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مرشوع تأليف سلسلة كتب يف جمال )حوسبة العربية( هيدف إىل بناء تراكٍم معريف 
يف جمال حيوي مهم، هو جمال )حوسبة العربية( . ويعد هذا الكتاب واحدا من سلسلة 

كتب صدرت يف املركز.
اختيار  عىل  املركز  يرشف  التي  لغوية(  )مباحث  سلسلة  ضمن  املرشوع  هذا  يقع 
وهي  الكتب.  إصدار  حتى  التأليف  ومتابعة  واملؤلفني،  املحررين  وتكليف  عنواناهتا، 
الباحثني  تنبيه  إىل  بحثية وعلمية حتتاج  أن تكون سدادًا حلاجات  املركز  سلسلة جيتهد 

عليها، أو تكثيف البحث فيها.
ويعّد هذا الكتاب واحدًا من كتب ثالثة مرتابطة يف مرشوع علمي واحد متخصص 

يف )الذكاء االصطناعي( :
العربية والذكاء االصطناعي.. 1
تطبيقات الذكاء االصطناعي يف خدمة اللغة العربية.. ٢
خوارزميات الذكاء االصطناعي يف حتليل النص العريب. . 3

هذا املشروع

مدير مرشوع )العربية والذكاء االصطناعي(

د.عبداهلل بن حييى الفيفي
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يعمل املركز يف جمال البحث العلمي ونرش الكتب مستهدفًا الرتكيز عىل املجاالت 
البحثية التي ما زالت بحاجة إىل تسليط الضوء عليها، وتكثيف البحث فيها، ولفت أنظار 
الباحثني واجلهات األكاديمية إىل أمهية استثامرها بمختلف وجوه االستثامر، وذلك مثل 
جمال )التخطيط اللغوي( و )العربية يف العامل( و)األدلة واملعلومات( و )تعليم العربية 
ألبنائها أو لغري الناطقني هبا( إىل غري ذلك من املجاالت، وإن من أهم جماالت البحث 
إن  حيث  االصطناعي(  والذكاء   ، واحلوسبة  )العربية  جمال  العربية  اللغة  يف  املستقبلية 
والعامل  التقنية  التطورات  مع  جتاوهبا  بمدى  مستقبال  حياهتا  مرهونة  احلية  اللغات 
أمام  حقيقيا  حتديا  يشّكل  ما  وهو  املكتوب،  االلكرتوين  املحتوى  وكثافة  االفرتايض، 

اللغات غري املنتجة للمعرفة أو للتقنية.

وقد عمل املركز عىل تسليط الضوء عىل هذا املجال التخصيص؛ مستعينا بالكفاءات 
القادرة من املهتمني بالتخصص البيني )بني اللغة واحلاسوب( مقّدرا جهودهم، وهادفًا 
إىل نرشها، وتعميم مبادئها، راغبًا أن يكون هذا املسار العلمي مقررا يف اجلامعات يف 
كلية العربية واحلاسوب، وجماال بحثيا يقصده الباحثون األكديميون، واجلهات البحثية 

العربية. 

كلمة املركز
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وقد أصدر املركز سابقا ستة عرش كتابًا خمتصا يف )حوسبة العربية( ويف اإلفادة من 
)املدونات اللغوية( يف األبحاث العربية، وحيتفل بإصدار سبعة كتب جديدة خمتصة يف 
)حوسبة العربية والذكاء االصطناعي( ، ويقدمها للقارئ العريب، وللجهات األكاديمية؛ 
لإلفادة منها واعتامد ما تراه منها مناسبًا لتعليمه والبناء عليه، وهذه الكتب السبعة هي: 
يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  اآللية،  املعاجلة  يف  االصطناعي  الذكاء  )تطبيقات 
العريب، مقدمة  النص  الذكاء االصطناعي يف حتليل  العربية، خوارزميات  اللغة  خدمة 
العربية،  اللغوية احلاسوبية، املعاجلة اآللية للنصوص  املوارد  العربية،  اللغة  يف حوسبة 

تطبيقات أساسية يف املعاجلة اآللية للغة العربية(.

علمي  عمل  من  به  تفضلوا  ملا  وحمررهيا،  الكتب،  مؤلفي  السادة  املركز  ويشكر 
وتفتيق  املسرية،  الستكامل  املركز  مع  التواصل  إىل  واملؤلفني  الباحثني  وأدعو  رصني، 

فضاءات املعرفة.

وفق اهلل اجلهود وسدد الرؤى.

األمني العام
أ. د. حممود إسامعيل صالح
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مقدمة احملرر)))

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، نبينا حممد وعىل آله 
وصحابته أمجعني، وبعد: 

فأود أوالً أن أعرب عن وافر امتناين ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة 
اللغة العربية عىل اهتاممه بإصدار سلسلة حول الذكاء االصطناعي واللغة العربية، إذ 
رشفني بإدارة مرشوع هذه السلسلة وحترير أحد إصداراهتا. وإنه ألمر يبعث عىل الغبطة 
التي  البينية  التخصصية  املوضوعات  هذه  مثل  يف  عربية  إصدارات  نرى  أن  والرسور 
بالرشح  حمتواها  يتسم  التي  املراجع  تلك  خصوصًا  العربية،  مكتبتنا  يف  مراجعها  تندر 
املمتنع  السهل  املعلومة، وهو  ثراء وغنى يف  من  تقدمه  ما  مع  املتخصص  لغري  املبسط 

1- عبداهلل بن حييى الفيفي: أستاذ اللغويات احلاسوبية املساعد يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض. 
درس البكالوريوس يف اللغة العربية يف جامعة امللك خالد يف أهبا، واملاجستري يف تعليم اللغة بمساعدة احلاسب يف قسم 
اللغويات يف جامعة Essex، والدكتوراه يف اللغويات احلاسوبية يف قسم احلاسب اآليل يف جامعة Leeds، وكالمها 
وبراجمها  اللغوية  واملدونات  آليًا،  العربية  اللغة  معاجلة  تقنيات  حول  املنشورة  األبحاث  من  العديد  له  بريطانيا.  يف 
يف  مشاركته  إىل  إضافة  العربية،  اللغة  ملتعلمي  احلاسوبية  املعاجم  وصناعة  املتعلمني،  مدونات  وكذلك  احلاسوبية، 
اللغوية وتطبيقاهتا. عمل حمكاًم لدى عدد من  اللسانيات احلاسوبية، واملدونات  املتخصصة يف  الكتب  تأليف بعض 
الدوريات العلمية واملؤمترات الدولية. أنشأ املدونة اللغوية ملتعلمي اللغة العربية Arabic Learner Corpus، شارك 

يف العديد من املشاريع العلمية والبحثية الوطنية يف جمال ختصصه.



-1٠-

الذي نحتاجه يف مثل هذه املؤلفات التي تثري مكتبتنا العربية بال شك وتقدم املعرفة 
احلديثة يف قالب يؤمل منه جذب أكرب عدد ممكن من املهتمني هلذه املجاالت التخصصية 
اخلصبة، التي باتت ميدانًا للدراسة والبحث النظري إضافة إىل التجارب والتطبيقات 
واملراكز  اجلامعات  وكذلك  التقنية،  الرشكات  كربيات  عليها  تتنافس  التي  العملية 

البحثية.

وحتسب ملركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية مبادرته يف تبني 
مثل هذا املرشوع وغريه من مرشوعات السالسل التي تعالج موضوعات متخصصة، 
وتفتح آفاقًا للقارئ العريب للحاق بركب العلم واملعرفة واالطالع عىل آخر مستجداته.

الكتاب - وهم نخبة من أساتذة اجلامعات  وقد حرص املشاركون يف تأليف هذا 
األلقاب  حفظ  )مع  العربية  اللغة  ومعاجلة  االصطناعي  الذكاء  ميدان  يف  املتخصصني 
قدر  املصطلحات  رشح  مع  متدرجًا  تعليميًا  الطرح  يكون  أن  عىل   - هلم(  العلمية 
والتطبيق،  الفهم  عىل  تساعد  واضحة  بأمثلة  للقارئ  املعلومات  وتقريب  اإلمكان، 
إال أنه موجه بالدرجة األوىل ملن لديه مقدمة يسرية عن تطبيقات الذكاء االصطناعي 
 ،Natural Language Processing ومعاجلة اللغة الطبيعية Artificial Intelligence

الذكاء  خوارزميات  حول  معرفته  لتعميق  وذلك  Algorithm؛  اخلوارزميات  وبناء 
اللغة  ومعاجلة  العريب  النص  حتليل  جمال  يف  منها  االستفادة  يمكن  التي  االصطناعي 
العربية التي ختتلف يف تركيبتها الرصفية والنحوية والداللية عن اللغات الالتينية التي 
من  مزيد  إىل  بحاجة  العريب-  النص  -أي  فهو  اجلانب،  هذا  يف  كبري  باهتامم  حظيت 
البحث والدراسة لتكييف اخلوارزميات املستعملة بام يتناسب مع خصائصه وقواعده، 
وهذا ما حياول الكتاب رشحه باستعراض لعدة موضوعات حظيت بأبحاث عميقة يف 
اآلونة احلديثة. وفيام ييل عرض موجز ملحتويات الكتاب اعتامدًا عىل امللخصات التي 

سرتد الحقًا يف بداية كل فصل من فصوله.

يف  اللغة  معاجلة  ومستويات  طرق  عن  الصانع  وليد  يتحدث  األول  الفصل  ففي 
البرشي؛  الذكاء  حماكاة  إىل  هتدف  اللغة  معاجلة  حوسبة  أن  مبينًا  االصطناعي،  الذكاء 
بدءًا  تعقيدًا، وهي متر بمستويات عدة  أكثر األنظمة  البرشية تعترب أحد  اللغات  إن  إذ 
معاجلة  مستويات  عىل  الضوء  الفصل  هذا  ويلقي  باخلطاب.  وانتهاًء  الصوت  من 
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اللغة، مع استعراض بعض من الطرق املشهورة املستخدمة يف معاجلة اللغة يف الذكاء 
 ،)Machine Learning( االصطناعي، ومنها عىل سبيل املثال خوارزميات تعلُّم اآللة
ف النمطي  ونامذج ماركوف اخلفية )Hidden Markov Models –HMMs(، والتعرُّ
)Pattern Recognition( يف الفضاء الداليل، ونحوها مما يعطي القارئ ملحة عن طرق 

الذكاء االصطناعي املستعملة يف معاجلة اللغة.

وتطبيقاته  العميق  التعلم  خوارزميات  القنيعري  فارس  يتناول  الثاين  الفصل  يف 
سبب  ويرجع  العصبية.  الشبكات  خلوارزميات  امتدادًا  تعد  والتي  اللغة،  معاجلة  يف 
كان  التعقيد  بالغة  نامذج  تعّلم  عىل  قدرهتا  إىل  العميق  التعّلم  خوارزميات  استخدام 
احتياجات  تعالج  التي  التطبيقات  من  العديد  أتاح  وهذا  سابقًا،  تعلمها  الصعب  من 
الشبكات  بتقديم موجز عن  الفصل  فيبدأ هذا  الطبيعية.  اللغات  منها معاجلة  واقعية، 
النهاية يعرض  املستخدمة، ويف  املعامريات  يتطرق ألهم  ثم  العميق،  العصبية والتعلم 
بعض تطبيقاهتا يف معاجلة اللغات الطبيعية؛ للخروج بفهم عام عن خوارزميات التعلم 

العميق وكيفية تطبيقها يف جمال معاجلة اللغات.

ويف الفصل الثالث يتحدث عبداهلل الراجح عن الرتمجة اآللية، التي تعد من أصعب 
عمل  ملحاكاة  متعددة  لغوية  معارف  تتطلب  إذ  االصطناعي،  الذكاء  جمال  يف  املشاكل 
عقود  بعد  أنظمتها  أداء  يف  ملحوظًا  تطورًا  تشهد  فهي  ذلك  ومع  املختص،  املرتجم 
اإلحصائية  اآللية  الرتمجة  منهج  من  حتوهلا  بعد  وخصوصًا  والتطوير،  البحث  من 
)Statistical Machine Translation( الذي كان مهيمنًا عىل هذا امليدان لعدة عقود، 
عىل  املعتمد  املنهج  إىل  الرشكات  كربيات  وتبعته  حديثًا  البحثي  املجتمع  حتول  أن  إىل 
الشبكات العصبية )Neural Machine Translation(، ويمكن اعتبارها نقطة التحول 
التي دخلت معها الرتمجة اآللية عرصًا جديدًا، إذ يقدم الفصل احلايل عرضًا ألبرز مالمح 

هذا العرص، مع التطرق لبعض التحديات التي تواجه هذا املنهج البحثي اجلديد.

يف الفصل الرابع يتناول عبدالرمحن العصيمي نمذجة الكلمة العربية، إذ متثل الكلمة 
غري  تزويد  إىل  الفصل  هذا  وهيدف  املكتوب.  اخلطاب  واستيعاب  فهم  يف  مهمة  ركيزة 
احلاسوبية  النامذج  بناء  يف  املستخدمة  اخلوارزميات  أحدث  لفهم  بمقدمة  املتخصص 
للكلمة العربية الفصيحة املكتوبة. كام حياول تفسري أسباب الصعوبات التي تكتنف نمذجة 
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الكلمة العربية حتديًدا، بدًءا بنظامها الرصيف الغري خطي ومروًرا بغناها الرصيف وانتهاًء 
بمستويات الغموض العالية يف النص العريب. كام يقدم نمطني مشهورين لتحليل الكلمة: 
اخلوارزميات  وحتليل  نمط  لكل  مقدمة  عرب  وذلك  بينهام،  ويقارن  والتوزيعي،  اللغوي 
املستخدمة وأشهر األدوات املتاحة. ويف اخلتام، يسلط الضوء عىل أوجه القصور يف بعض 

اخلوارزميات عند حتليل ونمذجة اللغة العربية، والوسائل مقرتحة ملعاجلتها.

االصطناعي  الذكاء  لتقنيات  استعراضًا  الغامدي  أيمن  يقدم  اخلامس  الفصل  يف 
واملعاجلة احلاسوبية للمتالزمات اللفظية والرتاكيب االصطالحية، من خالل تتبع أهم 
الدراسات التي اهتمت باملعاجلة احلاسوبية هلذه الظاهرة اللغوية، إذ يبدأ الفصل بمقدمة 
تبني أمهية دراسة هذه الظاهرة وأهم جماالت البحث فيها، ثم يقدم إطارًا نظريًا مشتماًل 
أهم  استعراض  إىل  باإلضافة  العربية،  اللغة  املميزة هلا يف  اللغوية  أهم اخلصائص  عىل 
ذلك  بعد  متعددة.  لغوية  مستويات  يف  االصطالحية  للرتاكيب  املستعملة  التصنيفات 
يستعرض أهم تطبيقات املعاجلة احلاسوبية هلذه الظاهرة والتي تلخص املشاكل البحثية 
يسلط  كام  اللغات،  معاجلة  أدبيات  يف  االصطالحية  الرتاكيب  تتضمن  التي  الرئيسة 
بعرض  خيتم  أن  قبل  اآليل،  والتعرف  االستخراج  مهمتي  عىل  خاص  بشكل  الضوء 
موجز ألبرز التحديات التي ال زالت تشكل عقبة يف سبيل الوصول إىل درجات عالية 

من الدقة يف مهام املعاجلة احلاسوبية املختلفة هلذه الظاهرة اللغوية املعقدة.

عبداهلل  امللك  مركز  إىل   - وجل  عز  اهلل  شكر  بعد   - الوافر  بالشكر  أتقدم  ختامًا، 
التأليف  ولفريق  للمحرر  قدمه  ما  عىل  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن 
يكون  أن  يؤمل  الذي  الكتاب  هذا  تأليف  للعقبات يف سبيل  وتذليل  متصل  من دعم 
يف  املشاركني  الزمالء  جلميع  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  كام  امليدان.  هبذا  للمهتمني  مرجعًا 
أبحاثهم يف جماالت  أوقاهتم وقدموا خالصة  بذلوا  الذين  الكتاب  تأليف فصول هذا 

ختصصهم، فلهم مني جزيل الشكر واالمتنان.
      

 املحرر / عبداهلل بن حييى الفيفي

    الرياض- 8 ذو القعدة 1٤٤٠هـ
ayjfaifi@gmail.com          
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ملخص الفصل
من  غريه  عن  اإلنسان  متيز  والتي  تعقيدًا  األنظمة  أكثر  أحد  البرشية  اللغات  تعترب 
املخلوقات. ومتثل قدرة اإلنسان عىل فهم وتوليد اللغة عاماًل من عوامل متيزه العقالين. 
الذكاء االصطناعي والذي  تطبيقات  أهم  تعترب أحد  اللغة  فإن حوسبة معاجلة  وهلذا، 
هيدف إىل حماكاة الذكاء البرشي. ومتر معاجلة اللغة يف الذكاء االصطناعي بمستويات 
متعددة  تطوير طرق  الباحثون عىل  ويعمل  باخلطاب.  وانتهاًء  الصوت  بدءًا من  عدة، 
مستويات  عىل  الضوء  نلقي  الفصل،  هذا  ويف  املستويات.  هذه  كل  يف  اللغة  ملعاجلة 
معاجلة اللغة، وكذلك نستعرض بعضًا من الطرق املشهورة املستخدمة يف معاجلة اللغة 

يف الذكاء االصطناعي.      

د. وليد بن عبداهلل الصانع
الضخمة  والبيانات  االصطناعي  الذكاء  لتقنية  الوطني  املركز  يف  مساعد  بحث  أستاذ 
بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. حصل عىل درجتي البكالوريوس واملاجستري 
جمموعة  يف  الدكتوراه  قرأ  بالرياض.  سعود  امللك  جامعة  من  اآليل  احلاسب  علوم  يف 
قسم  يف  للربجميات  مهندسًا  سابقا  عمل  بربيطانيا.  يورك  بجامعة  االصطناعي  الذكاء 
األبحاث والتطوير يف رشكة اإللكرتونيات املتقدمة، ثم مهندسًا للنظم والربجميات يف 
رشكة االتصاالت السعودية قبل أن ينتقل للعمل باحثًا يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية. تتمثل اهتامماته البحثية يف تعلم اآللة، وحتديدًا يف تعلم الربامج املنطقية، تعلم 
النامذج االحتاملية، وتعلم الربامج املنطقية االحتاملية، وتطبيقات تعلم اآللة يف نمذجة 

ومعاجلة اللغة.
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1- املقدمة
ُيعربِّ هبا اإلنسان عامَّ يدور يف عقله من تصورات وأفكار.  التي  الوسيلة  اللغة هي 
وهي نظام ترميزي ُمتعاَرف عليه بني جمموعة من البرش يستخدمونه إليصال األفكار 
والصور التي يف عقوهلم بحيث يستطيع املستقبل)1( هلذه الرموز من نفس املجموعة أن 
التي أراد املتكلم إيصاهلا، أو قريًبا منها. إذ إن  حيوهلا يف عقله لنفس األفكار والصور 
اللغة البرشية هي متثيل ألفكار ومفاهيم بطريقة مسموعة )الكالم( أو مكتوبة )النص(. 
اهلل  وهبها  أساسية  قدرات  ثالث  عىل  مبني  للغة  اإلنسان  استخدام  فإن  عليه،  وبناًء 

سبحانه وتعاىل له، وهي:

استقراء  � عىل  قدرته  أي   :)Language Acquisition( اللغة  تعلم  عىل  قدرته 
)Induce( القواعد الرتكيبية والداللية للوحدات والرتاكيب اللغوية، كالقواعد 
الرصفية والنحوية ودالالت املفردات، من خالل األمثلة التي يتعرض هلا سامًعا 

 .)Clark, 2002( )يف بدايته كطفل(، أو قراءًة )بعد تعلمه القراءة(

مثال:  
يستِمُع طفٌل إىل الناس من حوله يقولون يف حديثهم عن ُذكوٍر:

أعطيُتـ ه، حدثُتـ ه، سلمُتـ ه، أكرمُتـ ه، … 

ويف حديثهم عن إناٍث:

أعطيُتـ ها، حدثُتـ ها، سلمُتـ ها، أكرمُتـ ها، …

ويعلم هذا الطفل أن الكلامت تشري إىل أحداث مرتبطة بالزمن )أفعال( قام 
هبا املتحدث جتاه أطراف ثالثة، ذكوًرا وإناًثا. فعندئذ، يقوم باستقراء النظرية 

اللغوية التالية:

إذا أراد متحدث اإلشارة إىل فعل جتاه طرف ثالث ذكر فإنه يلحق »ه« بالفعل،  §
وإذا أراد اإلشارة إىل فعل جتاه طرف ثالث أنثى فإنه يلحق بالفعل »ها«.

1- سنستخدم كلمة »امُلستقبِل« يف مناسبات خمتلفة خالل هذا الفصل لإلشارة للسامع أو القارئ عندما ال حُيدد السياق 
هل املقصود كالم أم نص. 
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�  Receptive( االستقبالية  باللغة  يعرف  ما  أو  اللغة،  استقبال  عىل  قدرته 
Language(: وهي القدرة عىل معاجلة وفهم اللغة وفق القواعد اللغوية التي 

هنا عن العامل )خصائص املوجودات  تعلمها وَوْفق املعتقدات )Beliefs( التي كوَّ
وَعالقاهتا مع بعضها(. أي حتويل الرموز والرتاكيب اللغوية إىل املفاهيم العقلية 

املناسبة. وتستخدم هذه القدرة يف معاجلة ما يسمعه اإلنسان أو يقرأه.

مثال:
املاء«.  من  كأًسا  هناك  اجلالَِس  ُجَل  الرَّ »أعطيُت  اجلملة  هذه  شخٌص  استقبل 
فأحد  اجلملة،  هذه  معاجلة  عىل  امُلستقبِل  بقدرة  االستقبالية  اللغة  تتمثَّل 
نة هلا كالتايل: الفرضيات هي أن يقوم امُلستقبِل بتفكيك اجلملة إىل الكلامت امُلكوِّ

أعطى، ت، ال، رجل، ال، جالس، هناك، كأسا، من، ال، ماء.

 وحتديد أدوارها يف تركيب اجلملة كالتايل:

ملا  تعريفية  )كلمة  الـ  اسم(،  عن  ينوب  )حرف  ت  ماض(،  )فعل  أعطى   
ملا بعدها(، جالس )صفة(،  الـ )كلمة تعريفية  بعدها(، رجل )اسم جنس(، 
هناك )اسم إشارة(، كأًسا )اسم جنس(، من )حرف(، الـ )كلمة تعريفية ملا 

بعدها(، ماء )اسم جنس(.

بحيث  اللغوية،  الرتكيب  قواعد  َوْفق  اجلملة  تركيب  حتليل  ذلك  بعد  يمكن 
حُتدد أولوية ترابط الكلامت مع بعضها البعض لتكوين العبارات انتهاًء بتكوين 
»هناك«  و  »اجلالس«  الكلمتان  ُتربط  املثال،  سبيل  فعىل   .)Parsing( اجلملة 
لتكوين العبارة »اجلالس هناك« ومن ثم ُتدخل عليهام كلمة »الرجل« لتكوين 
»اجلالس  أن  قراءة  لتحديد  وذلك  هناك«،  اجلالس  »الرجل  األوسع  العبارة 
هناك« عبارة مرتبطة بـ »الرجل«. ويقوم امُلستقبِل بدمج التحليل الذي توصل 
له مع داللة املفردات )Lexical Semantics( ومع ُمعتقداته، وهي حقيقة أن 
الكأس ُيعَطى والرجل هو الذي ُيعطِي، الستخراج داللة اجلملة وحتويلها إىل 
له، وصفة  وامُلعَطى  وامُلعَطى،  امُلعطِي،  املناسبة، وهي حتديد  العقلية  املفاهيم 

امُلعَطى له أثناء الكالم.    
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�  )Productive Language( قدرته عىل إنتاج اللغة، أو ما يعرف باللغة اإلنتاجية
املفاهيم  بتحويل  وذلك   :)Expressive Language( التعبريية  اللغة  أو 
التصورات  هذه  ُتوِصل  مناسبة  لغوية  تراكيب  إىل  العقلية  رات  والتصوُّ
االستقبالية.  للغة  عكسية  املستقبل. وهي عملية  إىل  منها،  قريًبا  أو  واملفاهيم، 

وتستخدم هذه القدرة أثناء الكالم أو الكتابة.

مثال:
إعطاء  وهي  انتهت،  حادثٍة  يف  يتمثَّل  عقله  يف  مفهوم  إيصال  ث  امُلتحدِّ ُيريد 
أنه  الَفَرضيَّات  رجل جيلس اآلن يف مكاٍن يمكن رؤيته كأًسا من املاء. فأحد 
الكلامت  يستدعي  ثمَّ  ومن  اجلُمل،  لبناء  تعلَّمها  التي  اللغة  قواعد  يستدعي 

التي ُتوِصل املعنى وُيولِّد اجلملة. ُيمِكن أن تتمَّ هذه العملية كالتايل:
املفهوم امُلراد إيصاُلُه ُيشري إىل فِعل، ويوجد فيه فاعل ومفعوالن، ووصف  �

حلال أحد املفعولني، فيستدعي قاعدة لغوية تعلَّمها للتعبري عن هذا املفهوم 
ليحصل عىل:

فعل + فاعل + املفعول األول + صفة + املفعول الثاين.)1( 
يبحث عن كلمٍة يف الذاكرة ُتوِصل معنى احلدث، وهي هنا اإلعطاء، ثم  �

ث،  امُلتحدِّ هو  أعطى  َمن  أن  إىل  ولتشري  املايض  الزمان  لُتناسب  يرصفها 
وَوْفًقا لقواعد الرصف التي تعلَّمها، يولد الكلمة »أعطيت«.

كلمة  � فيولد  الفعل،  له  حدث  َمن  إىل  ُتشري  كلمة  عن  الذاكرة  يف  يبحث   
»الرجل«.

»اجلالس  � عبارة  وُيولد  له،  امُلعطى  لوصف  املناسبة  الكلامت  يستدعي   
هناك«)٢(. 

ُيشار إىل امُلعطى؛ وذلك باستدعاء الكلامت الداللية من الذاكرة، وتوليد  �
عبارة »كأسا من املاء«)3(. 

1- يشري الرمز »+« هنا إىل عالقة ترتيب بني الكلامت.
٢- هذه العبارة أيضا تولد وفًقا لقواعد تركيبية بنفس طريقة توليد اجلملة، لذا فإننا ال نحتاج إلعادة رشحها مرة أخرى.

3- نفس احلال الذي ذكر يف توليد عبارة -اجلالس هناك- ينطبق هنا أ أيًضا.
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ثمَّ  ومن  البرشي،  اإلدراك  وفهم  بدراسة  هيتم  فنٌّ  هو  االصطناعي  الذكاء  وألن 
الذكاء  جمال  يف  الباحثني  فإن  اإلدراك،  عملية  حُتاكي  حاسوبية  برجميات  بناء  حماولة 
بناء  وحماولة  اإلنسان  لدى  الثالث  الُقُدرات  هذه  دراسة  عىل  يعكفون  االصطناعي 
من  ا  ِسًّ اإلنسان  لدى  الُقُدرات  هذه  عمل  كيفية  وتبقى  حُتاكيها.  حاسوبية  برجميات 
أسار الكون التي وضعها اهلل سبحانه وتعاىل وال سبيل ملعرفتها عىل سبيل اليقني)1(. 
من  الدراسات  هبذه  اخلاصة  األدبيات  من  كثري  يف  تطرح  التي  النظريات  وتستمد 
اللسانيات  الفروع:  الذكاء االصطناعي، ومن هذه  بنية حتتية ملجال  مُتثل  فروع خمتلفة 
الرياضيات واإلحصاء   ،)Psycholinguistics( النفسية واللسانيات   )Linguistics(
 ،)Philosophy and Logic( واملنطق  الفلسفة   ،)Mathematics and Statistics(
 .)Theory of Computation( نظرية احلوسبة ،)Cognitive Science( علم اإلدراك
لذا فإن الدارس ملجال اللسانيات احلاسوبية يعمل يف منطقة تقاطع هلذه الفنون، إضافة 
 )Signal Processing( إىل فنون أخرى متسُّ بعض التطبيقات، مثل معاجلة اإلشارات

ملَِْن يعمل عىل حتويل الكالم املسموع إىل نصوص مكتوبة. 

ق إىل مستويات معاجلة اللغة البرشية بدًءا من تكوين الكلمة  ويف هذا الفصل سنتطرَّ
عىل  األمثلة  بعض  سنستعرض  ثم  املعتقدات.  وبناء  املعنى  إدراك  إىل  األصوات  من 
عىل  الرتكيز  مع  احلاسوبية،  اللسانيات  جمال  يف  الباحثون  عليها  يعمل  التي  املواضيع 
معاجلة النص فقط دون معاجلة الكالم. وآِخًرا سنستعرض بعًضا من الطرق امُلستخَدمة 

ملعاجلة النصوص. 

2- مستويات معاجلة اللغة
من  الكلمة  تكوين  من  بدايًة  ة،  عدَّ مستويات  عىل  الطبيعية  اللغات  معاجلة  مترُّ 
ُمستًوى  الكالم. ولكل  بفهم  وانتهاًء  الكلامت،  اجلُمل من  بتكوين  مروًرا  األصوات، 
قواعُد تركيبية ُتستخدم لتكوين وحدات هذا املستوى. يمكن حتديد املستويات معاجلة 

:) Allen J. , 1994; McCarthy, 2018(  اللغة بالتايل

1- هذا اعتقاد الكاتب عىل األقل.
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�  )primitive( األسايس  املستوى  وهو   :)Phonetic Level( الصويت  املستوى 
ملعرفة  بعضها  مع  وترابطها  األصوات  حُتلل  املستوى،  هذا  ويف  للغة.  ن  امُلكوِّ

الكلامت امُلرادة. 

املستوى الرصيف )Morphological Level(: يف هذا املستوى حُتلل بنية الكلامت  �
ى الوحدات الرصفية )Morphemes(. فمثال،  بناًء عىل وحدات أساسية، ُتسمَّ
نة من ثالث وحداٍت، األوىل »يـ« لإلشارة إىل أن الفعل  كلمة »يذهبون« ُمكوَّ
األساسية  الوحدة  وُيمثل  الفعل،  وهو  »ذهب«  والثانية  ثالث،  طرف  به  قام 

ر.  للكلمة، والثالثة »ون« لإلشارة إىل مجع امُلذكَّ

املستوى الرتكيبي للجمل )Syntactic Level(: يف هذا املستوى، حُيلل ترابط  �
حتديد  ُيمِكن  التحليل  هذا  خالل  ومن  اجلملة،  تتكون  كيف  ملعرفة  الكلامت 
ُجَل جالًِسا« عىل  قراءة اجلملة. فعىل سبيل املثال، يمكن حتليل مجلة »رأيُت الرَّ

قراءتني، األوىل وهي الشاذة:

} ] )رأى ت(  )الـ رجل( [  )جالسا( {

التحليل  وبحسب  ألنه  للرائي.  حاال  »جالًسا«  كلمة  تكون  القراءة،  هذه  ويف 
أعاله، ُربطت الكلمتان »رأيت« و »الرجل« أواًل لتكوين عبارة »رأيت الرجل« 
األقواس.  العبارة كام هو موضح يف  إىل هذه  أدخلت كلمة »جالًسا«  ثمَّ  ومن 
القراءة  أما  الرجل.  الذي رأى كان جالًسا وهو يرى  التحليل أن  ناتج  فيكون 

الثانية وهي الشائعة:

} )رأى ت(  ] )الـ رجل( )جالسا( [ {

ففيها ُربطت الكلمتان »الرجل« و »جالًسا« مع بعضهام أوال لتكوين عبارة »الرجل 
ح يف األقواس.  جالًسا«، ثم ُأدخلت عىل هذه العبارة كلمة »رأيت« كام هو ُموضَّ

ث رآه عىل هذه احلال.  فُتشري القراءة إىل أن املرئيَّ هو الذي كان جالًسا، وامُلتحدِّ

 Syntactic( وهذا االختالف يف حتليل نفس اجلملة ُيعَرف بالغموض الرتكيبي
Ambiguity( )Manning & Schütze, 1999(، أي أن اجلملة يمكن تركيبها 

بأكَثَر من طريقٍة لُكلٍّ منها ناتٌج خُمتِلف. 
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املعاين  � ُتستخرج  املستوى،  هذا  يف   :)Semantic Level( الداليل  املستوى 
احلرفية للمفردات، ومن ثم ُتربط هذه املعاين لتكوين معنى اجلملة كاملة، وهو 
 Compositional Semantics( )Sternefeld( الرتكيبية  بالداللة  يعرف  ما 
احلُسبان  يف  مناسبتها  أو  اجلملة  سياق  ُيؤخذ  ال   .)& Sternefeld, 2013

الستخراج معناها، وإنام يؤخذ املعنى احلريف فقط. فجملة »بلغ السيل الزبى« 
تعني أن هنالك ماًء ارتفع ووصل الزبى. 

َوْفق  � اجلملة  حُتلل  املستوى،  هذا  يف   :)Pragmatic Level( التداويل  املستوى 
فيه وليس بالرضورة  الذي قيلت  الزماين واملكاين واالجتامعي  السياق واملقام 
نة هلا. وملعرفة معنى اجلملة يف  امُلكوِّ أن يكون مطابًقا للمعنى احلريف للكلامت 
املعرفة  إطار  إضافية خارج  معرفة  استخدام  إىل  امُلستقبِل  املستوى، حيتاج  هذا 
اللغوية )Extra-linguistic Knowledge(، وهي امُلعتقدات )Beliefs( التي 
املجاز  املستوى رضوريٌّ ملعرفة  العامل. والتحليل عىل هذا  الشخص عن  لدى 
هذا  ويف  والقصائد.  واألمثال  احِلَكم  وفهم  والتلميح،  والتعريض،  اللغوي، 
املستوى، عىل سبيل املثال، ُيعرف املعنى املراد جلملة »بلغ السيل الزبى«، وهي 

أن الصرب قد َنِفَد، إذا ال ماء ارتفع وال زبى موجودة يف الواقع امُلشار إليه. 

· املستوى اخلطايب )Discourse Level(: يف هذا املستوى، حُيلل اخلطاب بمعاجلة 	
العالقات بني اجلمل املكونة له. فُتحلل كل مجلة وفق اجلمل التي تسبقها ملعرفة 
تأثري تلك اجلمل عىل وجود هذه اجلملة. ويعمل حتليل املستوى اخلطايب عىل 

معرفة اهلدف العام من الكالم والرسائل التي حيتوهيا. 

د املستويات، كلُّ ُمستوى حيتوي عنارص  وكام هو ُمالحظ، فإن اللغة مُتثِّل نظاًما ُمتعدِّ
الذي فوقه  املستوى  لتكوين مركبات متثل بدورها عنارص  البعض  ب مع بعضها  ترتكَّ
كام هو موضح يف الشكل 1 أدناه. كام أن املعاجلة يف ُكلِّ مستوى قد تستخدم معلومات 
من املستوى الذي فوقه. فاإلنسان يستخدم املعتقدات التي لديه ملعاجلة اللغة يف مجيع 
عىل  اإلنسان  حيصل  املعاجلة  وبعد  باخلطاب.  وانتهاًء  الصوت  من  بدًءا  املستويات 
ُيعَرف بـتحديث  معتقدات إضافية تضاف ملعتقداته السابقة أو تقوم بتغيريها وهو ما 

.)Theory Revision( أو مراجعة النظريات )Belief Updating( املعتقدات
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املعتقدات

اخلطاب

التداولية

الداللة

تركيب اجلملة

الكلمة

الصوت

الشكل 1: مستويات معاجلة اللغة
   

2.1 بعض عمليات ُمعاجلة اللغة يف خمتلف املستويات
يعمل الباحثون يف جمال معاجلة اللغات الطبيعية عىل تطوير أنظمٍة لتحليل الرتاكيب 
حة يف الشكل 1. إذ إنه من الرضوري العمُل عىل  اللغوية يف خمتلف املستويات امُلوضَّ
نيا، مستويات الصوت والكلمة واجلملة، لكي يمكن بناء أنظمٍة تعالج  املستويات الدُّ
هذا  يف  الضوء  وسنسلط  واخلطاب.  التداولية  كمستويات  العليا،  املستويات  يف  اللغة 
رو أنظمة معاجلة اللغات  اجلزء عىل بعض من املهامِّ التي يعمل عليها الباحثون وُمطوِّ
الطبيعية. وأود التنويه إىل أنني هنا ال ُأغطي إال جزًءا يسرًيا من هذه املهامِّ وذلك إليضاح 
الرئيسية فقط؛ إذ ال يمكن رشح تفاصيل هذه املهام يف فصٍل، وال  املفاهيم واألفكار 

حتى يف كتاٍب واحٍد. 
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إىل  الصوتية  املوجات  حتويل  دراسة  عىل  الباحثون  يعمل  الصويت،  املستوى  فعىل 
 ،)Speech Recognition( ف عىل الكالم كلامٍت مكتوبٍة، وهو ما يعرف بتطبيقات التعرُّ
 .)Speech-to-Text( )Gales & Young, 2007( نصوص  إىل  الكالم  حتويل  أو 
ف عىل  ويتطلب العمل عىل هذا املستوى دراسة لنمطية األصوات بحيث يمكن التعرُّ
الصوت بناًء عىل األصوات املصاحبة له )معرفة صوٍت بناًء عىل األصوات التي قبله 
إذ  الكلامت؛  تسلسل  نمطية  دراسة  أيًضا  الكالم  عىل  ف  التعرُّ عىل  ُيساعد  ومما  مثاًل(. 
إن دراسة هذه النمطية تساعد يف معرفة الكلمة التي قيلت بناًء عىل الكلامت املصاحبة 
 )Speech Synthesis( هلا. ومن املهامِّ التي يعمل عليها الباحثون أيًضا توليد الكالم
 Text-to-Speech( )Allen, Hunnicutt, Klatt,( كالم  إىل  النصوص  حتويل  أو 
Armstrong, & Pisoni, 1987(. وهيدف هذا العمل عىل تطوير أنظمٍة تقرأ امللفات 

النصية. 

أما عىل مستوى ُمعاجلة الكلمة، فإنَّ من أهم عمليات املعاجلة يف هذا املستوى هو 
 Morphological Analysis( )Jurafsky & Martin, 2008;( الرصيف  التحليل 
McCarthy, 2018 (. فمن خالل هذا التحليل، حُتدد الزوائد )Affixes( التي تدخل 

كلمة  يف  الياء  حرف  مثل   ،)Prefixes( بدايتها  يف  تكون  أن  ُيمِكن  والتي  الكلمة  عىل 
»يـذهب«، أو يف وسطها )Infixes(، مثل حرف األلف يف كلمة »ذاهب«، أو يف هنايتها 
)Suffixes(، مثل حريف الواو واأللف يف كلمة »ذهبوا«. فمن خالل التحليل الرصيف 
للكلامت السابقة يمكن معرفة أن هذه الكلامت هلا نفس اجلذر )Root( وهو »ذهب«. 
املعلومات  اسرتجاع  تطبيقات  ففي  منها.  اهلدف  باختالف  الرصفية  املعاجلة  وختتلف 
للتقنية  لإلشارة  املستخدم  العلمي  امُلصطلح  وهو  مثاًل،   )Information Retrieval(
هلذه  رين  امُلطوِّ بعض  يقوم   ،)Search Engines( البحث  حُمركات  عليها  ُتبنى  التي 
التطبيقات باستخراج ُجذور الكلامت لنصوص االستعالم )Queries( وذلك للبحث 
الكلامت كام  بداًل من مطابقة  نفس اجلذور  التي حتتوي عىل كلامٍت هلا  النصوص  عن 
النصوص  بمطابقة  فإنه  احلجاج«،  »أعامل  االستعالم  مثاًل  املستخدم  أدخل  فلو  هي. 
التي فيها إحدى هاتني الكلمتني كام مها، سيسرتجع النظام تلك النصوص التي حتتوي 
أيا منهام ولكن  إحدى هاتني الكلمتني أو كالمها فقط، وسيستبعد نصوصًا ال حتتوي 
«. أما  ون«، وغريها من مشتقات »حجَّ حتتوي عىل كلامت مثل »حج«، »حجيج«، »حيجُّ
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بإعادة الكلامت يف نص االستعالم، ويف النصوص التي يف قاعدة البيانات إىل جذورها، 
« سيتمُّ اسرتجاعه وَعْرضه عىل امُلستخِدم.  ة من »حجَّ فإن أيَّ نص توجد فيه كلمة ُمشتقَّ

ف عىل أجزاء الكالم  أما عىل املستوى الرتكيبي، فمن مهام املعاجلة األساسية التعرُّ
 Kübler & Mohamed, 2011; Manning &( للكلامت   )Parts of Speech(
العربية  اللغة  دراسات  يف  ُمستخَدم  غري  الكالم  أجزاء  ومصطلح   .)Schütze, 1999

بشكٍل شائٍع)1(، لكنه من املصطلحات املستخدمة يف الدراسات املتعلقة ببعض اللغات 
األخرى، وخاصة اإلنجليزية. وُيشري مصطلح أجزاء الكالم إىل األصناف التي يمكن 
املثال، يمكن اعتبار  بناًء عىل دورها الرتكيبي. عىل سبيل  اللغة  ُتنَسب إليها كلامت  أن 
ذلك  )ومثال  شخص  اسم  »إنسان«(،  كلمة  ذلك  )ومثال  جنس  اسم  القائمة:  هذه 
العطف(،  واو  ذلك  )مثال  رابط  حال،  صفة،  حرف،  ضمري،  فعل،  »حممد«(،  كلمة 
للغة ما، بل إن  الكالم  ثابتة ألجزاء  تامٌّ عىل جمموعة  اتفاق  أجزاء للكالم. وال يوجد 
يبدأ بعض  التحليل ورؤية من يقوم بذلك. فقد  هذه املجموعة قد تتغريَّ بحسب نوع 
الدارسني بمجموعٍة ُمعيَّنة، وِمن َثمَّ يقومون بإضافة أجزاء أخرى عند احلاجة. إحدى 
 Linguistic( اجلهات التي قامت بتبني قائمٍة ألجزاء الكالم هو احتاد البيانات اللغوية
وُتستخدم  األمريكية.  املتحدة  بالواليات  بنسلفانيا  بجامعة   )٢()Data Consortium

يتبنُّون  آخرون  باحثون  العربية. وهناك  اللغة  لغة ومن ضمنها  القائمة ألكثر من  هذه 
جمموعة خمتلفة من أجزاء الكالم للغة العربية بحسب املهمة التي يعملون عليها، وآلية 

التحليل التي يستخدموهنا. 

أما املعاجلة عىل املستوى الداليل، فتتمثل يف حتليل داللة املفردات من خالل معرفة 
 Landauer & Dumais,( املفردات التي هلا نفس املعنى، أو تلك التي هلا معاٍن متقاربة
 .)1997; Deerwester, Dumais, Furnas, Landauer, & Harshman, 1990

يمكن استخدام التحليل الداليل يف تطبيقات اسرتجاع املعلومات السرتجاع النصوص 
التي حتتوي عىل كلامٍت ُمرتادفٍة للكلامت التي أدخلها امُلستخِدم، أو هلا معان قريبة منها. 

1- بحسب علم الكاتب، أنه يف اللغة العربية ُيستخدم مصطلح »أقسام الكالم« لإلشارة إىل األقسام الرئيسية فقط، وهي 
االسم والفعل واحلرف. 

2-  https://www.ldc.upenn.edu/
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اج«، يمكن  العبارة »أعامل احلُجَّ السابق وهو االستعالم باستخدام  املثال  فبالعودة إىل 
من خالل التحليل الداليل إعادة النصوص التي ال تتعلق باحلج فقط، بل حتى بتلك 
ْعي«، وربام أيًضا  التي تتعلق بكلامٍت قريبة منها دالليا كـ »الُعمرة« و »الطواف« و »السَّ
تلك النصوص املتعلقة ببعض املشاعر كـ »ُمزدلفة« و »ِمنًى« و »عرفات«، بحكم قرب 
هذه املفردات دالليًّا من احلج. جتُدُر اإلشارة إىل أن باحثني قاموا بتطوير قاعدة بيانات 
العربية، وارتباطاهتا الداللية من حيث الرتاُدف  اللغات، ومنها  حتوي مفردات بعض 
وُقْرب املعاين، واملفاهيم )Concepts( التي حتملها هذه الكلامت، والعالقات بني هذه 
املفاهيم كالَعالقة اهلرمية، مثل العامِّ واخلاصِّ )»رجل:إنسان«(، وعالقة اجلزء من الكل 

     .)٢( )1()WordNet( وُتعَرف هذه الشبكة بشبكة الكلامت .)»يد:جسم«(

معرفتي،  فبحسب  حتدًيا.  املهامِّ  أكثر  من  فهو  التداويل،  املستوى  عىل  التحليل  أما 
اللغة  ُتعالج  التي  باألبحاث  املستوى حمدودٌة مقارنًة  املعاجلة عىل هذا  أن األبحاث يف 
يبنى  وما  اجلمل  مقاصد  ملعرفة  هتدف  التي  التطبيقات  ولعل  األخرى.  املستويات  يف 
الداليل  املستوى  إىل  إضافة  املستوى  هذا  عىل  تعمل   )Textual Entailment( عليها 

 .)Androutsopoulos & Malakasiotis, 2010(

وفيام يتعلق بتحليل اخلطاب، فإنه ُيستخدم لبناِء كثرٍي من التطبيقات، منها عىل سبيل 
بتحليل  )Text Summarization( )Marcu, 2000(، وذلك  اآليل  التلخيص  املثال، 
النص الستخراج اجلمل األكثر أمهيًة، والتي ُتوصل املعنى الذي أراد الكاتب إيصاله. 
امُلؤلِّف )Author Identification(، وذلك من خالل حتليل النصوص  كذلك معرفة 
األسلوب  هذا  ومقارنة   )Writing Style( كتابته  أسلوب  ملعرفة  سابًقا  كتبها  التي 
بالنص الذي تتم معاجلته ملعرفة ما إذا كان هو كاتب هذا النص أم ال. ومن التطبيقات 
أيضا حتليل النصوص ملعرفة حقبها التارخيية وأحوال مؤلفيها عند كتابتها، وغريها من 

ا.   اد األدبيون يدويًّ التحليالت التي يقوم هبا النُّقَّ

1- https://wordnet.princeton.edu/

2- http://globalwordnet.org/resources/arabic-wordnet/
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2.2 طرق معاجلة اللغة  
امُلدَخالت)٢(  من  جمموعة  تأخذ   

27 	
	

2.2 طرق معالجة اللغة     

 2تأخذ مجموعة من الُمدَخالت 𝑓𝑓 1تتمثل عملیة المعالجة في كونھا دالة  

𝑿𝑿 = 𝑥𝑥!}!!!!  لتقوم ببعض العملیات علیھا وتعید قیمة𝒚𝒚  یمكن استخدامھا

التخاذ قراراٍت بخصوص القیم الُمدَخلة. ففي معالجة اللغة، یمكن أن تكون 

المدخالت أصواتًا، في حالة معالجة الصوت، أو أحُرفًا، في حالة معالجة الكلمة، 

ى السؤال ھنا ھو كیف یُمِكن الوصوُل لھذه أو ُجَمًال، في حالة معالجة النص، ویبق

. الدوالِّ  

 ��������من الطرق الُمستخدمة، والتي بدأ یقلُّ استخدامھا حالیًّا، 

������� )Expert Systems ((Giarratano & Riley, 2004) .

ُجَمًال منطقیة بصیغة  ببرمجة قواعد المعالجة (والتي تكون عادةً  النُّظُموتُبنى ھذه 

��� ) وتكون الدالَّة في ھذه الحالة ھي ھذه القواعد. فمثًال في تطبیقات ���-

ً  قواعد التحلیل الصرفي للغة یقوم المطورون ببرمجةالتحلیل الصرفي،  ، یدویا

قواعد النحو كاملة، وتكون  حیث تُبرمجفي التحلیل التركیبي، كذلك الحال 

ن لدالَّة المعالجةاھي مجموعة ھذه القواعد  وتواجھ ھذه الطریقة صعوبات  .لُمكوِّ

ھا كثرة قواعد التحلیل وتعقیدھا، إضافةً إلى وجود حاالت كثیرة في  كثیرة، من أھمِّ

ة. فعلى سبیل المثال، ھنالك  التي اللغة مثل بعض األسماء تحتاج إلى ُمعالجة خاصَّ

������ �������نوع من التحلیل یندرج تحت  -

�������� )Morpho-syntactic Analysis .(المھام في ھذا  إحدىو

)، Word Segmentation( ������ ������التحلیل ما یعرف 

 Partاألجزاء التي لھا دور تركیبي، أي أنھا تأخذ أحد أجزاء الكالم ( تُفصلوفیھ 
																																																												 	

لیس شرطا أن تكون الدالة كمیة (تعالج أرقاًما). فقد تكون دالة منطقیة أو غیر ذلك. المھم ھو أن تأخذ  1
.تعریف الدالة وھي أن تحول كل مدخل إلى مخرج واحد فقط  

الحرف اإلنجلیزي العریض لمتغیر یُمثل مجموعة من القیم (مجموعة أو متجھًا)، بینما سنشیر دائما ب 2
سنشیر بالحرف العادي إلى متغیر یأخذ قیمة واحدة.  

دالة)1(  كوهنا  يف  املعاجلة  عملية  تتمثل    
استخدامها  يمكن   
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������� )Expert Systems ((Giarratano & Riley, 2004) .
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ن لدالَّة المعالجةاھي مجموعة ھذه القواعد  وتواجھ ھذه الطریقة صعوبات  .لُمكوِّ

ھا كثرة قواعد التحلیل وتعقیدھا، إضافةً إلى وجود حاالت كثیرة في  كثیرة، من أھمِّ

ة. فعلى سبیل المثال، ھنالك  التي اللغة مثل بعض األسماء تحتاج إلى ُمعالجة خاصَّ

������ �������نوع من التحلیل یندرج تحت  -

�������� )Morpho-syntactic Analysis .(المھام في ھذا  إحدىو

)، Word Segmentation( ������ ������التحلیل ما یعرف 

 Partاألجزاء التي لھا دور تركیبي، أي أنھا تأخذ أحد أجزاء الكالم ( تُفصلوفیھ 
																																																												 	

لیس شرطا أن تكون الدالة كمیة (تعالج أرقاًما). فقد تكون دالة منطقیة أو غیر ذلك. المھم ھو أن تأخذ  1
.تعریف الدالة وھي أن تحول كل مدخل إلى مخرج واحد فقط  

الحرف اإلنجلیزي العریض لمتغیر یُمثل مجموعة من القیم (مجموعة أو متجھًا)، بینما سنشیر دائما ب 2
سنشیر بالحرف العادي إلى متغیر یأخذ قیمة واحدة.  

قيمة  وتعيد  عليها  العمليات  ببعض  لتقوم   
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الختاذ قراراٍت بخصوص القيم امُلدَخلة. ففي معاجلة اللغة، يمكن أن تكون املدخالت 
أصواًتا، يف حالة معاجلة الصوت، أو أحُرًفا، يف حالة معاجلة الكلمة، أو مُجَاًل، يف حالة 

. معاجلة النص، ويبقى السؤال هنا هو كيف ُيمِكن الوصوُل هلذه الدوالِّ

اخلـــبرية  النُُّظم  حاليًّا،  استخدامهـــا  يقلُّ  بدأ  والتي  امُلستخدمة،  الطرق  من 
)Expert Systems( )Giarratano & Riley, 2004(. وُتبنى هذه النُُّظم بربجمة قواعد 
ة يف هذه احلالة  املعاجلة )والتي تكون عادًة مُجَاًل منطقية بصيغة إذا-فإن( وتكون الدالَّ
قواعد  بربجمة  املطورون  يقوم  الرصيف،  التحليل  تطبيقات  يف  فمثاًل  القواعد.  هذه  هي 
قواعد  ُتربمج  الرتكيبي، حيث  التحليل  احلال يف  يدويًا، كذلك  للغة  الرصيف  التحليل 
هذه  وتواجه  املعاجلة.  ة  لدالَّ ن  امُلكوِّ هي  القواعد  هذه  جمموعة  وتكون  كاملة،  النحو 
التحليل وتعقيدها، إضافًة إىل وجود  ها كثرة قواعد  أمهِّ الطريقة صعوبات كثرية، من 
سبيل  فعىل  ة.  خاصَّ ُمعاجلة  إىل  حتتاج  التي  األسامء  بعض  مثل  اللغة  يف  كثرية  حاالت 
Morpho-( الرصيف-الرتكيبي  التحليل  حتت  يندرج  التحليل  من  نوع  هنالك  املثال، 

الكلمة  بتقطيع  يعرف  ما  التحليل  هذا  يف  املهام  وإحدى   .)syntactic Analysis

)Word Segmentation(، وفيه ُتفصل األجزاء التي هلا دور تركيبي، أي أهنا تأخذ أحد 
أجزاء الكالم )Part of Speech(، عامَّ قبلها أو بعدها. مثال ذلك كلمة »ويذهبون«. 
الكلمة »و« والتي تأخذ أحد أجزاء الكالم  بداية  الواو يف  الكلمة تفصل  فإنه يف هذه 
)وهو هنا رابط كوهنا عطًفا(، وكذلك تفصل الواو والنون »ون« يف هناية الكلمة والتي 
تأخذ أيًضا جزًءا من أجزاء الكالم )وهو هنا اسم بحكم عملها كفاعل(، بينام ال تفصل 
الياء »يـ« يف »يذهبـ« ألنه ليس هلا دور تركيبي وليس هلا جزء من أجزاء الكالم، عىل 
األقل يف قائمة أجزاء الكالم املعتمدة لدى احتاد البيانات اللغوية. يمكن مالحظة أن 

1- ليس رشطا أن تكون الدالة كمية )تعالج أرقاًما(. فقد تكون دالة منطقية أو غري ذلك. املهم هو أن تأخذ تعريف الدالة 
وهي أن حتول كل مدخل إىل خمرج واحد فقط.

باحلرف  بينام سنشري  متجًها(،  أو  القيم )جمموعة  من  ُيمثل جمموعة  ملتغري  العريض  اإلنجليزي  باحلرف  دائام  ٢- سنشري 
العادي إىل متغري يأخذ قيمة واحدة.
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هذا التحليل خمتلف عن التحليل الرصيف الذي هيدف الستخراج جذر الكلمة، إذ إنه 
يف ذلك التحليل تفصل الياء أيًضا. أما يف هذا التحليل فيكون الناتج »و- -يذهب- 
-ون«. ُخْذ عىل سبيل املثال أيضًا كلمة »واهم«، من الَوْهم، وَهْب أن قواعد التحليل 
ُبرجمت لفصل الواو يف بداية الكلمة عامَّ بعدها، فإن هذه القاعدة لن تستطيع التفريق 
بني الواو التي من أصل الكلمة وبني واو العطف، فتقوم بفصل الواو يف »واهم« لُتنتج 
»و- -اهم«. هذا يف الصفات واألحوال وأسامء األجناس، واألمر أكثر تعقيًدا يف أسامء 
األعالم )Named Entities(، وهي أسامء األشخاص واألماكن وامُلنظَّامت. فلو وردت 
أيضا كلمة »الوليد« كاسم شخص يف أحد السياقات، فقد حُتلل أيًضا وفق قاعدة فصل 
األلف والالم »الـ« لتكون »الـ- -وليد«، بينام من امُلفرتض أالَّ ُتفَصل هنا كون الكلمة 
يف هذا السياق اسَم َعَلم وليست صفة. لذا فإننا يف برجمة قواعد املعاجلة نحتاج أن نأخذ 
ا لعدم حمدودية الكلامت، والتي  كل هذه االعتبارات يف احلُسبان، وهذا أمر صعب جدًّ
السياقات  والختالف  مستمر،  بشكل  جديدة  كلامت  للغة  تدخل  إذ  المنتهية،  تعترب 
بناًء عليها. ومن  التي ُتستخدم فيها الكلمة الواحدة، والتي ربام خيتلف حتليل الكلمة 
الصعوبات أيًضا عدم وجود قواعد حتليل معروفة ُيمِكن برجمُتها يف كثري من التطبيقات، 
ففي كثرٍي من تطبيقات حتليل اخلطاب مثاًل، ال يوجد قواعد ثابتة معروفة ُمتفق عليها 
ة التحليل، فال يوجد قواعد ثابتة للتلخيص أو قراءة أسلوب  يمكن برجمتها لُتمثل دالَّ

الكتابة للتعرف عىل امُلؤلف.

2.3 تعلم اآللة
ه كثرٌي من املطورين  ولتجاوز الصعوبات التي تواجه استخدام األنظمة اخلبرية، يتوجَّ
والباحثني إىل استخدام خوارزميات تعلُّم اآللة )Machine Learning(، والتي هتدف 
إىل حُماكاة التعلم البرشي. ففي حالة معاجلة اللغة، فإن هذه اخلوارزميات حُتاكي عمليات 
معاجلة  دوالِّ  استقراء  إىل  إذ هتدف  الفصل،  هذا  بداية  إليها يف  التي أرشنا  اللغة  تعلم 
تعطى هذه  مثاًل،  الرصيف  التحليل  ففي حالة  هلا.  تعطى  التي  األمثلة  اللغة من خالل 
امُلحلَّلة رصفيًّا، لتقوم هذه اخلوارزميات باستقراء  اخلوارزميات جمموعة من الكلامت 
 حتاكي دالة التحليل الرصيف التي يستخدمها اإلنسان. ونقول هنا »حتاكي« ألننا 
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دالة)1(

1- اإلشارة فوق الدالة ترمز إىل أهنا دالة ُمقدرة، وليست هي الدالة احلقيقة.
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العمليات. وللحصول عىل هذه  اإلنسان هبذه  يقوم  اليقني كيف  نعرف عىل سبيل  ال 
 .)Search and Score( ى البحث والتقييم الدالة، تقوم اخلوارزميات عادًة بإجراٍء ُيسمَّ
 Search( ففي عملية البحث، تقوم اخلوارزمية بالبحث يف فضاء ُيشار إليه بفضاء البحث
Space(، والذي حيتوي جمموعة من الدوال، عن دالة يمكن استخدامها، وأثناء االنتقال 

بني الدوال يف هذا الفضاء، ُتقيم كل دالة ُيوصل إليها لفحص كفاءهتا. يوجد العديد من 
الطرق املستخدمة يف تقييم الدوال، والتي ال تتسع املساحة هنا لرشحها، لكن العامل 
املشرتك هلذه الطرق هو األخذ يف االعتبار كمية األخطاء يف النتائج التي تعطيها الدالة. 
لذا هتدف عملية البحث والتقييم إىل الوصول لدالة تعطي الكمية األقل من األخطاء 
عىل اللغة مطلًقا. ولكن املشكل هنا يكمن يف صعوبة إثبات أن دالة ما هلا الكمية األقل 
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ا ُمعيَّنًا، عىل جمموعة كبرية من الظواهر  تعطي عدًدا قلياًل من األخطاء، ال يتجاوز حدًّ
إىل االختالف يف كيفية حتديد هذا  الدوال يرجع  تقييم  اللغوية. واالختالف يف طرق 
االنحياز  استخدام  فإن  لذا  الدالة.  تقييم  يف  األخطاء  عدد  استخدام  كيفية  ويف   ، احلدِّ

االستقرائي هو ما ُيفرس وجود عدد كبري من خوارزميات التعلم. 
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خوارزمية  تصميم  أردنا  لو  بمثاٍل)1(.  االستقرائي  االنحياز  فكرة  هنا  وسُأوضح 
لتعلم دالة ملهمة تقطيع الكلمة، والتي رشحناها يف اجلزء السابق، فيمكن بدايًة وضع 

االفرتاضات التالية:

األحرف  � مُتثل  الطبيعية  االعداد  جمموعة  من  أرقام  هي  الدالة  إىل  امُلدخالت 
اهلجائية تسلسليًّا، أي أن احلرف »أ« له القيمة 1 واحلرف »ي« له القيمة ٢8.   

عدد امُلدخالت إىل الدالة مخسة مدخالت، إحداها ُيمثل احلرف الذي نريد أن  �
نقرر بشأنه ما إذا كان جيب أن ُيفصل عامَّ بعده أم ال، واألحُرف األربعة األخرى 
هي احلرفان اللذان قبله، واحلرفان اللذان بعده. فلو أخذنا كلمة »يذهبون« وُكنَّا 
نريد معاجلة احلرف »ب«، ستكون املدخالت )25 , 27 , 9 , 26 , 2( ، حيث إن 
الرقم األول هو ممثل احلرف الذي حتت املعاجلة، واألرقام األخرى متثل احلرفني 

الذين قبله، واحلرفني الذين بعده تسلسليًّا.  

احلرف  � بعد  ما  كان  إذا   ،0 من  أكرب  حقيقيًّا  عدًدا  يكون  أن  جيب  الدالة  خُمرج 
إذا كان ما بعده جيب أالَّ   0 املعاجلة جيب أن ُيفصل، أو أصغر من  الذي حتت 
ُيفَصل. ففي املثال الذي يف النقطة السابقة، من امُلفرتض أن تكون قيمة الدالة 
يفصل  أن  جيب  الباء  بعد  ما  ألن    
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• الُمدخالت إلى الدالة ھي أرقام من مجموعة االعداد الطبیعیة تُمثل األحرف  

والحرف "ي" لھ القیمة  1الھجائیة تسلسلیًّا، أي أن الحرف "أ" لھ القیمة 

28   .  

• مدخالت، إحداھا یُمثل الحرف الذي نرید  ةخمسالُمدخالت إلى الدالة عدد  

ا بعده أم ال، واألحُرف األربعة  أن نقرر بشأنھ ما إذا كان یجب أن یُفصل عمَّ

األخرى ھي الحرفان اللذان قبلھ، والحرفان اللذان بعده. فلو أخذنا كلمة 

"یذھبون" وُكنَّا نرید معالجة الحرف "ب"، ستكون المدخالت 

، حیث إن الرقم األول ھو ممثل الحرف الذي تحت (2,26,9,27,25)

ین الذین قبلھ، والحرفین الذین بعده المعالجة، واألرقام األخرى تمثل الحرف

تسلسلیًّا.    

• ، إذا كان ما بعد الحرف 0ُمخرج الدالة یجب أن یكون عدًدا حقیقیًّا أكبر من  

إذا كان ما بعده یجب  0و أصغر من أ، الذي تحت المعالجة یجب أن یُفصل

مة أالَّ یُفَصل. ففي المثال الذي في النقطة السابقة، من الُمفترض أن تكون قی

𝑓𝑓(2,9,26,27,25)الدالة للُمدَخالت  > ألن ما بعد الباء یجب أن   0

یفصل بحیث تكون الكلمة "یذھب ون"، أما إذا كنا نُعالج الحرف "ھـ" - -

𝑓𝑓فتكون المدخالت وقیمة الدالة كالتالي  26,28,9,2,27 < ، ألن ما 0

بعد "ھـ" یجب أال یفصل.   

• لصیغة التالیة:الدالة َخطیَّة، أي أنھا تأخذ ا   

𝑓𝑓 ∅ 𝒙𝒙 = 𝒘𝒘 .∅ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 

• % من عدد 8عدد األخطاء التي تعطیھا الدالة یجب أالَّ تزید نسبتھ عن  

الظواھر التي تقوم بمعالجتھا.  

للُمدَخالت 
ُنعالج احلرف »هـ« فتكون  إذا كنا  أما  الكلمة »يذهب- -ون«،  بحيث تكون 
، ألن ما بعد »هـ« 
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• % من عدد 8عدد األخطاء التي تعطیھا الدالة یجب أالَّ تزید نسبتھ عن  

الظواھر التي تقوم بمعالجتھا.  

املدخالت وقيمة الدالة كالتايل 
جيب أال يفصل. 

الدالة َخطيَّة، أي أهنا تأخذ الصيغة التالية: �
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𝑓𝑓 ∅ 𝒙𝒙 = 𝒘𝒘 .∅ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 

• % من عدد 8عدد األخطاء التي تعطیھا الدالة یجب أالَّ تزید نسبتھ عن  

الظواھر التي تقوم بمعالجتھا.  

عدد األخطاء التي تعطيها الدالة جيب أالَّ تزيد نسبته عن 8% من عدد الظواهر  �
التي تقوم بمعاجلتها.

1- هذا املثال توضيحي فقط، وال هيدف إىل رشح الطريقة امُلثىل حلل مهمة تقطيع الكلمة.
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هذه االفرتاضات هي االنحياز الذي وضعناه خلوارزمية التعلم والتي حترص البحث يف 
حة يف النقاط أعاله. ففي هذه احلالة،  فضاء الدوال اخلطية فقط وفق القيود األخرى امُلوضَّ
الدالة  جتعل  والتي    
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ھذه االفتراضات ھي االنحیاز الذي وضعناه لخوارزمیة التعلم والتي تحصر 

حة في النقاط البحث في فضاء الدوال الخطیة فقط وفق القیود األخرى المُ  وضَّ

 𝒘𝒘أعاله. ففي ھذه الحالة، ستكون عملیة البحث ُمقتصرةً على إیجاد قیم للُمتغیِّرات 

والتي تجعل الدالة تعطینا عدًدا قلیًال من األخطاء في تحدید الحرف الذي   𝑏𝑏و 

یجب فصل ما بعده أم ال. یمكن مالحظة أن فضاء البحث ھنا یبقى المنتھیًا أیًضا 

ن ھنالك عدًدا المنتھیًا من القِیَم التي من إاالفتراضات، إذ  ع ھذهحتى بعد وض

، وھو فضاء األعداد الحقیقیة، ولكنھ أصغر بكثیر من 𝑏𝑏1و  𝒘𝒘الممكن أن تأخذھا 

الفضاء المطلق الذي یحتوي على جمیع الدوال. كما یمكن مالحظة أن الدالة ال 

مدخالت أخرى تمثل ھذه  تأخذ المدخالت الرئیسیة، وھي األحرف، وإنما تأخذ

األحرف، وھي األرقام المقابلة لھا. لذا فإننا في كثیٍر من الخوارزمیات، نحتاج إلى 

دوال ُمساعدٍة تقوم بتحویل المدخالت الرئیسیة إلى مدخالت أخرى تعمل علیھا 

 ������� ������الدالة التي نبحث عنھا. تُسمَّى ھذه العملیة 

)Feature Transformation .( ھي التي تقوم ∅وفي المثال أعاله، فإن الدالة ،

بھذه المھمة.  

وخوارزمیات التعلم وطرق العمل علیھا ُمتعددة، إذ ال یمكن حصرھا في فصل 

 �������وال حتى في كتاب واحد. ومن أبرز ھذه الطرق، 

������� )Neural Networks لتحاكي  تُبنى)، وھي نماذج ریاضیة

إذ إن كل خلیة عصبیة تمثل دالة وتكون الشبكة بكاملھا . لإلنسان النظام العصبي

دالة ُمركَّبة من مجموعة الدوال األساسیة التي تمثلھا الخالیا العصبیة. ومن أبرز 

																																																												 	
ومع ذلك، فإنھ یمكن الوصول للدالة التي تحقق الشروط المعطاة إن كانت موجودة وذلك باستخدام  1

. (Boyd & Vandenberghe, 2004)طرق ریاضیة مشھورة   

و   
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. (Boyd & Vandenberghe, 2004)طرق ریاضیة مشھورة   

ات  للُمتغريِّ قيم  إجياد  عىل  ُمقترصًة  البحث  عملية  ستكون 
تعطينا عدًدا قلياًل من األخطاء يف حتديد احلرف الذي جيب فصل ما بعده أم ال. يمكن 
مالحظة أن فضاء البحث هنا يبقى المنتهًيا أيًضا حتى بعد وضع هذه االفرتاضات، إذ إن 
، وهو فضاء األعداد 
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ن ھنالك عدًدا المنتھیًا من القِیَم التي من إاالفتراضات، إذ  ع ھذهحتى بعد وض

، وھو فضاء األعداد الحقیقیة، ولكنھ أصغر بكثیر من 𝑏𝑏1و  𝒘𝒘الممكن أن تأخذھا 

الفضاء المطلق الذي یحتوي على جمیع الدوال. كما یمكن مالحظة أن الدالة ال 

مدخالت أخرى تمثل ھذه  تأخذ المدخالت الرئیسیة، وھي األحرف، وإنما تأخذ

األحرف، وھي األرقام المقابلة لھا. لذا فإننا في كثیٍر من الخوارزمیات، نحتاج إلى 

دوال ُمساعدٍة تقوم بتحویل المدخالت الرئیسیة إلى مدخالت أخرى تعمل علیھا 

 ������� ������الدالة التي نبحث عنھا. تُسمَّى ھذه العملیة 

)Feature Transformation .( ھي التي تقوم ∅وفي المثال أعاله، فإن الدالة ،

بھذه المھمة.  

وخوارزمیات التعلم وطرق العمل علیھا ُمتعددة، إذ ال یمكن حصرھا في فصل 

 �������وال حتى في كتاب واحد. ومن أبرز ھذه الطرق، 

������� )Neural Networks لتحاكي  تُبنى)، وھي نماذج ریاضیة

إذ إن كل خلیة عصبیة تمثل دالة وتكون الشبكة بكاملھا . لإلنسان النظام العصبي

دالة ُمركَّبة من مجموعة الدوال األساسیة التي تمثلھا الخالیا العصبیة. ومن أبرز 

																																																												 	
ومع ذلك، فإنھ یمكن الوصول للدالة التي تحقق الشروط المعطاة إن كانت موجودة وذلك باستخدام  1

. (Boyd & Vandenberghe, 2004)طرق ریاضیة مشھورة   
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هنالك عدًدا المنتهًيا من الِقَيم التي من املمكن أن تأخذها 
احلقيقية، ولكنه أصغر بكثري من الفضاء املطلق الذي حيتوي عىل مجيع الدوال. كام يمكن 
مدخالت  تأخذ  وإنام  األحرف،  وهي  الرئيسية،  املدخالت  تأخذ  ال  الدالة  أن  مالحظة 
أخرى متثل هذه األحرف، وهي األرقام املقابلة هلا. لذا فإننا يف كثرٍي من اخلوارزميات، 
تعمل  إىل مدخالت أخرى  الرئيسية  املدخالت  بتحويل  تقوم  ُمساعدٍة  إىل دوال  نحتاج 
 Feature( اخلصائص  بتحويل  العملية  هذه  ى  ُتسمَّ عنها.  نبحث  التي  الدالة  عليها 

Transformation(. ويف املثال أعاله، فإن الدالة ