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در اين بستر، هر سيستم . اي خبره توزيع شده ارائه شده استه ر مبتني بر عامل براي توسعه سيستميك بستدر اين مقاله،  - چكيده

. نمايدتواند تكنيك استدالل و نمايش دانش خاص خود را داشته باشد و با استفاده از يك عامل با بقيه سيستم ارتباط برقرار  خبره مي

هاي مبتني بر عامل ارائه  هايي كه محيط  و سرويسFIPAگر، بر اساس استاندارد ها توسط يكدي كردن عامل ارتباط، شناسايي و پيدا

  JADEسازي اين سيستم در محيط  پياده. گردد  انجام ميOntologyنمايش دانش در اين بستر با استفاده از . شود دهند، انجام مي مي

  .انجام شده و با يك سيستم خبره تشخيص پزشكي نيز تست شده است

  FIPA  ،Ontology، هاي چند عامله سيستم توزيع شده، سيستم خبره، محيط - ژهكليد وا

  

 مقدمه - 1

ذشته رشد و پيشرفت  دهه گسهدر هاي خبره  سيستم

بسزايي، چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ زبانها و ابزارهاي 

له باعث شده است كه از اين ااند و اين مس سازي داشته پياده

همه . سيار متفاوتي استفاده شودهاي ب ها در زمينه سيستم

هاي خبره از لحاظ معماري داراي يك پايگاه  اين سيستم

هدف از ايجاد يك . باشند دانش و يك موتور استنتاج مي

اي  سيستم خبره، منتقل كردن دانش يك فرد خبره در حوزه

شد تا بتوان از اين دانش براي پاسخ با ميخاص، به كامپيوتر 

اما . شود، استفاده كرد  حوزه مطرح ميبه سؤاالتي كه در آن

با گذشت زمان، حوزه مربوطه وسعت پيدا كرده و باعث 

شود حجم دانشي كه بايد وارد سيستم خبره شود،  مي

افزايش يابد و اين كار باعث پيچيده شدن سيستم خبره 

رو،  اين از. سازد شده و نگهداري و بروزرساني آن را دشوار مي

هايي كه داراي دانش  ه در حوزههاي خبر توسعه سيستم

به ممكن  وسيعي هستند، بسيار سخت و گاهي اوقات غير

 حوزه دانشي كه براي گردد  سعي ميلذا،. رسد نظر مي

كوچك باشد و  شود، سيستم خبره در نظر گرفته مي

اين مسئله در . عوض، به عمق دانش آن افزوده گردد در

يعني با . افتد جوامع انساني نيز به همين شكل اتفاق مي

هايي  رشد و گستردگي دانش در يك حوزه خاص، زيرحوزه

ها  حوزه توانند در آن زير آيند كه افراد مي از آن بوجود مي

لي وجود دارند كه براي حل يولي هميشه مسا. خبره شوند

. شدبا ميآن، نياز به ارتباط بين خبرگان چند حوزه مرتبط 

يعني براي حل . دگونه هستن ي خبره نيز بدينها سيستم

ل، نياز به برقراري ارتباط بين چند سيستم خبره يبرخي مسا

  .شدبا ميكنند،  هاي مرتبط فعاليت مي كه در حوزه

ي ها سيستمبهترين روش براي بوجود آوردن اين ارتباط، 

 از هوش مصنوعي ها سيستماين ]. 1[ شدبا ميعامله   چند

ي چند ها مسيست]. 3[،]2[ گيرند توزيع شده سرچشمه مي

عامله، ابزار، محيط و استانداردهاي الزم براي برقراري ارتباط 

استفاده از اين . كنند ميافزار و سيستم را فراهم  بين چند نرم

لي كه توسط يك يد كه بتوان به مساشو مي باعث ها سيستم

همچنين با . حل نيستند، پاسخ داد سيستم متمركز قابل

ي ها سيستمه به شكستن و تبديل يك سيستم پيچيد

تر، از پيچيدگي سيستم كاسته شده و نگهداري آن  كوچك

بويژه در زماني كه الزم است براي حل . گردد ميتر  آسان

هاي مختلف  ل، بين چند سيستم كه توسط شركتيمسا

ي ها سيستم، نمود، ارتباط نزديك برقرار اند توسعه داده شده

رو، استفاده   اين از. توانند بسيار مفيد واقع شوند چند عامله مي

حل براي برقراري  ي چند عامله، بهترين راهها سيستماز 

  .شدبا ميي خبره ها سيستمارتباط بين 

يك بستر مبتني بر عامل براي توسعه در اين مقاله، 

در اين بستر، .  ارائه شده است،ي خبره توزيع شدهها سيستم

 ه يك بستر مبتني بر عامل براي توسعه سيستمهاي خبره توزيع شدهيارا
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نش ند تكنيك استدالل و نمايش داتوا ميهر سيستم خبره 

خاص خود را داشته و با استفاده از يك عامل با بقيه سيستم 

د كه شو مي باعث ، استفاده از اين بستر.نمايدارتباط برقرار 

هاي مرتبط  بتوان بين چند سيستم خبره كه در حوزه

 و از مجموع دانش آنها نموده، ارتباط برقرار كنند ميفعاليت 

ني بودن بستر مبت. ل آن حوزه استفاده كرديبراي حل مسا

د كه بتوان با شو مي باعث FIPAه شده بر استاندارد يارا

ي مبتني بر عامل ديگري كه از اين استاندارد ها سيستم

  .، ارتباط مناسبي برقرار كردكنند ميطبعيت 

ي خبره ها سيستمهايي از   مرور كلي بر نمونه2در بخش

 را FIPA استاندارد 3 در بخش،توزيع شده خواهيم داشت

ه بستر پيشنهادي ي به ارا4 بخش، درنمودرسي خواهيم بر

به پياده سازي، تست و نيز  6 و5بخشهاي در  ، ويمپرداز مي

  . پرداختيمگيري از كار خواه نتيجه

  ي خبره توزيع شدهها سيستم -2

تم خبره توزيع سيسهاي مختلفي از  هاي اخير نمونه در سال

سازي  شده، براي كاربردهاي گوناگون، طراحي و پياده

 داراي يك پايگاه دانش ها سيستمبرخي از اين . اند شده

شند كه از آن براي مديريت و كنترل تعداد با ميمتمركز 

ها كه در يك محيط خاص توزيع  زيادي از وسايل و دستگاه

هاي اين سيستم نيز  ورودي. دشو مياند، استفاده  شده

ين يك نمونه از ا. بصورت توزيع شده در محيط قرار دارند

 SINGRAR .شدبا مي SINGRARي خبره، ها سيستمنوع 

يك سيستم خبره فازي توزيع شده است كه براي ] 4[

هاي جنگي در زمان نبرد، توسط  كنترل و مديريت كشتي

برخي . سازي شده است نيروي دريايي پرتقال طراحي و پياده

هاي  ي خبره توزيع شده، داراي پايگاهها سيستمديگر از 

اي هستند كه مجموع دانش موجود در اين  هدانش جداگان

ها  لي است كه هر يك از پايگاهي قادر به حل مساها سيستم

در ادامه . باشند نميبصورت جداگانه قادر به پاسخگويي آنها 

 خواهيم ها سيستماشاره كوتاهي به چند نمونه از اين نوع 

  .داشت

  توسطي خبره توزيع شده،ها سيستميك نمونه از اين نوع 

K.Shaalan آنها . ]14[ شده استطراحي و اجرا و همكارانش

اند كه بر روي  ه كردهي ارااي سيستم خبره چند عامله

سرورهاي مختلف قرار دارد و گروه بزرگي از كاربران 

سيستم . نند از طريق شبكه با آن ارتباط برقرار كنندتوا مي

اي ه  عامل،گروه اول. آنها از دو نوع عامل تشكيل شده است

هر كدام . سيستم خبره هستند كه بر روي سرورها قرار دارند

اي  ها پايگاه دانش مستقلي دارند كه در زمينه از اين عامل

برخي . كنند ميهاي ديگر فعاليت  خاص، ولي مرتبط با عامل

از آنها در زمينه تشخيص و بعضي ديگر در زمينه درمان 

 نياز به سيستم قادر است مسائلي را كه. فعاليت دارند

گروه دوم، .  دارند، حل كندها عاملتركيب دانش مجموعه 

ي واسط كاربر و هماهنگ كننده هستند كه وظيفه ها عامل

آنها سيستم . دبرقراري ارتباط كاربر با سيستم را بعهده دارن

 KROL)Knowledge Representationخود را در زبانهاي 

Object Language(  وJAVAتدولوژي  و با استفاده از م

 پياده سازي WWW و در بستر KADSمهندسي دانش 

كرده و بر اساس يك سيستم خبره تشخيص و درمان 

  .اند نمودهبيماري هاي زراعي امتحان 

Ex-W-Pert] 6[  يك معماري براي سيستم خبره توزيع نيز

هاي   پايگاه،در اين سيستم.  استنمودهشده تحت وب ارائه 

د شو مي وجود دارند كه باعث 1دانش توزيع شده و اشتراكي

      .نمود استفاده Groupwareبراي طراحي از آن بتوان 

Ex-W-Pertبراي نمايش 3وقاب 2 از استدالل مبتني بر مدل  

در اين سيستم، هر واحد، مانند يك . كند دانش استفاده مي

سيستم خبره، داراي پايگاه دانش محلي و موتور استنتاج 

 داراي يك موتور ارتباطي هستند كه همچنين آنها. شدبا مي

براي بدست آوردن دانش و داده از منابع ديگر از آن استفاده 

هاي   مبتني بر پروتكل،ارتباطات اين سيستم. كنند مي

  .شدبا مي، كنند مي استفاده HTTP و NFSخاصي كه از 
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ExpertNet ]7 [ نيز يك سيستم خبره توزيع شده است كه

