤ تعلم مفهوم «القنطرة».
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)u دائري (&)u    كبير(O: ١مثال-
 O&)كبير v(&)دائري v(

)u Lv أعلى (&
)w دائري (&) w): صغير (O)    y, x, w: ٢مثال-

)x مربع (&) x كبير (&
)y مربع (&)y كبير(&
)x Ly أعلى (&) x, w أعلى (&

الرمز    معناه «يوجد».
ويولد البرنامج التراكيب التالية:

L-١مثال)   :u Lv) أعلى :(u Lv(
L٢كمثال)   :w Lx Ly) أعلى .(u Lv (&) أعلى xLy(

)L الذي vثـل أكـثـرu Lvومنه نستنتج الـشـرط الـتـالـي شـرط ت أعـلـى (
التعميمات حتديدا بينما ال يتناقض مع األمثلة ا7عطاة.

حجم<  :syntactic vectorوvكن أن يكون التمثيل بواسطة متجه تركيبي 
)u) شكل L(u) حجمL(v) شكلL(v(<

والتي vكن في ضوئها إعادة كتابة األمثلة أعاله بالشكل التالي:
 L-١مثال(دائري Lكبير Lدائري Lكبير) :
 LL-٢مثال(مربع Lكبير Lدائري Lصغير) :

: (كبيرL مربعL كبيرL مربع)٢ ,,,مثال-
 L L-١و�قارنة مثال L L٢ ومثال L Lيجد البرنامج اخملصص٢ ,,, و١ �ثالي L

إليجاد التعميم األدنى الوصف التالي:
(× Lكبير L× Lكبير) و (×Lكبير Lدائري L×)

حيث «×» تعني أن الصفة ا7قابلة لها غير مهمة.
وباستخدام العالقة البنيوية جند ما يلي:

)v كبير (&) u دائرى (&) u Lv): أعلى (u Lv:   (١شرط-
)v كبير (&) u كبير (&) u Lv): أعلى (u Lv:   (٢شرط-

ويعني هذا بكلمات أخرى: يوجد شيء ما كبير أعلى شيء ما كبير آخر
ويوجد شيء دائري أعلى شيء كبير. وvكن أن يـعـطـي هـذا إجـابـة جـيـدة

لسؤال وضع كاختبار للمالحظة.
E

E

E

E

E

E

E
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.)١٣(kodratoffوهناك أعمال أخرى مشابهة قام بوصفها كودراتوف 

AQ 11برنامج 

نصف في هذا اجلزء منهجا بديال للطرق التقليدية لـتـكـويـن الـقـواعـد
اإلنتاجية بإجراء حوار مع اخلبير البشري ا7ـتـخـصـص فـي اجملـال. فـعـلـى
الرغم من اتخاذ اخلبير البشري قرارات صحيحة في معظم احلاالتL إال
أنه عادة ما يجد صعوبة في شرح الكيـفـيـة الـتـي تـوصـل بـهـا التـخـاذ هـذه
القراراتL وكثيرا ما ينسى ذكر معايير معينة (التي أخذها في االعتبار دون
أن يعي)L كما أنه ال يعطي تقوvا دقيقا 7دى قوة النتائج التي توصل إليها.
ويتمثل ا7نهج اجلديد الذي نطرحه هنا في وضع ا7علومات ا7تـضـمـنـة
في األمثلة ا7عروفة في شكل vكن برامج التعلم من استخدامها. وأبـسـط
طريقة لتحقيق ذلك هي صياغة األمثلة بنفس الصورة التركيبية للـقـواعـد

التي سوف تكتشف.
RysZard Mi بواسطة ريزارد ميكاليسـكـى-AQ11وقد استحدث برنامـج 

chalski(١٤)وقد استخدم لتطوير قواعد تشخيص األمراض Lبجامعة الينوي 
٦٣٠. وحتتوي األمثلة ا7عـروفـة عـلـى وصـف )١٥(التي تصيب نـبـات الـصـويـا

مرضا من أمراض النباتاتL يعبر عنها كمجموعات زوجية من ا7عايـيـر لـم
 والتشخيص ا7عروفL ويبلغ عدد الشخـصـيـاتpuameter value pairsالقيـم/

 من ا7عايير التي vكن لكل منها أن يتخذ٣٥احملتملة خمسة عشر وهناك 
 T١٥( وكان عدد األعراض ا7مكنة حوالي عشرة٢٬٧قيمة تتراوح ب(.

