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Lecture 9

مراجعة



Introduction to Course

• Decision Making Supported by اتخاذ القرار يحتاج دعم كال من

Software (OS+ Programming Language + DBMS+ 

GUI)

Hardware (PC+ Network+ Server)

Algorithms(Intelligent + Analysis + Data Mining & 

Warehouse +  Expert System + ANN +  Genetic   

Algorithm )

• Decision Making combine اتخاذ القرار يجمع

Data البيانات

Informationالمعلومات

Model النموذج

Softwareالبرنامج

• Solutions حلول
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Why Use DSS? الحاجة لالستخدام

• Perceived benefits الفائدة المرجوة

• decision quality جودة القرار

• improved communication تحسين االتصاالت

• cost reduction تقليل التكلفة

• increased productivity زيادة االنتاجية

• time savings توفير الوقت

• improved customer and employee satisfaction تحسين رضا

العمالء و الموظفين 
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What A DSS Can and Cannot Do

يعمل نظام دعم القرار على توسيع قدرة صانع القرار على•

المعلوماتمعالجة 

األجزاء المستهلكة للوقت من مشكلة ما ،يحل نظام دعم القرار•

للمستخدممما يوفر الوقت 

للمستخدم بدائل قد ال يالحظها  DSSيمكن أن يوفر استخدام •

.أحد

.غير أنها مقيدة بالمعرفة المقدمة إليها•

أيًضا عمليات تفكير محدودة DSSلدى •
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القراراتانواع  Decision Types 

 Structuredقرارت مبرمجة •

Semi-Structuredقرارت شبة مبرمجة •

 Unstructuredقرارات غير مبرمجة •

:يتم االعتماد على ما يللى فى اتخاذ القرار•

Analysis

Models

Best Solutions
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مراحل صنع القرار

.1Intelligence ذكاء

لماذا اكتشاف، وتحديد، وفهم المشاكل التي تحدث في المنظمة،•

هناك مشكلة، حيث، ما هي اآلثار وجوده على الشركة

.2Design تصميم

تحديد واستكشاف الحلول المختلفة•

.3Choice أختيار

االختيار بين بدائل الحلول•

.4Implementation التنفيذ

تنفيذ العمل البديل ورصد مدى نجاح الحل•
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مراحل صنع القرار
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ادوات صنع القرار
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تعريف نظم دعم القرار 

برمجة)يةالتقليدالكميةواألساليبالحاسباتتقنيةعلييعتمدنظامهو•

طقالمن–العصبيةالشبكات)والذكية(رقميةبرمجة–اهداف–خطية

.(الضبابى

.المساعدةاألنظمةمنمجموعةأوتفاعليكمبيوترنظامهو•

التيوالمعلوماتوتكنولوجيااإلنسانيالذكاءمنالفعالالمزيجذلكوه•

.المعقدةالمشكالتحلاجلمنبينهافيمابقوةتتفاعل

القراردعمأنظمةودراسةتصميميتضمنبحثيأوأكاديميمجالهو•

:ليوفر

المشكلةلمحتوىتقديميهيكلForm

األدواتمنمجموعةTools:-

للمشكلةحلوللتصميم

البدائللتقييم

الحلولافضلالختيار
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DSS Workطبيعة عمل نظم دعم القرار 
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الفرق بين نظم دعم القرار و نظم المعلومات اإلدارية
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DSSالقرارنظم دعم  MISاإلداريةنظم المعلومات 

رفراداألووشبكة اتصاالت برامجيات الو, االجهزةحزمة كاملة من 

دارة تستند على قواعدد البياندات ونظدم  
.قواعد البيانات

وقاعددددة , تسدددتند علدددى قواعدددد بياندددات

ونظددددم ادارة قواعددددد البيانددددات , نمددددا  
.ونظم ادارة قاعدة النما  

معلوماتال تنتج أو توزع ارفةمضتقوم بإنتا  معلومات  ات قيمة 

.اإلدارية غير الهيكلية وشبه الهيكليةالقرارات تدعم 

تسددددددتخدم مخرجددددددات نظددددددم معالجددددددة 
.المعامالت ألغراض  نتا  المعلومات

تسددددتخدم مخرجددددات نظددددم المعلومددددات 
.اإلدارية ألغراض دعم القرارات

قادرة على التحليلغير قادرة على التحليل



مزايا نظم دعم القرار

المعالجةسرعة •

تحسين االتصال والتعاون •

زيادة أنتاجية اعضاء المجموعة •

تحسين إدارة البيانات •

(Data Warehouse)إدارة مستودعات البيانات العمالقة •

دعم الجودة •

التغلب علي حدود المعالجة وتخزين البيانات•

استخدام االنترنت •

الدعم في أي وقت وأي مكان•

تقليل التكلفة •
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عيوب نظم دعم القرار

•Monetary cost التكلفة النقدية

•Overemphasize decision making المبالغة في اتخاذ

القرارات

•Assumption of relevance افتراض الصلة

•Transfer of powerنقل السلطة

•Unanticipated effectsآثار غير متوقعة

•Obscuring responsibilityإخفاء المسؤولية

•False belief in objectivityاالعتقاد الخاطئ في الموضوعية

•Status reductionتخفيض الحالة

•Information overloadالحمل الزائد للمعلومات
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وسائل اختبارات نظم دعم القرار

Analysisالتحليل •

Simulationالمحاكاة •

Goal Seeking Analysisاالستهداف •
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حلول نظم دعم القرار

Optimization Modelالمحسن  النموذج •

Satisficingالحل االمثل •

Heuristicsاالستدالل •
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مميزات شجرة القرارات

الكاملالتحليل•

األساسيةوالخطواتالتنظيميالهيكلتوفر•

حلأفضلاختيارفيالمساعدة•
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مكونات نظم دعم القرار

Data Managementالفرعي إلدارة قاعدة البيانات النظام 1.

Model Managementالنظام الفرعي إلدارة قاعدة النماذج 2.

User Interfaceالنظام الفرعي إلدارة واجهة المستخدم 3.

Knowledge Based Sub Systemالنظام الفرعي للمعرفة 4.

البنية التنظيمية 5.
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مكونات نظم دعم القرار
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النظام الفرعي إلدارة قاعدة البيانات 

DSS databaseبيانات لنظم دعم القرار قاعدة •

Database management systemبرنامج الدارة القاعدة •
Data directoryدليل بيانات •

 Query facilityحلول  لالستعالم •
:أنواع قواعد البيانات •

 (المعامالت )قواعد البيانات التشغيلية

 (متعددة االبعاد + ملخصة )قواعد البيانات التحليلية

 قواعد بيانات مستودع البيانات

 قواعد البيانات الموزعة

 قواعد بيانات المستفيد النهائي

 بيانات خارجية قواعد

 البيانات النصية قواعد
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نظم  دارة قواعد البيانات (DBMS) 

نظام إدارة قواعد البياناتمحرك •

.النظام الفرعي لمعالجة البيانات•

.النظام الفرعي لتعريف البيانات•

.النظام الفرعي للتطبيقات•

البياناتإلدارةالفرعيالنظام•
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انواع النما  

 Strategicاإلستراتيجية النماذج •

Tacticalالنماذج التكتيكية  •

 Operationalالنماذج المعلوماتية •

Analyticalالنماذح التحليلية •
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مكونات النظام الفرعى للنما  

Modelالنماذجقاعدة1. Base

Modelالنماذجلغات2. Language:مثل(C++, Java, Net

Frame Work, OLAP, SLAM (Simulation), SPSS

Modelالنماذجقاعدةإدارةنظام3. Building Blocks

النماذجقاموس4.

Directoryالنماذجدليل5.

Integrationالنماذجتنفيذوتكامل6. - Model Execution
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النظام الفرعي للمعررفة 

Case Based Reasoning systemبناء نظام المنطق حالة •

 Fuzzy Logicالمنطق الضبابى •

Intelligent agentالوكيل الذكى •

Neural Networkالشبكة العصبية •
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DSS Overview Steps
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انواع نظم دعم القرار

Communicationالموجهةاالتصاالت1. driven

Dataالموجهةالبيانات2. Driven

documentالموجهةالملفات3. Driven

Knowledgeالموجهةالخبرة4. Driven

Modelالموجهةالنماذج5. Driven

الخاصةالنماذج6.

Webالويبعلىالمستندةالنماذج7. Based
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االتصاالت الموجهة

صنعيفالتعاونلتسهيلواالتصاالتالشبكاتتقنياتاستخدام•

القرار

.مشتركةمهمةعلىيعملواحدشخصمنأكثريدعموهو•

GDSSالجماعيةالقراردعمنظمالىاقرب•

:أمثلة•

Microsoft's NetMeeting

Groove (Stanhope 2002)

Video conferencing
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الموجهةالبيانات 