يوتر ملي اوكراين طراحي شده براي مديريت شبكه كامپ

 DEVICE و با استفاده از بودهاين سيستم چند عامله . است

)Data-driven & EVent-driven rule Integration using 

Complex Events( و CS-Prologو از گرديدهسازي   پياده 

 براي بدست آوردن نقشه كاملي از شبكه +NHMSابزار 

  .كند استفاده مي

 FIPA-DES]8[ يك سيستم خبره نامتمركز مبتني بر 

 اين .شدبا مي FIPAعامل است كه مبتني بر استاندارد 

ي سيستم خبره و مشتري تشكيل شده ها عاملسيستم از 

 مبادله ها عاملهايي كه بين  است و با استفاده از پيام

 را بصورت توزيع شده در Backward Chainingكند،  مي

  .دنمايسيستم اجرا مي 

 هاي مبتني بر عامل  و محيطFIPAدارد استان - 3

ها و  رشد و گسترش شبكه در سطح دنيا، تكنولوژيبا 

افزوني  هاي كاربردي مربوط به آن نيز به شكل روز برنامه

هاي كاربردي مرتبط با شبكه  تنوع برنامه. اند افزايش يافته

ها  باعث شده است كه تكنولوژي الزم، براي توسعه اين برنامه

يكي از اين . در حال تغيير و پيشرفت باشدنيز دائم 

هاي اخير بسيار مورد توجه قرار  ها كه در سال تكنولوژي

اين . شدبا مياست، تكنولوژي مبتني بر عامل  گرفته

ي اطالعاتي ها سيستمهاي باز كه  تكنولوژي بويژه در محيط

مختلف و متنوعي در آن قرار دارند، بسيار مورد استفاده قرار 

هاي  ي اطالعاتي و برنامهها سيستماين تنوع . تگرفته اس

، كنند ميكاربردي كه از تكنولوژي مبتني بر عامل استفاده 

كند كه استاندارد مناسبي براي تعريف اين  ايجاب مي

  .تكنولوژي ارائه شود

له در تعريف استاندارد در اترين مس با اينكه مهم

 است، ها عاملهاي مبتني بر عامل، ارتباط بين  تكنولوژي

ولي براي اينكه بتوان از اين تكنولوژي بطور كاربردي و 

هاي  گسترده استفاده كرد، نياز به استاندارد كردن بخش

 KSEهاي مختلفي مانند  گروه. ديگري نيز وجود دارد

)Knowledge Sharing Effort ( ،OMG 

)ObjectManagement Group( و FIPA) Foundation for 

Intelligent Physical Agents( در زمينه استانداردسازي 

  .اند اين تكنولوژي فعاليت كرده

FIPA يكي از واحدهاي بخش استاندارد در جامعه كامپيوتر 

IEEEهاي مبتني بر   است كه به ترويج و توسعه تكنولوژي

عامل و استانداردسازي آن و قابليت تعامل آن با 

 ارائه FIPAاستانداردي كه . پردازد هاي ديگر مي تكنولوژي

ي مبتني بر ها سيستمسازي  كرده است، به بيان نحوه پياده

بلكه قواعدي را . پردازد  نميها عاملعامل و معماري دروني 

ي مبتني بر عامل بايد در ها سيستمكند كه طراحان  بيان مي

زمان طراحي، آنها را مالك قرار دهند تا بتوانند با 

 5اين استاندارد از ]. 5[ي ديگر ارتباط برقرار كنندها سيستم

  :بخش تشكيل شده است

  معماري مجرد - 1- 3

كننده اين هستند كه در يك   بيان4 معماري مجردمستندات

نند با ثبت خودشان در توا ميسطح انتزاعي، چگونه دو عامل 

ده و با تبادل پيام با هم ارتباط نمو يكديگر را پيدا ،سيستم

برقراري اين  اصلي كه براي ي، اجزاهمچنين. برقرار كنند

اين اجزا  و ارتباط بين شندبا    مورد نياز مي در سيستم ارتباط

  .  توصيف شده استدر اين مستندات

  ها عاملانتقال پيام بين  - 2- 3

 به انتقال و نمايش ،5ها عامل انتقال پيام بين مستندات

هاي ارتباطي مختلف شبكه، اعم از  ها بر روي پروتكل  پيام

در اين استاندارد، . پردازد  ميسيم هاي باسيم و بي شبكه

هاي اصلي سرويس انتقال پيام و  ساختار پيام، ويژگي

Ontologyده استگرديه ي مورد نياز براي انتقال پيام ارا.  
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  ها عاملمديريت  -3- 3