وهذا هو مثال لقاعدة أعطاها اخلبير البشري:
 والساق غير عادية&إذا كانت أوراق النبات عادية 

 وعنق النبات به آفة&
 والساق بها آفةL ولونها بني&

إذن يكون جذر النبات قد تعفن إلصابته بفطر األرومة وحتول خوارزمية
البرنامج مشكلة اكتشاف القواعد التي nيز احلاالت إلى مسألة تعلم سلسلة
من ا7فاهيم. وهي في أول األمر تنظر في جميع األمثلة ا7ؤيدة لتشخيص
معLT ثم تضع وصفا عاما بدرجة كافية بحيث يتفق مع جميع األمثلة دون
استثناء. وتقوم بعد ذلك بتحديد هذا الوصف حتى يستبعد جميع األمثلـة
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ا7عاكسة (أي جميع األمثلة ا7ؤيدة للتشخيصات األخرى)L وهكذا تكرر العملية
لكل تشخيص. ويختار البرنامج األمثلة التي تختلف فيما بينها كثيرا داخل
إطار العينةL ألنها أكثرها أهمية. وقد اختار البرنامج في حالتنا هذه عينة

٣٤٠ نبات لعمليـة الـتـعـلـمL تـاركـا بـاقـي الـنـبـاتـات ويـبـلـغ عـددهـا ٢٩٠تـضـم 
 نبات).٢٩٥الستخدامهم في اختبار صحة القواعد ا7ستمدة من العينة (
L ولنسميPLوتؤدي عملية التعلم هذه إلى بناء برنامج خبير; فلنسميه 

البرنامج ا7ماثل الذي يتبع الطريقة التقليدية في احلوار مع اخلبير البشري
PD وفي حالة برنـامـج .AQllاقترح اخلبير البشري بعـض األوصـاف الـتـي 

L مثل بعض القواعدAQ11تطلبت تفاصيل أكثر من تلك التي تطلبتها صيغة 
التي تلعب فيها بعض الصفات دورا أساسياL بينما تستخدم صفات أخرى

 أقل كفاءة منPDجملرد التأكيد. ورغم هذه ا7رونة الكبيرةL فقـد وجـد أن 
PL فقد كان يعطي LPL من حاالت االختبار٦٬٩٧ التشخيص الصحيح في %

% من احلاالت١٠٠ PL. وعالوة على ذلك أعطى  PD % لبرنامج ٧١٬٨مقابل 
التي قدم فيها قائمة قصيرة من التشخيصات احملتملة والتي كان من بينها

L في الوقت الـذي كـانـتPD % لبرنـامـج ٩٦التشخيص الصحـيـح مـقـابـل ٬٩
أقصرL وبالتالي vكن استخدامه ألن نسبة اخلطأ فيها أقل.PLقائمة 

وليس لنا احلق في اعتبار نتائج هذه التجربة كبرهان على أن األنظمة
اخلبيرة التي تبني بطريقة التعلم هذه تتفوق بانتظام على تلك التـي تـبـنـى
بإجراء احلوار مع اخلبير البشري. فقد كان هـنـاك تـطـابـق فـي الـبـرنـامـج
الذي ناقشناه بT األعراض والتشخيص. وستعمل برامج التعلم بكفاءة أقل

 أوintermediate conclusionsفي األحيان التي تتطلب استخدام نتائج وسيطة 
االستراتيجيات التي تعتمد على النتائج. كما أن الصور التركيبية التي يولدها
البرنامج محدودة اجملالL بينمـا يـسـتـخـدم اخلـبـيـر الـبـشـري صـورا أخـرى
لالستدالل باإلضافة إلى القواعد اإلنتاجيةL بل يستخدم عدة أشـكـال فـي
Lاستخدامه للقواعد اإلنتاجية? بعضها يؤدي إلى التشـخـيـصـات احملـتـمـلـة
وبعضها يساعد في التأكد من التشخيص الصحيح. ومن الصعب حتـقـيـق

هذا التمييز بواسطة برنامج التعلم.
 بصور منطقية أكثر من الالزمPLLوقد حملت بعض القواعد التي يولدها

وvكن تبسيطهاL إال إذ البرنامج ليس لديه ا7عرفة البديهية التي nكنه من
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تبسيطها. ومع هذاL فإن اإلجناز مدهـشL وvـكـن اسـتـخـدام الـتـقـنـيـة فـي
مجاالت أخرى مشابهة. وقد استحسن اخلبراء معظـم قـواعـد الـبـرنـامـج.
وبشكل عام يبدو أنه يجب النظر إلى طرق التعلم كأداة تعاون اخلبـيـر فـي
وضع قواعدهL وكطريقة جديدة للتعاون بT عالم ا7علومات واخلبير البشري

في اجملال.

AMبرنامج 

 بجامعة ستانفوردL)١٦(Douglas Lenatكتب هذا البرنامج دوجالس لينات  
وهو  وذج مدهش لبرنامج قادر على توليد ا7فـاهـيـم بـاسـتـخـدام احلـجـة

 برنامـجـاAMا7عرفية ا7ماثلة لتلك ا7ستخدمة في بـرامـج الـتـعـلـم. ولـيـس 
Tللتعلم با7عنى السابق تعريفه ألنه ال يستخـدم ا7ـعـرفـة اجلـديـدة لـتـحـسـ
أدائهL ولكنه يعدل أنشطته في ضوء اكتشافاته. وقد أضفـنـاه هـنـا لـتـوافـر

جميع إمكانات برامج التعلم فيه.
 من مفـاهـيـم نـظـريـة١١٥ بقاعـدة مـعـرفـة تـتـضـمـن AMويبـدأ بـرنـامـج 

 (انظر الفصل الثالثstmctured objectsاجملموعات في شكل كيانات هيكلية 
Lباإلضافة إلى عدد من احلجج ا7عرفية في شكل قواعد إنـتـاجـيـة L(عشر

والتي بتطبيقها على الكيانات األولية vكن أن تولد أخرى جديدة.

