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المقدم ة:
لألنظمة الخبيرة أىمية كبيرة في كونيا تيدف إلى حل المشاكل المتعلقة بمجاالت متخصصة ,و التي
تتطلب مؤىالت و كف اءات.
المثال التق ليدي في ىذا الصدد و ىو التشخيص الطبي ,و ذلك لتحديد المرض ,مساىمة النظام
الخبير تتمثل في قيام المستعمل بجميع المعلومات المتعلقة بالمشكل المعالج و المتخصص إلى أن يجد
النظام الخبير حل أو حلول للمشكل المطروح .ى ذه المعلومات يجمعيا المستعمل أو يجدى ا في ملف ات أو
 ...عما ىناك التي تكون موجودة و التي تم استنتاجيا بطريقة آلي ة.
في نفس وقت التفكير أو محاولة إيجاد الحل ,يمكن أن يطرح النظام الخبير أسئلة للمستعمل ,كما
يمكن أن يستخلص معلومات من تلك التي قدميا لو المستعمل و لكن بطريق ة غير دقيق ة.
فيما يخص المصطلحات الخاصة بالنظام الخبير ,نطلق اسم "ق اعدة األح داث" على مجموعة المعلومات
المتعلقة بالموضوع الخاص,و التي يقدميا المستعمل أو استنتجيا النظام .تفكير النظام الخبير يتم عن
طريق ميكانيزمات االستنتاج أو "مح رك االستنتاج ات" الذي يعمل على مجموعة المعارف المتعلقة
بالمجال المتخصص و التي تسمى "ق اع دة المع ارف".
ى دف ىذا البحث ىو التفصيل فيما سبق و ذلك إعطاء مجموعة من األنظمة الخبيرة في مختلف
المجاالت المتخصصة ,و خصوصاً في ميدان التسيير ,و ذلك باإلجابة على اإلشكالية التالي ة":م ا ى ي
األنظم ة الخبيرة ,كيف تعم ل ,و في ا يتم استعمالي ا" ؟

و لإلجابة عن ىذه اإلشكالية قسمنا البحث إلى جزأين:
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الجزء األول يتناول مف اىيم حول األنظمة الخبيرة.
أم ا الجزء الثاني فيختص باألنظمة الخبيرة في مجال متنوعة ,و خاصة مجال التسيير.

 -Iمف اىيم حول األنظمة الخبيرة:
 -1-Iلمحة تاريخية:
بدأ البحث في األنظمة الخبيرة بانخف اض ف ائدة الميكانيزمات العامة التي كانت تعالج
المشاكل العامة ,و ليذا عجزت عن حل المشاكل في المجاالت الخاصة ,و بالتالي نقص الفعالية
 efficacitéنظرا لالىتمام بالعمومية .généralité
و قد بدأ  Edward Feigenbaumفي أوائل الستينات باالىتمام بتقديم ميكانيزمات التفكير
الق ائمة على االستنتاج و الخبرة  .Mécanisme de raisonnement et empiriqueو المشكل
الذي واجيو ىو كيفية وضع أحسن فرضية تعبر على مجموعة المعطيات المتوفرة.
و قد أدت الرغبة في نمذجة ىذا النوع من السلوك العلمي إلى ظيور مشروع  Dendralلنفس
الباحث سن ة  ,1971و الخاص بمجال الكيمياء ,و ىو أول نتيج ة للبحث في األنظمة الخبي رة في ج امع ة
 ,Stanfordميمتو تحليل و تحديد الييكل الكيميائي للعناصر المدروسة.
ضمّ المشروع متخصص في المعلوماتية ,خبير في الكيمياء ,و آخر في الطب ,اعتبرت ىذه األعمال