الداخليةالبياناتمنزمنيةسلسلةفيوالتالعبإلىالوصولتاكيد•

.الخارجيةالبياناتوأحياناللشركة،

نمكالاستخدامخاللمنالبسيطةالبياناتالىالوصوليمكن•

االولىالمرحلةتوفرالتىاالسترجاعادواتوQueryاالستعالم

المهمةمن

همةالممراحلباقىالستكمالالبياناتمستودعاتاستخداميمكن•

:امثلة•

بياناتالىالوصولAMMISللصيانة

بياناتالىالوصولINTERPOL
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الموجهةالملفات 

بادراة و استرجاع و التالعب بالبيانات الغير هيكليةتقوم •

تحتوى على •

Scanned documents

Hypertext documents

Images

Sound and Video

search engineاقرب مثال لها هو محرك البحث •
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الموجهةالخبرة 

تضم كل نظم الذكاء االصطناعى •

:توفر خبرات مشاكل محلولة عن طريق •

Facts

Rules

Procedures

or in similar structures

تقترح احداث موصى بها للمديريين•

MYCIN(diagnose blood disease)اقرب مثال لها هو  •
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الموجهةالنما   

يوفر القدرة على التعامل مع مختلف انواع النماذج•

:امثلة •

Dicodess

A spread-sheet with formulas in

A statistical forecasting model

An optimum routing model
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برامج نظم المجموعة

(العصف الذهنى ) برنامج نشر األفكار 1.

( األفكار المتشابهة مع بعض ) برنامج منظم األفكار 2.

( Poll)مج منظم التصويت برنا3.
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نظم دعم القرار الجماعية

لغيراالمشاكلحليسهلاآلليالحاسبعليمبنيتفاعلينظامهو•

ً يعملونالذىالقرارصناعمجموعةخاللمنمنظمة معا

.كمجموعة

ً وه• األفرادمنمجموعاتيدعمالحاسبعلىمعتمداً نظاما

.مشتركةأهدافأومهمةفىالمشمولين
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الجماعيةالقرار انواع نظم دعم 

 Decision Roomsالقرارغرفة 1.

 Local Area Network  (LAN)محلية القرار الشبكة 2.

المؤتمرات عن بعد 3.

(WAN)اتخاذ القرار عن بعد4.
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GDSSو DSSأوجة التشابة بين 

يةالتطبيقالحزم–المستخدمين–البيانات–النماذجاستخدام•

_Whatلوماذا)قدراتباستخدامالتفاعلية• if)

القرارصناعدور•

المرونه•

GUIالرسوميةالواجهة•
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GDSS VS. DSS
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القرار دعم نظم المعيار

((DSS

القرار الجماعية دعم نظم 

(GDSS)

القرارات الجماعيةالقرارات الفرديةالتركيز

رفع الفعاليةالهدف

مهم وأساسيمهماستخدام الشبكات

عاليمتوسطالتاالرتباط باالتصا

جماعى فردىنوع الدعم

اإللكترونىالذهنىالعصفال يوجداالدوات االضافية

األفكارخلق

البدائلتقييم

التصويتدعم



خصائص نظم دعم القرار الجماعية

Designالتصميم•

Supportالدعم•

Availabilityالقابلية•

Automaticالتلقائيالتسجيل• registration

Virtualاألفتراضيالتواصل• communication

36



عيوب نظم دعم القرار الجماعية

( االجزاء المادية + البرامج + الشبكة ) Costالتكلفة العالية •

 Securityاألمان •

 Technical Failureالفشل التقني•

 Trainingالتدريب•
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كمخطط هيكيليGDSSمكونات 

Databaseقاعدة بيانات 1.

 Model Baseقاعدة نماذج2.

 Dialogue Managerمدير محادثات3.

 Communicationاتصاالت4.

Software (Lotus Notes )حزم برامج 5.
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كمخطط هيكيليGDSSمكونات 
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ال كاء االصطناعى

علىالقدرةلديهااجهزةتطويروتصميمهوالهدف•

.IالتفكيرThink

.IIالتعلمLearn

.IIIالتصرفAct

.IVAnd see, hear, walk, talk, and feel as well

:علىمبنىالتكنولوجياوالعلومفىمجااليعتبرو•

Computer science علوم الكمبيوتر

Biology علم االحياء

Psychology علم النفس

Linguistics علم اللغة

Mathematics علم الرياضيات

Engineering علم الهندسة
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خصائص ال كاء االصطناعى

Think and reasonالتفكير واإلدراك•

إستخدام الذكاء لحل المشاكل•

التعلم أو الفهم من التجربة•

اكتساب المعرفة وتطبيقها•

التعامل مع الحاالت المعقدة•

اإلستجابة السريعة•

األهمية النسبية تحديد •

التعامل مع المعلومات•

دعم القرارت اإلدارية•
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تطبيقات ال كاء االصطناعى

Expert systems نظام الخبرة

Knowledge-based systems نظام المعرفة

Adaptive learning systems التعلم

Fuzzy logic systems المنطق الضبابى

Neural networks الشبكات العصبية

Genetic algorithm softwareالخوارزمية الجينية

Intelligent agents الوكيل الذكى
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الشبكات العصبية االصطناعية 

)اإلنسانىالتفكيرطريقة(اإلصطناعىالذكاءمجاالتأهم•

اآللىالحاسببإستخدامالبشرىالعقلمحاكاة•

المشكالتلحل•

الخبرات+الذاتىالتعليم•

كاتالشبمناإلصطناعيةالعصبيةالشبكاتأسلوبإقتباستم•

العصبيةالبيولوجية
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انواع المشكالت

• Mathematical Modeling (Function 
Approximation) (الدوال ) العمليات الحسابية 

• Classification التعرف على االشياء

• Clustering التجميع

• Forecasting التنبأ

• Pattern Association التعرف على االنماط

• Control التحكم

• Optimization ( االمثل ) الوصول الفضل حل 
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تطبيقات الشبكة العصبية

• Signal processing( معالجة اإلشارة)

• Control( (التحكم

• Robotics - navigation, vision recognition االنسان االلى

• Pattern recognition.  التعرف على االنماط
• Medicine. (الطب)
• Speech production & recognition. (انتاج االصوات )
• Vision: face recognition , visual search engines الرؤية
• Business.(  (األعمال
• Financial Applications: time series analysis, stock 

market prediction المجاالت المالية
• Data Compression: image, e.g. faces  ضغط البيانات
• Game Playing: backgammon, chess, go, ... االلعاب
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مزايا الشبكة العصبية

.تعتمد على أساس رياضى قوى1.

محاكاة العقل البشرى 2.

.تقبل أى نوع من البيانات الكمية أو النوعية3.

.لها القدرة على تخزين المعرفة المكتسبة 4.

يمكن تطبيقها فى العديد من المجاالت العلمية المختلفة5.
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مكونات الشبكة العصبية
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أنواع الشبكة العصبية

.Aالشبكات العصبية ذات التغذية األمامية( :(Feed Forward Neural 

Networks 

.Bالشبكات العصبية ذات التغذية المرتجعة( :(Feed Back Neural 

Networks 

.Cالشبكات العصبية ذات الترابط الذات( :(Auto Associative 

Neural Networks
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خطوات بناء الشبكة العصبية

(لتدريب و اختيار الشبكة ) يتم تجميع البيانات 1.

تعلم و خطة ال) يتم تعريف البيانات الخاصة بالتدريب للشبكة2.

(التدريب 

بناء هيكل الشبكة3.

إختيار طريقة التعلم 4.

مع تغيرها على حسب نوع ) وضع قيم لألوزان والمتغيرات5.

( الشبكة 

(ويل معادلة التح) تحويل البيانات إلى النوع المناسب للشبكة 6.

واإلختبارالتدريب اداء عمليات 7.

Error(الخطأ)حساب الفرق ومقارنة8.

تعديل األوزان لتقليل الفرق9.
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Intro to Classification

وجديدةكائناتعلىالتعرفهوClassificationالتصنيف•

عضالببعضهامعتتشابهالتىاالشياءاوالكائناتمعتجميعها

(ةالماليالمؤسسات-ماركتسوبر)المجاالتكافةفىيستخدم•

التصنيفعمليةالتمامNNاستخداميمكن•

(التعليمالساليببالنسبة)NNمننوعانيوجود•

.ISupervised(مسبقامعروفةالنتائجتكونعندما)Back

Propagation

.IIUnsupervised(معروفةغيرالنتائجتكونعندما

)Clustering
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BP Advantage مزايا

 Noisy dataيمكنها التعامل مع البيانات الصاخبة1.

 Adaptالتكيف مع السيناريوهات الجديدة 2.

 Fault Tolerantتتحمل األخطاء3.

تستخدم مع الحاالت او المشكالت التى اجابتها غير واضحة 4.

black Box
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BP Disadvantage 

كبيرالشبكةلتدريبالمستغرقالوقت1.

بقوةالتعلممنلتتمكنالبسيطةالبياناتمنكبيرةكميةالىتحتاج2.

الشبكةبداخلمامعرفةوالنتائجشرحالصعوبةمن3.
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Expert System Advantage مزايا

التعلم و االستفادة من الخبرات السابقة1.

قدرة تحمل المواقف المعقدة2.

حل المشكالت3.

التصرف بشكل سريع و فعال4.

معالجة الحروف و الرموز5.

القدرة على االبداع 6.
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Expert System Disadvantage  عيوب

التكلفة العالية للتحديث1.

التسطيع التعامل مع كافة انواع المشكالت2.

ال يوجد فهم عميق للمفاهيم او العالقات فى بعض االحيان3.

د كفاءة النظام تقل عند الخروج عن الحيز الذى يعتمد على القواع4.

المخزنة لدية

احتمال تعارض القواعد 5.
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Expert System Application تطبيقاتها

(تشخيص االمراض و القيام بعمليات جراحية ) المجال الطبى •

(تداول االسهم ) التجارة •

(التحكم فى االنسان االلى ) التقنية •

(العاب الفيديو ) الترفية •

(التجارب و االختراعات ) العلم •
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Expert System Component مكوناتها
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(قاعدة المعررفة) مكونات النظم الخبيرة 

معينمجالفىالخبراءخبراتعلىتحتوىبياناتقاعدة•

If)منطقىتسلسلشكلفىالخبراتتلكتخزن• Then)

حقائق

الحقائقتلكبينالعالقاتتبينقواعد

:منهاوالمعرفةلتمثيلاسلوباختيارمنالبد•

االفتراضىالتمثيل

االسنادىالتمثيل

االجرائىالتمثيل

الدالالتشبكة

االطارات

االنتاجقاعدةاوالشرطيةالقواعد
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(محرك االستدالل)مكونات النظم الخبيرة 

استخدمهاوالمعرفةمعالجةكيفيةيحدد•

التاكيددرجةاعطاءوالتوصياتالمستخدمتعطىوالخالصةتستنج•

:االستداللمننوعان•
.Iمعرفالتصتنفيذوالنظامبتحليليقوم)االمامىالتسلسل

(الشروطتطابق
.IIكلققتحمدىاختباروالقاعدةعنتبحث)الخلفىالتسلسل

(شرط
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أشهر النظم الخبرة

دندرالDENDRAL ( الكيمياء )ر تحديد التركيب الجزئي للمواد غي

المعرورفة

ماكسيماMAXIMA ( الرياضيات ) المعالجة الرمزية للمصطلحات

الرياضية

بروسبكتورPROSPECTOR(الجيولوجيا ) البحث عن المعادن

النفيسة

إكسكونXCON( التكنولوجيا )التعامل مع الميني كومبيوتر

مايسينMYCIN ( الطب )التشخيص
 اليزاEliza  ( الطب النفسى)
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Data Mining Types انواعها

:نماذج من اهمها 3لها •

.IالكتشافاDiscovery 

.II الوصفDescription

.III تنبؤيةPredictive
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Data Mining Techniquesتقنياتها

 Association Ruleقاعدة االرتباط 1.

 clusteringالتجميع 2.

.1K – Means

.2Neural Network

 Sequential analysisالتحليل التسلسلي 3.

Classificationالتصنيف 4.
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Data Mining Tools ادواتها

 Decision Treesالقرار  شجرة •

 Neural Networksلشبكات العصبية  ا•

 Regressionاالنحدار  •

 Time Seriesالسالسل الزمنية  •

 Rule Inductionاستنتاج القاعدة  •

– Kالمجاور االقرب  • Nearest Neighbor 

 Genetic Algorithmsالخوارزميات الجينية  •
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Data Mining Applications تطبيقاتها

 Bankingاألعمال المصرفية •

Financialالمالية االعمال •

  Telecommunicationاالتصاالت •

  Marketingالتسويق •

 Insurance and Health Careالتامين ورعاية الصحة •

Medicineالطب •

  Transportationالنقل •

Retailingالبيع بالتجزئة •

Hiringاالستخدام •
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Data Mining Steps خطواتها

 Define business problemتعريف مشكلة العمل 1.

 Build data miningبناء قاعدة بيانات تنقيب البيانات2.

database D M 

Explore dataاستكشاف البيانات 3.

 Prepare data for modelingتهيئة البيانات للنمذجة4.

 Build model DMبناء نموذج تنقيب البيانات5.

Evaluate modelتقييم النموذج 6.

 Deploy model and resultsتنفيذ النموذج والنتائج 7.
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Data Mining Steps خطواتها

65



Data Mining Advantage مزايا

التنبؤ بالنتائج المحتملة

 مجموعات كبيرة من البيانات وقواعد البياناتالتعامل مع

االكتشاف التلقائي ألنماط جديدة.
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Disadvantages of data mining عيوبها

مشاكل الخصوصية•

القضايا األمنية•

معلومات غير دقيقة/ إساءة استخدام المعلومات •
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