AMالكيانات في 

 من اخلصائص ? وهي التعريفstandudLيتميز كل كيان �جموعة قياسية 
Lواخلصوصيات. وهناك أيضا قيمة Lالعموميات Lاألمثلة واألمثلة ا7عاكسة

وهي رقم يرمز لدرجة األهمية للمفهوم.
:<prime numbersانظر ا7ثال التالي لكيان «األعداد األولية 

االسم: األعداد األولية
التعريف:

divisors (x)=2األصل: عدد من القواسم 

x = y = ١ أو x = (< y ١ x    ) = (y) (yحساب احملمول: اولي (

٢٬٣٬٥٬٧٬١١٬١٣٬٢٣أمثلة: 
العموميات: أعداد صحيحة

A
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أعداد صحيحة لها رقم زوجي من القواسم
اخلصوصيات: أعداد صحيحة زوجية

أعداد صحيحة فردية
أزواج من األعداد الصحيحة

 أدناه)٢ (انظر حم ٨٠٠القيمة: 
األربع قواعد من احلجج ا7عرفية (حم) الـتـالـيـةAMويستخدم برنـامـج 

كثيراL وهي تساعدنا على أن نرى بالضبط كيف يسـيـر الـبـرنـامـج إليـجـاد
مفاهيم جديدة.

: إذا كانت اخلصوصيات 7فهوم (م) ما قد � توليدهاL وإذا كانت١حم-
ا7همة احلالية هي إيجاد أمثلة لكل من هذه اخلصوصيات.

إذن قد تكون األمثلة ا7عروفة للمفهوم (م) هي أيضا أمثلة لبعض ا7فاهيم
اخلصوصية اجلديدة.

)١L: إذا وجد أن جمع األمثلة للمفهوم (م) هي أمثلة 7فهوم آخر (م ٢حم-
).١وإذا لم يكن معروفا بعد أن (م) هو تخصص (م 

.Tوقم بزيادة قيمة ا7فهوم L(م أ) إذن افترض أن (م) هو تخصص ل
function. إذا انضوت جميع األمثلة 7فهوم ما فـي مـجـال وظـيـفـة ٣حم-

نادرة االستخدام.
إذن احسب صورة هذه العناصر حتت هذه الوظيفة وادرس اجملمـوعـة

الناجتة كمفهوم مستقل.
: إذا وجد أن 7فهوم ما أمثلة قليلة جدا.٤حم-

إذن حاول أن جتد السببL واعتبر أن ا7فهوم قليل األهمية.
 وعلى١٠٠٠- ١ على األرقام من١وإذا قمنا بتطبيق احلجة ا7عرفية حـم-

مفهوم عدد القواسم احملددL تكون النتيجة كما يلي:
قاسم صفر = أعداد بصفر من القواسم: ال أحد

١- أعداد بقاسم واحد: ١قاسم 
L.. .. ..٢٬٣٬٥٬٧٬١١٬١٣ من القواسم ٢= أعداد بعدد ٢قاسم 
L .. ..٤٬٩L٬٢٥L٬٤٩٬١٢١٬١٦٩ قواسم: ٣ = أعداد لها ٣قاسم 

 فإن اجملموعات الصغيرة جدا ليس لها أهميةL وعلى هذا٤وطبقا حلم 
٢L vكن أن يستبعدا. وال تنطبق أي حم على قـاسـم ١قاسم صفر وقاسـم 
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 تومي بالنظر في جذورهم التربيعية٣L لها جذور تامةL وحم ٣ولكن قاسم 
 يجب زيادة قيمة٢: األعداد األولية. وطبقا حلم ٢والتي هي مجموعة قاسم 

كل منهما.
 مفاهيم جديدة بتطبيق احلجج ا7عرفية على ا7فاهيمAMوهكذا يولد 

ا7وجودةL ولكنه ال يستطيع بالطبع أن يخلق حججا معرفية جديـدةL األمـر
الذي يعتبر نقصا خطيرا من وجهة نظر برامج التعلم.

فالتعليم يتطلب مستوى أعلى من ا7ستوى اإلجرائيL وتـتـطـلـب الـقـدرة
عـلـى اكـتـشـاف احلـجـج ا7ـعـرفـيـة اجلـديـدة وجـود «مـيـتـا حـجـج مـعـرفـيــة»

metaheuristics.التي بدورها تتطلب «ميتا ميتا حجج معرفية».. وهكذا 

BACON- ٣برنامج 

 إلى (إعادة) اكتشاف القوانT األمبيريـقـيـةBACONL- ٣يهدف برنامـج 
L قانونperfect gas lawsوعلى األخص قوانT الطبيعة مثل قوانT الغاز التام 

 وقانون جاليليوL باستخدام,Ohm‘ s law ص وقانون أوم coulomb‘s lawكولومب 
احلجج ا7عرفية الكتشاف األنساق واالنتظام في البيانات ا7عطاة لهL وعلى

ضوء ذلك يكون االفتراضات التي يسعى الختبار صحتها بعد ذلك.
ومن احلجج ا7عرفية ا7فيدة في اكتشاف العالقات بT متغيرين عددين