لعدة سنوات أحد مجاالت الذكاء الصناعي " "IAألنيا لم تكن تيار سائد لبحث (لم تكن بارزة) ,ليذا
ق ام الميتمون بطرح المشكل الرئيسي من جديد و ىو تمثيل و ىيكلة المعارف بما أنيم لم يعالجوا
فقط المشاكل البسيطة التي تحتوي على عدد محدود من الوسائط.
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بعد التقدم المعتبر الناتج عن البحث في ميكانيزمات التفكير للمجاالت الخاصة ,ظير سنة 1974
بجام عة  Stanfordأول نظام خبير في مجال الطب ميمتو التشخيص الطبي و توصيف الدواء,
و Prospectorفي الجيولوجيا.
و بذلك ظيرت مبادرة لتطوير وسائل جديدة لتمثيل المعارف في مختلف الميادين الخاصة ,كما
أنجزت بحوث تيتم ببرىنة النظريات و حل المشاكل على يد  ,Newell Simonقد توصلت إلى
إنتاج قواعد نظرية لمنيجية األنظمة الق ائمة على ق اعدة المعارف  ,Base de connaissanceكما
كان ىناك دمج بين المعارف الخاصة بمجال معين و آليات التفكير ,و بتطور البحوث ظيرت ضرورة
الفصل بينيما ,أي استخراج من النظام الخبير الميكانيزمات العامة للتفكير و التي تستطيع إعادة
استخداميا في مجاالت أخرى ,و من ىنا جاءت فكرة محرك االستنتاجات ,Moteur d’ inférence
الذي توضع فيو المعارف تدريجيا و التي تخص مجال معين.

1

 -2-Iتعريف النظام الخبير:
تعريف  :01وضع تعريف مبدئي تمثل في أن النظام الخبير ىو عبارة عن برنامج يضم حجم كبير من
المعارف الخاصة بميدان معين ,ىذه المعارف مصدرىا خبير متمكن و ق ادر على الوصول لألداء
الناجح في مجال خبرتو.
لكن ىذا ال يقضي المعارف الموجودة في الكتب حالة ما إذا كانت مكتوبة من طرف خبراء
مؤىلين ,غير أن التجربة أوضحت أن الخبراء ق ليالً ما يضعون جوىر خبرتيم (Font de leur

) expertiseفي الكتب التي يؤلفونيا .ومن ميام النظام الخبير الكشف على مجموعة المعارف
الغير ظاىرة (مختفية) الخاصة بميدان معين ,و التي ال تخطر على الفكر البشري.

Alain Bonnet / Jean Haton : Systèmes exoerts vers la maitrise technologique ; Inter édition 1986 ; P 42-43.
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1

إن ىذا التعريف ال يأخذ بعين االعتبار الجانب المنيجي لألنظمة الخبيرة ,بمعنى طبيعة العمل نفسيا,
و المتمثلة في وضع خبرة اإلنسان في الحاسوب يعرف ب  ,Le Cogniticienو ىو ذلك المتخصص
في المعلوماتية  Informaticienمن طبيعة خاصة ,مكلف بالمساعدة في الحصول على المعارف و
تشكيليا ووضعيا .Implantation
تأخذ المعارف المحصل علييا من طرف الخبير شكل إخباري ,و تكون بدون إطار مسبق الستعماليا ,و
لذا يتم إعادة تنظيميا و تغييرىا لألسيل ,أكثر سيولة للوصول إلييا في البرنامج.

1

تعريف  :02ىو نظام للمعلومات يقوم بحل المشاكل خاصة ,حيث يعطي عدة حلول ,ىدفو ىو رسملة
المعارف الخاصة بموضوع معين للوصول إلى تشخيص ,إنشاء ,تخطيط ,ترجمة... ,الخ.

2

 -3-Iىيكلة األنظمة الخبيرة:
يمكن تمثيليا في الشكل التالي:
المعطيات
ق اعدة
المعار
مترج

ف

األحدا
ث

م

الحلول
Alain Bonnet ; op cit ; P 44.

1

L. Lallem, Système d’information pour la Gestion ; ISGP, Bordj El Kiffan, 2002, P 2.

2
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و ىي تتكون من:
 -1ق اعدة األحداث :Bases des Faits
ىي ذاكرة عمل النظام الخبير ,تحتوي على أحداث دائمة (يعادل لما نجده في ق اعدة المعطيات),
و أحداث خاصة بالمشكل المطروح و التي نسمييا أيضاً معطيات.

 -2ق اعدة المعارف :Bases des Règles

تتكون من قواعد يطلق علييا قواعد اإلنتاج التي تسمح عموماً باستخراج استنتاجات التي

تضيف أحداث جديدة في ق اعدة األحداث و ذلك انطالق ا من األحداث المعروفة سابق اً.
 -3محرك االستنتاجات :Moteur d’inférence

مكلف باستغالل ق اعدة المعارف للتفكير في المشكل المطروح ,انطالق اً من محتوى ق اعدة

األحداث .يحتوي ىذا المحرك على خوارزم يعرف  ,(Filtrage) Paterne Machineيعالج ما
إذا كانت فرضية ق اعدة ما محققة باألحداث الموجودة في ق اعدة األحداث.

1

 -4-Iحدود األنظمة الخبيرة:
رغم ما حققتو األنظمة الخبيرة من نتائج معتبرة ,إال أن ىناك عوامل تحدىا و التي تمثل حاليا
ىدف بحوث الذكاء الصناعي:

R. Voyer, Moteur de systèmes experts, édition eyrolles, 1987 ; P 11-12.
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1

األىمية الخبيرة للخبير الوحيد في تكوين ق اعدة المعارف.
عدم وجود القدرة على تجديد المعارف ,ف النظام الخبير ال يتحسن باستغالل خبرتو و ال يستطيع تنمية
ق اعدة معارفو إال في استثناءات محدودة.
محدودية بعد مجال المدروسة.
محدودية طرق تمثيل المعارف ,رغم التحسينات الحديثة إال أن مازال ىناك صعوبات في تمثيل و
تشغيل المعارف.
افتق ار النظام الخبير للمعارف العميقة للظواىر و ما يحيط بيا و التي بتحسن التفكير.
محدودية طرق التفكير.
االفتق ار لقدرات الشرح ,النظام الخبير ال يقدم الشرح الكافي لمستعمليو خاصة للمبتدئين.
عدم كف اية التأثير بين النظام الخبير و العالم الخارجي ,أي عدم اتصالو بالشبكات Réseaux
الملتقط  ,Capteurاالرتباط مع ق اعدة المعطيات...الخ.
عدم مرونة منيجية األنظمة الخبيرة أي ال تتأق لم مع الوضع الحديث.
 -IIدور األنظمة الخبيرة:
 -1-IIأنواع المشاكل التي يعالجيا النظام الخبير:

1

2

يوجد عدد معين من المشاكل النموذجية متحكم فييا من طرف تقنية األنظمة الخبيرة ,و ىي
مشاكل ال يمكن حليا بالتقنية التق ليدية (الخوارزم) ,أو تم حليا و لكن الحل ليس أمثل ,ى ذه المشاكل
ىي:
التشخيص اآلني في الزمن :Ponctuel
Y. Dupy, M. Kalika ; les systèmes de gestion, vuibert, 1989, P 120.

1

Alain Bonnet ; opcit ; P 79-86.

2
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تتعلق بكل مشكل في ترجمة المعطيات و اختيار الحل أو الحلول التي تقترح بأحسن طريقة
الحاالت المحللة ,و المشكلة ىي أنو ال يمكن الحصول على تشخيص واحد لألسباب التالية:
المعطيات يمكن أن تكون غير كاملة.
ىناك عدة أسباب للظاىرة المدروسة.
التشخيص ىو شكل مثالي متميز بعدد من الخصائص ,و الحالة المدروسة تكون واقعية و نادراً ما
تحقق الوصف النظري المثالي الذي ال يوجد إال في ضمير المتخصصين.

و منو تقنية األنظمة الخبيرة ىي التي يمكن أن تحل ىذا النوع من المشاكل.
الحاالت المتطورة (غير ثابتة):
الحالة المتطورة أكثر تعقيدا عند المعالجة من الحالة الثابتة ,فباإلضافة إلى استعمال قواعد
التشخيص يجب استعمال أيضا قواعد تغيير الحاالت ,قواعد التنبؤ ,قواعد التغيرات ,التحقق من
التنبؤات .النظام الخبير وضع لفيم تطور الحاالت الحادث بسبب التغيرات المستق لة عنو ,كما يستطيع
تقديم نصائح لتطوير الحالة في االتجاه الذي يحل المشكل و كأمثلة :تطور المرض و األزمات.
توصيف الميام و تعيين الموارد:
تم حل ىذا المشكل بطرق خوارزمية منيا طريقة  ,Pertإال أن األنظمة الخبيرة أظيرت قدرة أكبر في
حليا.يتمثل ىذا المشكل في تعيين و ترتيب عدد معين من الميام مع بعض القيود في تقرير سلسلة
التنفيذ ,القيود األكثر شيوعا ىي الزمن و األولوية في تنفيذ الميام و ترتيبيا .كذلك تعيين
الموارد ىو مشكل يمكن أن يكون مستق ل عن توصيف الميام كما يمكن أن يكون مرتبط بو ,مع
العلم أن الموارد تتميز بالندرة.
اختيار المعلومات المالئمة:
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ىذا المشكل غير محلول جيدا بالتقنيات التق ليدية المعلوماتية ,و يتمثل في إىمال كبير
للمعلومات الذي يمكن أن يوقف نظام مشغل في الوقت الحقيقي ,ىذا يعني عدم وجود "ترشيح
ذكي" للمعلومات قبل استعماليا ,األنظمة الخبيرة يمكن أن تلعب دور المرشح.
تصميم األشياء:
مثل تصميم مخططات المنازل ,أو الشكل الخارجي لتجييز كامل معلوماتي و ذلك مع جدول
تكاليف معين و ىو قيد باإلضافة إلى أيعاد و ساحة التصميم ,المصمم الجيد ىو الذي يمكنو اتخاذ
قرار التخلي عن بعض القيود مثال :المكلفة جداً ,و ذلك لتحقيق تصميم أفضل ,التصميم عن طريق

الحاسوب  CAOيستعمل األنظمة الخبيرة لتصوير األشياء.
المساعدة في التعلم:

البرامج المتطورة في التعليم بمساعدة الحاسوب  EAOليست خبيرة فيي ال تحل بنفسيا
المشاكل التي تطرحيا للتالميذ و ال تشرحيا ليم جيداً ,فيي مبرمجة و ال تستطيع توضيح طرق تفكيرىا,

وبالتالي ال يمكن التعلم منيا إال األحداث و ليس استراتيجية الحل.

فكرة استعمال األنظمة الخبيرة ليدف بيداغوجي جاءت ألنيا يمكن أن تشرح تفكيرىا و توضح
بالتفصيل المعارف التي تحتوييا.
 -2-IIمجاالت النشاط المعنية:

1

المالية و التأمينات:
العديد من أنواع المشاكل تيم قطاع البنوك و المالية ,أىميا ىي:
تسيير الذمم بالخصوص لحافظة القيم.
مجلس األقراض للخواص.

Allain Bonnet, op cit, P 87-103.
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تحليل خطر اإلقراض لصاحب البنك
تسيير الخزينة
كتابة عقود التأمينات
تقييم الخطر الصناعي للمساعدة في وضع جدول أسعار التأمينات.
بسبب تعقد ىذه المشاكل ,أصبحت المؤسسات المالية الكبرى تسعى لوضع برنامج خاص لتسييل ىذه
العملية ,مثال على ذلك مؤسسة  ,Cogmitirie systemsحققت تصميم أصلي لنوع من المحافظ
للبنك العمومي في بلجيكا ,برنامج تسير المحافظ ) ,Folio (Colen, 1983تم تطوره في جامعة
.Stanford
الطب:
ميدان الطب يمتلك خصوصية غير عادية ,ألنو من األوائل التي حققت تطورات في األنظمة
الخبيرة ,و في نفس الوقت متأخرة في استعماليا الفعلي ,ىذا التأخير يعود لألسباب التالية:
الطبيعة المقدسة لموضوع الدراسة و ىو اإلنسان.
بعض األطباء يضنون أنو ال يوجد لنظام خبير يتساوى معيم في الذكاء ,و آخرون يتخوفون من تفوق
اآللة الحتوائيا على ذاكرة أكبر جدا من ذاكرة اإلنسان.
أطباء آخرون عارضوا وضع أفكارىم و ذكاءىم في اآللة ,ووافقوا على مساعدة النظام الخبير في
الميام الروتينية فقط.
و من األنظمة األكثر شيوعا ىناك(gascuel 1981) SAM , (Short liffe 1976) :
)MYCIEN, (Mittal1980) MDX, (Pauker 1976) PIP, (Fieschi 1981
SPHINX
الجيولوجيا:
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تتمثل مشاكل الجيولوجيا في المعرفة األحسن لما تحت األرض ,و ذلك إما لرفع مردود البحث ة
استخراج بعض المنتجات ذات قيمة ,و إما لتخفيض احتمال الحوادث التي يمكن أن تنجم من تجاىل
ىيكلتيا ,وىذه أمثلة عن األنظمة الخبيرة في ىذا الميدان.
  ,(Dudor 1979), Prospecterىو نظام فحص في مجال الجيولوجيا المعدنية الذي يستخلصاحتمال ظيور المعادن في مكان معين عن طريق معطيات متعلقة بسطح األرض و ما تحت األرض.
 :(Bonnet 1982) Lithoىو ترجمة لقياسات عاكسة للخصائص الفيزيائية للصخور مثل الكثافة,
المق اومة الكيروبائية ,خصائص بعض العناصر الكيميائية التي تتجول تلق ائيا بمختلف األشعة.
 :(Ayell 1984) Cessolىو نظام مساعد لتقييم و لتصميم المناطق الريفية لمعرفة ىل تصلح للبناء
علييا ,ىذا النظام الخبير يستعمل معارف من ميادين مختلفة :ميكانيك ,جيولوجيا ,المعمار,
الييدروليك...
المعلوماتي ة :التطبيق ات الموجودة قيد التطور تتعلق ب:
المساعدة في اختيار و االستعمال األمثل للبرامجيات الكبيرة ,في اإلحصاء و األمثلية و الرياضيات ,و
ىناك  ,(Royers 1985) EXADSوأيضاً  ,(Moses 1967, 1971) MAXGMAيستعمل

في مجال الحساب الرسمي ) ,(calcule formelو الحساب التكاملي و المختلف.

المساعدة في البرمجية :نظام  ,(Bars ton 1979) PECOSأنجز في جامعة  ,Stanfordو ىو
مساعد في كتابة البرامج  Fortran – Lispو ىو جزء من مشروع  ,(Green 1976) PSIو
الموجو للبرمجة اآللية.
المساعدة في تصميم الشكل الخارجي لألنظمة المعلوماتية :ىناك ; (sperry , Bull spec) NCR
 ,(Conaid) Nixdory ; (R / X con) DECو ىي أنظمة خبيرة من نفس النوع يمكن أن
تكون تحت تصرف الجميور الواسع لإلرشاد في اختيار اآللة و البرمجيات و ذلك حسب الخصائص التي
يريدونيا.
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المساعدة في ترجمة البرامج ,(electronics 1985) CORP :الذي يترجم التطبيق ات المكتوبة
في  Fortranأو  Cobolإلى  ADAأو إلى  .Cو ىذا يخفض تكاليف الترجمة إلى النصف مع
الترجمة اليدوية.
و ىناك أنظمة خبيرة أخرى فيذه عينة فقط ,و حتى مجاالت النشاط فيناك أنظمة خبيرة في مجال
الق انون و اإلدارة ,الف الحة ,الصناعة ,خدمة المكتب ,الكيمياء ,الميدان العسكري ,الطيران ,معالجة
الصور ,البيوتكنولوجيا.

 -3-IIاألنظمة الخبيرة في مجال التسيير:

1

األنظمة الخبيرة الخاصة بالتسيير موجية لمختلف أشكال القرارات اإلدارية و التسييرية,
المتخصصين في اإلدارة يصنفون القرارات المتخذة في مؤسسة منتجة للسلع و الخدمات إلى ثالث
أصناف:
القرارات االستراتيجي ة:و التي تتطلب مؤىالت و كف اءات اإلدارة العامة ,ىذه القرارات ىي عموماً قرارات غير

ىيكلية و ترتبط بعدد معين من الوسائ ط من المعارف الخاصة لمسيري المؤسسة و لمعرفتيم اإلداري ة
و خبرتيم.

L. Lallem , les système expert pour la gestion des entreprises, P 22-24.
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1

القرارات التكتيكي ة:تتخذ في مستوى أدنى من السابق (مستوى الدوائر و اإلدارات) ,ىذه القرارات تخدم
االستراتيجية الكلية للمؤسسة و ىي أكثر ىيكلة مق ارنة بالقرارات االستراتيجية و تميز بالتكرار.
القرارات العملي ة:و ىي القرارات المتخذة على مستو ورشات اإلنتاج وذلك للسير اليومي الحسن للمؤسسة.
المواضيع و المجاالت الق ابلة إلدخال موضوع الخبرة مصنفة حسب نوع القرارات كالتالي:
القرارات االستراتيجية :اإلدارة العام ة: المساعدة في التشخيص العام للمؤسسة. المساعدة في اختيار الميزانية المساعدة في اتخاذ القرارات االستراتيجية تحليل وفرات أو انحراف ات الميزانياتالمساعدة في تحليل الصورة العامة للمؤسسة.

القرارات االستراتيجية :التسوي ق:
المساعدة في الدراسة النوعية للمنتجات و األسواق.
المساعدة في تحديد اإلحتياجات.
تحليل و دراسة المنافسة.
تحليل الدراسات الميدانية
تحليل خلق الزبائن
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تحديد خصوصيات و مميزات منتوج أو خدمة لدى الزبون.
تحليل العالق ات االقتصادية و العالقة مع المحيط
تسير عملية االتصال.
القرارات االستراتيجية و التكتيكية :البحث و التطوير
المساعدة في تصميم منتوج جديد.
المساعدة في خلق المنتجات.
المساعدة في التصميم باستعمال الحاسوب
المساعدة في اختيار التجييزات
المساعدة في اختيار أحسن عالقة بين نوعي ة  /سع ر.
القرارات التكتيكي ة :التسيير المالي و اإلداري
المساعدة في اختيار وسيلة التمويل.
تسيير المخطط المالي
تسيير حسابات الموردون و الزبائن
المساعدة في مراقبة التسيير
تحديد االنحراف ات الخاصة بتسيير الميزانية
تسيير استردادات المستخدمين
المتابعة في االختيار و الترقية
المساعدة في تحديد فوائد المستخدمين الالزمة للمؤسسة.
القرارات التكتيكية :التسيير التجاري و توزيع المنتجات
تسيير شبكات التوزيع.
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تسير المخزون
صيانة المنتجات المباعة
خدمات ما بعد البيع و تحليل خلق الزبائن
اختيار وسيلة االتصال و المساعدة في اإلشيار.
القرارات العملي ة:
المساعدة في التصميم بمساعدة الحاسوب
المساعدة في اإلنتاج بمساعدة الحاسوب
المساعدة في تسيير اإلنتاج بمساعدة الحاسوب
المساعدة في توصيف و تخطيط اإلنتاج
قيادة اآلالت و الورشات
صيانة التجييزات
مراقبة النوعية
المساعدة في تسيير األمن و نظام اإلنذار.
بعض األنظمة الخبيرة في مجال التسيير:
 :ISISىو نظام خبير مختص في تسيير و مراقبة اإلنتاج في الورشة ,باستعمال مراحل زمنيةISIS ,
يضع مخطط إنتاج و يشكل الترتيبات باألخذ بعين االعتبار القيود.
 :SEXSYطور من طرف  Philipsسنة  ,1987وضع تحت تصرف شبكة التوزيع ,و ىو نظام
للصيانة الصناعية ,و يسمح العبور بواسطة  Minitelإلى ق اعدة المعارف التقنية لتشخيص حاالت
العطل و القيام بالتصليحات SESSY .يمتلك ق اعدة معارف تحتوي على حوالي  600ق اعدة.
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 :B.I.Surveyطور من طرف  MVI Technicatomeلمراقبة عمليات اإلنتاج و خصوصا لمتابعة
نشاط اآلالت ,كذلك يضع تشخيص بتقييم ظواىر و يتنبأ بدقة بوقت التصليح الذي يسمح من جية
بعدم القيام بالصيانة الوق ائية ,و من جية أخرى التدخل قبل العطل الستبعاد الصيانة التصحيحية.
 :TRACORىو نظام خبير لتسيير اإلنتاج بمساعدة الحاسوب ,و دوره يتمثل في الضبط األمثل و
تصحيح أخطاء اإلنتاج ,وىو مستعمل من طرف مجموعة  Kaisserbetrgفي المنتجات البالستيكية ,و
طورتو شركة  ,Cognitecيستعمل  223ق اعدة.
 :Penelopeنظام خبير لتخطيط فرق البناء ,يوافق أو يساعد الميندسين في تحليل مخطط البناء,
لديو ملف شامل لوضع برنامج  ,Pertيقوم أيضا بتقييم تطور المشروع و تقديم الحلولPenelope .
مطور من طرف .Cognitec
 :Finexproىو نظام خبير للتحليل المالي ,يحتوي على  450ق اعدة ,موجية ألصحاب البنوك ,للخبراء
في المحاسبة والمديرين الماليين في المؤسسة ,ىدفو تحليل نشاط المؤسسة من الجانب المالي ,يسمح
بالحكم على مردوديتيا ,توازنيا المالي ,و يشير إلى المخاطر و يقترح مخططات العمل.
 :Crédit Managerىو نظام خبير مختص في معالجة المعلومة المحاسبية ,و قد فحص بنجاح ماليين
المؤسسات و يمنح المساعدة ألصحاب البنوك لتقييم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تطلب
قروض.
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الخاتمة:
مشروع األنظمة الخبيرة ىو مشروع جدّ ميم و يجب أن يعالج كمشروع استثماري بمعنى بطريقة

نظامية و بخلق جو للمنافسة مع مشاريع أخرى ,ذلك بالنظر للفرص اإلقتصادي ة و االستراتيجية التي
يقدميا ,و لف ائدتو و المنفعة التي يقدميا كمنتوج أو وسيلة لإلنتاج.
أيضا لجدواه التقنية و اإلنسانية و لفرص النشر من جانب المستعمل أو في األسواق ,لكن من جية

أخرى النظام الخبير ىو وسيلة سيلة و لكن معقدة و صعبة اإلنجاز أو اإلنتاج ,فيو يتطلب مستخدمين
أو عمال ذوي كف اءات و مؤىالت عالية ,حيث أن طريقة توضيفيم و تكوينيم صعبة.

- 17 -

:ق ائمة المراجع
Allain Bonnet / Jean Paul Haton / Jean Michel Truong – Ngoc ; Système
expert vers le maîtrise technique, Inter éditions, Paris ; 1986.
R. Voyer, Moteur de système experts ; édition eyrolles, Paris ; 1987.
Y. Dupuy / M. Kalika ; les systèmes de gestion, Veuillert, 1989.
L. Lallem , Système d’informayion pour la gestion, ISCP, Bordj El
Kiffan ; 2002.
L.Lallem ; les systèmes expert pour la gestion des entreprise.

- 18 -

- 19 -