 در ها عاملاين بخش از مستندات، به كنترل و مديريت 

گذاري ،  ايجاد، نام. پردازد داخل و بين سكوهاي عامل مي

 ها عامليابي، ارتباط، انتقال و پايان دادن به كار  انثبت، مك

  .در اين مستندات توضيح داده شده است

  ها عاملارتباط بين  - 4- 3

،  ها عاملهاي مبتني بر زبان ارتباطي  در اين بخش، پيام

ها از  ، انواع پيامها عاملهاي تبادل و انتقال پيام بين  پروتكل

  . ائه شده است زبان ار مختلفهاي نظر محتوا، و نمايش

  هاي كاربردي عامل برنامه - 5- 3

 در اين بخش ارائه كرده است،  مربوط FIPAمستنداتي كه 

ي با ها عاملن از توا ميد كه گرد ميهاي كاربردي  به برنامه

اين . نمود استفاده هاسازي آن  براي پيادهFIPAاستاندارد 

 Ontologyمستندات شامل استاندارد مربوط به سرويس و 

 مربوط Ontologyهمچنين . شدبا ميوزه مختلف در چند ح

 نيز در اين مجموعه آورده ها عاملبه كيفيت سرويس در 

  .شده است

 سيستم خبره توزيع شده مبتني بر عامل -4

 معماري سيستم - 4-1

ه يطور كه گفته شد، هدف از ارائه اين سيستم، ارا همان

هاي خبره بتوانند با يكديگر  بستري است كه در آن سيستم

ط برقرار كنند و يا بتوان از مجموعه دانش چند سيستم ارتبا

ده شده ا نشان د1 طور كه در شكل همان. خبره استفاده كرد

نوع . شدبا ميه شده داراي دو نوع عامل ايسيستم اراست، 

شند كه با سيستم خبره با مي  سيستم خبرههاي اول، عامل

. نددر ارتباط هستند و وظيفه تعامل با آن را به عهده دار

كليه ارتباطات با سيستم خبره، از طريق عامل مربوط به آن 

هاي سيستم نيازي به ارتباط  د و بقيه بخششو ميانجام 

نوع دوم عامل مدير است . مستقيم با سيستم خبره ندارند

اين عامل . كه فقط يك نسخه از آن در سيستم وجود دارد

اد ي سيستم خبره كه قبال ايجها عاملوظيفه پيدا كردن 

ها را با استفاده از  عامل مدير، پرسش. شده اند را بعهده دارد

كند و بر اساس حوزه  رابط كاربري از كاربر دريافت مي

ي مورد نظر را پيدا كرده و براي رسيدن به ها عاملپرسش، 

همچنين اگر . دهد پاسخ، تعامالت الزم را با آنها انجام مي

نند توا ميته باشند، هاي سيستم خبره نيز پرسشي داش عامل

هاي ديگر، به  از عامل مدير بپرسند تا وي از طريق عامل

  .پرسش آنها پاسخ دهد

  با سيستم خبرهها عاملارتباط  -4-2

نويسي مختلف  ن با زبانهاي برنامهتوا ميهاي خبره را  سيستم

 ]10[CLIPS و  ]JESS ]9و در بسترهاي متفاوتي مانند 

ي خبره ها سيستمتباط بين له، اراپياده سازي كرد و اين مس

بيشتر اين بسترها رابطي با . كند را با مشكل مواجه مي

 تا كنند مينويسي ديگر فراهم  هاي برنامه ها و محيط زبان

بتوان از خارج از سيستم خبره نيز با آن ارتباط برقرار كرد و 

عامل . در آن تغييرات داد يا از دانش آن استفاده كرد

صلي بستر ارائه شده در اين مقاله سيستم خبره كه بخش ا

است نيز از همين رابط براي برقراري ارتباط با سيستم خبره 

نتيجه، براي بسترهاي خاص و  در. كند استفاده مي

هاي سيستم خبره  هاي خبره مختلف، بايد عامل سيستم

متفاوتي توسعه داده شوند كه قابليت ارتباط با آن سيستم 

  .خبره را داشته باشند

  

  معماري سيستم: 1شكل 

 نمايش دانش در سيستم - 4-3

نمايش دانش نيز در بسترهاي مختلف، به اشكال متفاوتي 

 اين Template با استفاده از JESSمثال در . انجام شده است

يكي ديگر از كارهايي كه عامل سيستم . دشو ميكار انجام 

دانش در سيستم خبره خبره بايد انجام دهد، نگاشت نمايش 

 Ontologyه شده كه همان يبه نمايش دانش در بستر ارا

منظور يكسان سازي  هه شده، بيدر بستر ارا. شدبا مي ،است

 استفاده شده Ontologyنمايش دانش در كل سيستم از 

 در سيستم پياده JavaBeans بصورت Ontologyاين . است

 رابط سيستم خبره

 ACL پيام 

 ACL پيام  ACL پيام 

  2عامل سيستم خبره 

 

  2 سيستم خبره

 رابط سيستم خبره

  1عامل سيستم خبره 

 

  1 سيستم خبره

 عامل مدير

 

 رابط كاربري
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 Ontology توسعه البته از ابزارهاي توليد و. سازي شده است

 استفاده Ontologyن براي توليد توا مي نيز Protégéمانند 

  .كرد

 عامل مدير -4-4

د، خود شو مياي كه در سيستم ايجاد   عامل سيستم خبرههر

كند و چه  اي از دانش فعاليت مي داند كه در چه حوزه مي

همچنين عامل سيستم خبره، . دهد ه مييهايي را ارا سرويس

. يگري، بايد خود را به محيط معرفي كندمانند هر عامل د

 تا كنند ميه ي سروري را ارا،هاي مبتني بر عامل محيط

عاملها بتوانند خود را به آن معرفي كنند و همچنين 

عامل . ه خود را در آن ثبت كننديهاي قابل ارا سرويس

سيستم خبره، غير از معرفي خود، حوزه فعاليت خود را نيز 

هاي  كند تا عامل به سرور معرفي مي) Ontologyبر اساس (

هاي آن استفاده  ديگر بتوانند در صورت لزوم از سرويس

  .كنند

بندي  داري و دسته  عامل مدير وظيفه نگه،در اين بين

ه آنها و همچنين حوزه يهاي قابل ارا ها و سرويس عامل

همچنين عامل مدير رابطي را . فعاليت آنها را بعهده دارد

 كاربران بتوانند سؤاالت خود را با استفاده از كند تا فراهم مي

اين رابط نيز بر اساس . آن رابط از سيستم بپرسند

Ontologyسازي شده و عمل   تعريف شده در سيستم پياده

  .كند مي

 ي سيستم خبرهها عاملارتباط بين  -4-5

پس از برقراري ارتباط بين عامل و سيستم خبره، حال نوبت 

از . رسد  خبره و عامل مدير ميبه ارتباط بين عامل سيستم

شد، از پيامهاي با مي FIPAآنجا كه اين بستر مبتني بر 

ACLهر . دشو ميها استفاده   براي برقراري ارتباط بين عامل

يكي از .  مختلفي تشكيل شده استهاي  از ويژگيACLپيام 

  بر اساسنام دارد كهCommunicative Act ها  ويژگياين 

در . ند مقادير مختلفي به خود بگيردوات مي FIPAاستاندارد 

ه شده در اين مقاله نيز از همين ويژگي براي بيان يبستر ارا

هاي مورد استفاده در  انواع پيام. دشو مينوع پيام استفاده 

  :اين سيستم عبارتند از

Query Ref: الي از وهنگامي كه يك عامل سيستم خبره، س

ه باشد در جواب، عامل ديگري داشته باشد كه انتظار داشت

  .كند اي دريافت كند، از اين نوع پيام استفاده مي داده

Query If :يك عامل سيستم خبره بخواهد درستي چهچنان 

اي را از عامل ديگري جويا شود، از اين پيام  يا نادرستي گزاره

  .كند استفاده مي

Confirm : زماني كه يك عامل سيستم خبره بخواهد عامل

اي مطلع كند، از اين نوع پيام   گزارهديگري را از صحت

 Query Ifمعموال اين نوع پيام، در پاسخ به  .كند استفاده مي

  .دشو ميداده 

Disconfirm :بره بخواهد زماني كه يك عامل سيستم خ

اي مطلع كند، از اين   صحت گزارهعامل ديگري را از عدم

 به معموال اين نوع پيام در پاسخ .كند نوع پيام استفاده مي

Query If دشو مي داده.  

Inform Ref :اي را به عامل  اگر يك عامل بخواهد داده

از اين . كند ديگري اطالع دهد، از اين نوع پيام استفاده مي

  .دشو مي استفاده Query Refنوع پيام معموال در پاسخ به 

، محتواي آن است كه در ACLهاي يك پيام  از ديگر ويژگي

. ند يك گزاره و يا داده باشدتوا ميال، موارد گفته شده در با

همچنين هر عامل بايد فرستنده و گيرنده پيام را مشخص 

براي اين منظور، عامل سيستم خبره ابتدا بايد بداند كه . كند

هايي در سيستم وجود دارند كه ممكن است پاسخ  چه عامل

دانستن اينكه چه عاملي داراي . ال وي را داشته باشندوس

كند، بر  اي فعاليت مي العاتي است و در چه حوزهچه نوع اط

  . شده استگفته كه توضيح باشد ميعهده عامل مدير 

 پياده سازي و تست - 5

. دشو ميه شده از چند بخش تشكيل يپياده سازي بستر ارا

عامل مدير و عامل سيستم  (ها عاملسازي  بخش اول پياده

 FIPAس از آنجا كه اين بستر بايد بر اسا. شدبا مي) خبره

سازي نيز بايد استانداردهاي  ، در مراحل پيادهشودطراحي 

FIPAاز ها عاملسازي  از اين رو براي پياده.  رعايت شوند 

JADEاستفاده شده است  .JADE) Java Agent 

DEvelopement Framework(، خود يك محيط مبتني بر 

ي مبتني بر عامل ها سيستمعامل است كه امكان توسعه 

اين ]. 12[،]11[كند  را فراهم ميFIPAاستاندارد مطابق با 

سازي شده است و   پيادهJAVAمحيط با استفاده از زبان 

ي ها سيستمنياز براي توسعه  هاي مورد ها و رابط كالس

. دهد نويسان قرار مي مبتني بر عامل را در اختيار برنامه

تر به آن اشاره شد،   نيز همانطور كه پيشها عاملارتباط بين 
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 JADE كه در FIPA مبتني بر ACLهاي  با استفاده از پيام

  .دشو مياند، انجام  سازي شده پياده

شد با مي Ontologyسازي مربوط به توسعه  بخش دوم پياده

براي . كه بر اساس حوزه كار سيستم، بايد توسعه داده شود

.  استفاده شده استProtégé از ابزار Ontologyتوسعه 

Protégé ويرايش  يك ابزارOntology و مديريت پايگاه 

 مربوط به حوزه كاري Ontology]. 13[شدبا ميدانش 

سيستم با استفاده از اين ابزار تعريف شده و در قالب 

JavaBeanدر سيستم مورد استفاده قرار گرفته است .  

 در Servlet و JSFرابط كاربري نيز با استفاده از تكنولوژي 

JAVAايي از سازي شده كه شم  پيادهOntology تعريف 

دهد تا بتواند  شده در سيستم را در اختيار كاربر قرار مي

هاي خود را به سيستم وارد كند و نتايج نيز در قالب  پرسش

  . در اختيار كاربر قرار مي گيردOntologyهمين 

براي تست محيط از سيستم تشخيص پزشكي استفاده شده 

 در زمينه دو سيستم خبره تشخيص پزشكي ساده. است

هاي مختلف در سيستم قرار داده شدند  هاي مشابه با دانش

تا بتوانند تشخيص بيماري را با استفاده از مجموع دانش 

بدين ترتيب، دو سيستم با استفاده از . يكديگر انجام دهند

  .شخيص صحيح تري دست پيدا كردندتدانش يكديگر، به 

 نتيجه گيري - 6

تم خبره، هر قدر هم ل توسط يك سيسيحل بسياري از مسا

لي يبويژه مسا. د، ممكن نيستنكه دانش زيادي داشته باش

كه براي حل آنها نياز به استفاده از دانش چند حوزه مرتبط 

ي خبره، ارتباط ها سيستماز اين رو، بايد بتوانيم بين . باشد

ل ي حل مساايبرقرار كنيم تا بتوانيم از مجموع دانش آنها بر

 در نياز پيش  يكه شده در اين مقاله،ي ارابستر. استفاده كنيم

براي تكميل اين بستر . جهت برقراري اين ارتباط است

ن يك رابط استاندارد براي ارتباط با سيستم خبره توا مي

ي خبره ملزم به ها سيستمتعريف نمود كه توسعه دهندگان 

ن از توا مي همچنين .سازي اين رابط باشند پياده

 OWL و RDF مانند Ontologyريف هاي ديگر تع تكنولوژي
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