التالي:
.٢ كلما ازدادت قيمة متغير آخر م-١إذا ازدادت قيمة متغير ما م-

 حسب درجة ا7يل.٢ وم-١إذن افترض عالقة اطرادية متزايدة بT م-
L يكتشف البرنامج قانـون٥-  ١٩وبإعطاء البرنامج البيانات في جـدول 

PV=nRTالغاز 

 (الضغـط)pيتوصل البرنامج إلى ذلك على مـراحـل. أوال يـكـتـشـف أن 
 (احلجم) �ا يجعله ينظر في حاصل ضرب الضغط فيVيزداد كلما ازداد 

 ; إال أنه يجد أن هذا ليس ثابتا. ولكنه يحتفظ بنفـس الـقـيـمـةPVاحلجم 
 تزداد كلمـاPV (درجة احلرارة) ثابتة. وحـيـث أنـه وجـد أن Tعندما تبـقـي 

L والتي تظهر قيمتها فيPV/Tازدادت احلرارةL ينظر البرنامج في احتمال 
. وا7الحظة الثانية هي أن هذه الكمية األخيرة تتزايد مع أعداد٦-١٩جدول 

LPV/nTL الغازL �ا يدعو للنظر في حاصل قسمة جديدة moles‘nجزيئات 
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 ثابتة. وأثناء عمل الـبـرنـامـج٧-  ١٩ويتضح أنها كما هو واضـح مـن جـدول 
يقوم بالنظر في احتماالت أخرى إال أنه يجد أنها ال تؤدي إلى نتائج هامة.

اخلامتة
مازالت طرق التعلم ا7ستخدمة حتى اآلن متـخـصـصـة جـداL ألنـهـا إمـا

PVVolumePressureTemperatureMoles

2 496.00.008 320 0300 0003001

2 496.00.006 240 0400 0003001

2 496.00.004 992 0500 0003001

2 579.20.008 597 3300 0003101

2 579.20.006 448 0400 0003101

2 579.20.005 158 4500 0003101

2 662.40.008 874 7300 0003201

2 662.40.006 656 0400 0003201

2 662.40.005 324 8500 0003201

PV/NTPV/TMoles

8.328.321

8.3216.642

8.3224.963

���� ���� ��	
 �� �	 (����� � moles��� ��� N ���)

3

3

���� ���� ��	
 �� �	 PV/T �� ������ ��� 5�19 !"�# �� �$�%�� &�'�� 6�19 !"�#

PV/NT �� ������ ��� 6�19 !"�# �� �$�%�� &�'�� 7�19 !"�#

310

320

7 737.6

7 987.2

24.96

Moles

1

1

1

2

2

2

3

320

300

Temperature

300

310

320

24.96

PV

2.496 0

2 579.2

2 662.4

4 992.0

5 158.4

5 324.8

7 488.0

16.64

16.64

16.64

24.96

*���� ����� +,��- :� �';���� <�,��� 5�19 !"�#

PV/T

8.32

8.32

8.32

300

310
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مقصورة على مجاالت ضيقةL أو ألنها تعتمد على بنيـة مـعـرفـيـة مـحـدودة
بأ اط تركيبية جامدة; بينما في ا7قابل تـخـتـلـف طـرق وأسـالـيـب الـتـعـلـم
اإلنسانية باختالف ا7وضوعL وvكن أن تعمل في ميادين مـخـتـلـفـة nـامـا.
وقليل جدا من البرامج ا7وجودة لها قدرات تعليمـيـة حـقـيـقـيـةL فـال تـزداد
ا7عرفة اخملزنة بها إال بعد التدخل البشري أثر تقو� أدائها. وسيصبح ذلك
أكثر صعوبة في ا7ستقبلL عند تطوير برامج بها ماليT عديدة من القواعد.

إن برامج التعلم أمامها في الواقع مستقبل عظيم.



261

البرامج القابلة للتعلم

املراجع

(1) Samuel A. U. (1963), Some studies in machine learning using the game of checkers,in Computers

and thought, Feigenbaum and Feld man (eds.), New York, McGrow-Hill, pp. 7 1- 105.

(2) Waterman D. A. (1970), Generalization learning techniques for au tomating the learning of

heuristics,Journal of Artificial Intelligence l,pp. 121-  170.

(3) Selfridge 0. G., Neisser U. (1963), Pattern recognition by ma chine,in Computers and thought,

Feigenbaum and Feldman (eds.), New York, McGrow-Hill, pp. 237-  256.

(4) Rosenblatt, F. (1958), The perceptron: a theory of statistical sep arability in cognitive

systemsTechnical Report VG-l l96- G-2, Cornell aeronautical lab.

(5) Simon H. (1983), Why should machines learn,in Machine learn ing, an artificial intelligence approach,

Michalski, Carbonell (eds.), Palo Alto, California, Tioga Publishing Company.

(6) Feigenbaum E.A. (1963), The simulation of verbal learning be haviour,in Computers and thought,

Feigenbaum and Feldman (eds.), New York, McGrow-Hill,x pp. 228-  284.

(7) Michalski R. S., Carbonell J. G., Mitchell T. M. (1983) eds., Ma chine learning, an artificial

intelligence approach, Palo Alto, Cal ifornia, Tioga Publishing Company.

(8) Smith H.A., Lea G. (1974), Problem solving and rule induction: a unified view, in L. Gregg (ed.),

Knowledge and acquisition, Hillsdale, N.J. Lawrence Erlbaum.

(9) Simon R.G., Mitchell T. M., Chestek R. A., Buchanan B. G. (1977), A model for learning systems

Stanford Heuristic Pro gramming Project Memo HPP-77- 14.

(10) Mitchell T.M. (1983), Learning and problem solving IJCAI-1983, pp. 1139_ 1151.

(11) Winston P. H. (1975), Learning structural descriptions from ex amples, in The psychology of

computer vision, P. Winston (ed. 0), New York, McGrow-Hill.

(12) Dietrich T. G., Michalski R.S. (1981), Inductive learning of struc tural descriptions: Evaluation

criteria and comparative review of se lected methods,Artificial intelligence 16, pp. 257-  294.

(13) Kodratoff Y., Sallantin J. (1983) eds., Outils pour lappreissage, Publication du GR 22, Journees

dOrsay, January 1983).

(14) Michalski R.S., and Larson J.B. (1978) Selection of most repre sentative training examples and

incremental generation of VU hu potheses: The underlying methodology and the description of pro

grams ESEL and AQ1I, Rep. No. 867, Computer Science Department, University of Illinois, Urbana.

(15) Michalski R. S., and Chilauski R. L. Learning by being told and learning from examples: An

experimental comparison of the two methods of knowledge acquisition in the context of developing an

ex pert system for soybean disease diagnostic,International Journal of Policy Analysis and Information

System 4, pp. 125-  161.



262

الذكاء االصطناعي

(16) Lenat D. B. (1977), The ubiquity of discovery,Artificial In telligence, Vol. 9, 3.

(17) Langley P. (1981), Data-driven discovery of physical laws, Cognitive Science 5, pp. 31-  54.



263

الوعد واألداء

الوعد واألداء

نهدف في هذا الفصل األخير إلى إعطاء فكرة
عما vكـن تـوقـعـه مـن تـطـبـيـقـات نـاجـحـة لـلـذكـاء
االصطناعي في ا7ستقبل القريبL وعن ا7وضوعات
التي من احملتمل أن تظل لـسـنـوات عـديـدة قـادمـة
مجاال للبحث. وقد أظهرت محاوالت التنبؤ ا7ماثلة
في معظم ا7يادين إلى أخطاء فادحة في تقدير ما
vـكـن تـوقـعـه عـلـى ا7ـدى الــقــصــيــرL وال شــك أن
محاولتنا هنا عرضة لنفس اخلطأL إال أن النتـائـج
تشير إلى اتفاق تقديراتنا بشكل عام مع التقديرات

Tاألمريكي T١(األخير للباحث(Tواألوروبي )في)٢٬٣ 
استجابتهم لإلعالن عن ا7شروع الياباني حلاسبات
اجليل اخلامس. وقد تأكدت تقديراتنا بالنسبة إلى
موضوعT وضع عليهما التركيز الرئيسي في هذا
الكتاب وهما معاجلـة الـلـغـات الـطـبـيـعـيـة والـنـظـم
اخلبيرة. وقد اصطدمت مـحـاولـة جـعـل احلـاسـب
يفهم فهما تاما نصوصا غير محدودة من الـلـغـات
الطبيعية بعقبات عنيـدة فـي ظـل احلـالـة الـراهـنـة
للتقنية في هذا اجملال. ويضطر مـصـمـمـو بـرامـج
معاجلة الـلـغـات الـطـبـيـعـيـة الـيـوم إلـى أن يـقـيـمـوا
برامجهم على افتراضات مبسطـة وذلـك ألن هـذه
البرامج ال تتصل بالعالم احلقيقي اخلارجيL. فهي

20
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ال تستطيع أن ترى ا7تكلم أو أن تعرف ما يكفي عن البيئة الطبيعية بحيث
nيز بT األصوات اللغوية والضوضاء التي قد تصاحبها. وتشمل مثل هذه
االفتراضات أن الكالم الذي يحلله البرنامج مكون من كلمات منفصلة (أي
أن ا7تكلم يتوقف بعد كل كلمة قـبـل أن يـقـول الـكـلـمـة الـتـالـيـة)L وأن تـكـون
التراكيب وا7فردات محدودةL ويكون عدد ا7تكلمT محدودا للغايـةL وعـادة

ما يكون شخصا واحدا.
وتقتصر البرامج التجارية احلالية على متحدث واحد ومئات قليلة من
الكلماتL التي يجب إن تصاحبها وقفة قصيرة بعد كل واحدةL وهناك أيضا
برامج للتحكم في اإلنسان اآللي عن طريق توجيه األوامر ا7نطوقة إليه. أما
البرامج ا7تقدمة مثل برنامج شركة اآلي ب م والـذي يـسـتـطـيـع فـهـم عـدة
Lال تستطيع العمل في ا7واقف العملية ألنها بطيئة جدا Lآالف من الكلمات
Lفهي تعتمد على حساب احتماالت تتابع كلمات معينـة بـعـد أخـرى مـعـيـنـة

وهذه طريقة ال يستخدمها السامع البشري.
لذلك يبقى فهم الكالم خارج نطاق مـحـدود جـدا هـدفـا بـعـيـدا األمـد.
وسيعتمد التقدم فيه على نتائج أبحاث فهم اللغة ا7كتوبة (أي الـلـغـة الـتـي
أدخلت إلى احلاسب عن طريق لوحة ا7فاتيح)L والتي قطعت شوطا كبـيـرا
ألنها لم تعانL كما يحدث في حالة الكالمL مـن فـقـدان ا7ـعـلـومـات نـتـيـجـة
للتفسير غير الكامل للرسالة اللغوية. ويستحيل عادة استرجاع ا7عـلـومـات
التي فقدت بهذه الطريقةL حتى �ساعدة ا7عرفة على ا7ستوى الداللي أو

. وسيعتمد التقدم على ا7ـدى الـقـصـيـر فـي هـذا اجملـالpragmaticا7قامـي 
 متخصصة للقيام �هام خاصةL وبها vكن أنChipsعلى استخدام رقاقات 

يستمر التحليل على مستويات مختلفة بشكل متواز في آن واحـدL مـتـنـاوال
مثال اختيار الكلمات والتركيب وأوجه ا7عاني وا7قامL ويساهم كل منها في
برنامج حلل أي تضارب فيما بينها وللتوصل إلى التفسير األكثر احتماال.
وسيغمر األسواق في السنوات القـلـيـلـة الـقـادمـة الـعـديـد مـن الـبـرامـج
الستخراج ا7علومات من قواعد البيانات بالرد على استفـسـارات بـالـلـغـات
الطبيعيةL وسيستمر البحث بهدف بناء برامج أكثر ذكـاء وأكـثـر كـفـاءة فـي
التعاون مع ا7ستخدمL آخذة في االعتبار القواعد العـامـة لـلـحـوارL ودوافـع
وطبيعة ا7ستخدم. وبهذا تستطيع اآللة أن تنوع طبـيـعـة إجـابـتـهـا وفـقـا 7ـا
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تعرفه عن ا7ستخدم. واألكثر مـن هـذاL لـن تـقـتـصـر اآللـة عـلـى اسـتـخـراج
ا7علومات من قاعدة ا7عرفة اخملزنة بها حول موضوع االستفسارL بل سيكون
لها «احلصافة والبديهة» لتساعدها على التفكير العام جيداL وبذلك تبدي

سلوكا أكثر ذكاءL ولكن سيكون ذلك على ا7دى البعيد جدا.
ومازال فهم وتوليد الوثائق في مراحله األولىL ويتطلب nحيص وفحص
الوثائقL بطبيعتهL عددا غير مـحـدود مـن ا7ـفـرداتL وال تـسـتـطـيـع الـطـرق

. ويجبkey wordsاحلالية أن تفعل أكثر من التعرف على الكلمات ا7فتاحية 
أن تتمكن اآللة-مع إحراز التقدم في ا7ستقبل في فهم اللغات الطبيعية-من
إحراز ما يود ا7ستخدم معرفته بالضبطL وأن جتد ا7راجع ا7ناسبـةL بـدال
من إعطائه قائمة طويلة من االحتماالت والتي عليه أن ينظر فيها ويختـار
ما يناسبه. ومن احملتـمـل أن يـصـبـح اإلنـتـاج اآللـي أو شـبـه اآللـي لـلـوثـائـق

 اإلصالح والصيانة �كنا في السنواتmanualsا7تخصصة جدا مثل كتيبات 
اخلمس القادمة.

لقد أثبتت النظم اخلبيرة بالفعل جناحهاL على كل من ا7ستوى التقنـي
وكوعاء للمعرفة. وسنحل في ا7ستقبل محل كثير مـن الـبـرامـج اإلجـرائـيـة
التقليدية التي أصبحت من الضخامة بحيث يستحيل جتديدها أو تطويرها.
ومن احملتمل بناء كثير من النظم الصغيرة التي حتتوي على بضع مئات من
القواعد للمساعدة في بعض ا7سائل ا7تخصصة جدا والتي يوجد لها خبراء
بشريون إال أنهم غير متاحT بسهولة. وفـي بـعـض األحـيـان تـكـون اخلـبـرة
احليوية لبعض الشركات وا7ؤسسات قاصرة على حفنة صغيرة من اخلبراء
البشريLT ويسبب وفاة أو رحيل أحدهم عن ا7ؤسسة خسارة فادحةL وهنا
يكون من األهمية على ا7ستوى االقتصادي والعلمي حفظ مثل هذه اخلبرة
في شكل برامج متاحة بسهولة وعلى نطاق واسـع. وبـاإلضـافـة إلـى كـونـهـا
تشكل درع األمان للمؤسسةL فإنه vكن دائما تطـويـرهـا وجتـديـدهـا كـلـمـا
استجد جديد وتوافرت معلومات جديدة في مجالها. وvكن توقع تقدم في
ا7يادين التالية: البنوك لتقدير اخملاطرة ومسـائـل اإلفـالسL االسـتـشـارات
االستثماريةL التأمT لتقد� مجموعة اخلبـرات الـالزمـة لـتـقـديـر أقـسـاط
التأمLT ا7سائل اإلدارية والقانونيةL لتقد� ا7شورة والعـون فـي أمـور بـيـع
العقارات وا7يراث. وسيختلف مستوى اخلبرة باختالف ا7ستخدمT فـقـد
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يكونوا من احملترفT الذين يفهمون ا7صطلحـات الـفـنـيـة أو مـن اجلـمـهـور
العام الذين يستخدمون ببساطة حاسباتهم الشخصيـة مـن مـنـازلـهـم. كـمـا
Lسيكون هناك برامج للمساعدة في حالة الكوارث الطبيعية كالفيـضـانـات
وهبوط األرضL وثورات البراكLT والزالزل واحلرائق.. . حيث vكن للنظم
اخلبيرة التحكم في ا7وقف وإبداء النصيحة بالتعاون فيما بيـنـهـم والـعـمـل

بشكل متواصل دون كلل لتنظيم إجراءات اإلنقاذ.
وسيستمر البحث بهدف بناء برامج حتتوي عـلـى عـشـرات األلـوف مـن

 وخاصة,architectureالقواعد. وسيتطلب ذلك تطوير أساليب بناء جديـدة 
 أوhardwareا7عاجلة ا7توازية حيث تصبح ضرورية سواء بالنـسـبـة لـلـعـتـاد 

. وسيكون لهذه البرامج مستويات عديدة من ا7عرفةL حيثsoftwareالبرامج 
vكن للمستويات العليا أن تستخدم ا7ستويات الدنيا بذكاءL فإذا سئل برنامج
عن رقم تليفون لشخص ما متوفى. فإنه ليس من الضروري أن يبحث فـي

قاعدة البيانات لديه 7عرفة ما إذا كان لديه الرقم.
وسترتبط نظم خبيرة مختلفة تتعلق بنفس ا7وضوع بشبكة اتصال واسعة
بحيث تسمح ألي منها بتحويل االستفسار ا7وجه إليـهـا إلـى إحـدى الـنـظـم
Lاألخرى إذا اعتبرت الثاني أقدر على اإلجابـة عـلـى هـذا الـسـؤال بـالـذات
ويكون األثر هكذا في االستفسارات الطبية مثالL وبالنسبة للزراعة vكـن

بناء برامج متخصصة على أساس إقليمي.
Lا7يادين اخملتلفة أكثر سهولة Tوستجعل النظم اخلبيرة نقل ا7عرفة ب
Lكما تسهل عملية التحقق من مواد ا7عرفة وطرق االستدالل التي يستخدمونها
كما تستخدم كأساس للنقاش بT اخلبراء من نفس اجملال أو من مجاالت
مختلفة الذين قد ال يتبعون نفس الطرق في حل ا7سائل. وتسـتـطـيـع هـذه
النظم توضيح خطوات حل ا7سائل للطالب بدال مـن مـجـرد عـرض الـنـص
على الشاشة كما هو متبع في برامج التعلم �سـاعـدة احلـاسـب احلـالـيـة.
Lوفي احلقيقة إذا لم نستخدم إمكانات احلاسب في االستدالل والتـفـاعـل
فإنه قد يكون من األفضل لنا استخدام وسيلة التعلم التقليدية وهي الكتاب.
وما تزال الطرق ا7ستخدمة اليوم لتمثيل ا7عرفة مـقـصـورة عـلـى أنـواع
معينة من ا7هامL وأكثر ما فهمنا من ا7شاكل هي تلك ا7تعلقة بالتشخـيـص
الطبيL وتنطوي عادة على إيجاد افتراض (الذي يسمي تشخيص) بـحـيـث
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يفسر بطريقة منتظمة وثابتة مجموعة من البيانات. والزال أمـامـنـا شـوط
 أو بناء كياناتprognosisطويل قبل التوصل حللول مرضية 7سائل التكهنات 

هيكلية معقدةL خاصة عندما ال vكن التعبير عن ا7عايير ا7ميزة باألسلوب
التقني مثل ا7عايير اجلمالية أو الفنيةL وفي بعض ا7سائل تعطى أنواع من
ا7علومات كا7تعلقة بالزمن وا7كان بطريقة عشوائية وال vكن التعميم بـهـا
بسهولة. ويجب أن  ثل ا7عرفة ا7كانية في اآللة-في حدود إمكاناتنا احلالية-
بصورة واضحة تعوض اآللة عن إدراكنا الفـيـزيـقـي بـا7ـكـان. وال نـتـوقـع أن
نتمكن في السنوات اخلمس القادمة من ربط إدراكـنـا الـسـمـعـي أو ا7ـرئـي

بالنظم اخلبيرة على مستوى عال.
وسيستمر الباحثون في تطوير أدوات بناء النظم اخلـبـيـرة وسـتـسـاعـد
هذه في معاجلة أنواع جديدة مـن ا7ـسـائـلL وعـلـى االسـتـفـادة مـن مـعـرفـة
ومعلومات في مجاالت عديدة على أن تكون ا7عرفة في كل ميدان مصاغة

 �اثلL وأن تكون أهداف ا7عرفة واحدة.syntaxبتركيب 
وتؤدي العالقة الرمزية مع أبحاث فهم اللغات الطبيعية إلى نظم سهلة
االستعمال ومتاحة لغير علماء ا7علوماتL وستستحدث برامج متـخـصـصـة
للقيام با7همة ا7تخصصة وهي استخالص ا7عرفة األساسية-من بT ا7واد
احمليطة-ويستخدم هذه البرامج عالم ا7عرفة لتسهيل مهمته 7ساعدة اخلبير
البشري في استخراج كامل معرفته وخبرته وأن يبينها بالصورة التي nكن

آليات االستدالل من االستفادة منها.
ويستمر علماء ا7علومات اليوم في تطوير قواعد ا7عرفة في برامجـهـم
Lويسمح بذلك صغر حجم البرامج احلالية Lباليد لعدم وجود طريقة أفضل
ولكن ماذا سيحدث عندما يصل حجم القواعد في برامجهم إلى أكثر مـن
مليون قاعدة ومفهوم? على البرامج التي على هذه الدرجة من الضخامة أن
تتعلم من اخلبرةL وأن تطور نفسها باستخدام قواعد بسيطة يضيفها اخلبير
Lقواعد معرفتها Tاإلنساني لتقو� أدائها. فهي أوال ستصبح قادرة على حتس
ثم تطور بعد ذلك آليات استخدام هذه القواعد أي استراتيجياتها العليا.
وسيفقد النقد الشائع القائل بأن احلاسبات ال تستطيع أن تفعل إال ما

يأمرها به اإلنسان مشروعيته أكثر فأكثر.
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ا'ترجم  في سطور:
د. علي صبري فرغلي

.١٩٣٨× ولد في اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية عام 
× حصل على دكتوراه الفلسفة في علم اللغة من جامعة تكساس بأوس§

.١٩٨١بالواليات ا7تحدة عام 
.١٩٨٣ حتى ١٩٨١× عمل في جامعة اإلسكندرية من 

× عمل في مؤسسة أومنيترانس للترجمة اآللية بكاليفورنيـا بـالـواليـات
.١٩٨٤ حتى نهاية ١٩٨٣ا7تحدة األمريكية من

× شغل منصب مدير مساعد للشئون األكادvية �ركز اللغات بجامعة
الكويت ثم عمل مدرسا لعلم اللغة بقسـم الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة بـكـلـيـة اآلداب

.١٩٨٩بجامعة الكويت حتى عام 
 وظيفة أستاذ مشارك لعلم اللغة باجلـامـعـة١٩٨٩× يشغل منذ سبتمبـر 

األمريكية بالقاهرة.
× لـــه أبـــحــــاث عــــديــــدة
منشورة باللغتT اإلجنـلـيـزيـة
والــــعــــربــــيــــة فــــي الــــذكـــــاء
االصطناعيL الترجمة اآللية
وتدريس اللـغـات بـاسـتـخـدام

احلاسوب.

املعتقدات الدينية
بني شعوب العالم

أشرف على التحرير: جوفري بارندر

الكتاب
القادم

مراجعة: أ. د/عبد الغفار مكاوي
ترجمة: أ. د/إمام عبد الفتاح إمام



يقدم هذا الكتاب للقارM العربي علم الذكاء االصـطـنـاعـيL وهـو
علم حديث اكتسب أهمية بالغة في السنوات األخيرة لتطبيقاته العديدة
في مجاالت حيوية كالدفاع واالستخبارات واحلاسوب والترجمة اآللية
وغيرها. ويتميز علم الذكاء االصطناعي بأنه علـم تـعـدديL يـشـارك
فيه علماء احلاسب اآللي والريـاضـيـات وعـلـم الـنـفـس وعـالـم الـلـغـة
والفلسفة. ويعطي هذا الكتاب فكرة علمية دقيقة عن تقنيـة الـذكـاء
االصطناعي وإمكاناته وإشكاالتهL وهو ينهج نهجا علميا موضـوعـيـا
بعيدا عن ا7بالغات واالنبهار. وهو أول كتاب عن هذا العلم في ا7كتبة
العربية. ويركز الكتاب على عدة مـحـاور رئـيـسـة مـن مـحـاور الـذكـاء
االصطناعي وهي معاجلة اللغات الطبيعيةL والنظم اخلبيرة وnثيـل
ا7عرفة كما يفرد فصال كامال عن استخدام تقنية الذكاء االصطناعي
في البرامج التعليمية التي يستخدمها احلاسب اآللي. وتـعـتـبـر هـذه
احملاور من أهم جوانب البحث في الذكاء االصطناعي إال أنه يجـب
اإلشارة إلى أن هناك محاور أخرى لم يتناولها الكـتـاب مـثـل حتـلـيـل
وتخليق الكالم وحتليل األشكال ا7رئية وغيرهاL إال أن الكتاب يغطي
Lاجلوانب األساسية لهذا العلم اجلديد ويتميز بالعرض العلمي السليم
ورغم توجهه للقارM العادي إال أنه ال يلجأ للتبسيط اخمللL ونأمل أن
يكون هذا الكتاب باكورة أعمال عديدة باللغة العـربـيـة فـي مـجـاالت

البحث الهامة للذكاء االصطناعي.

de
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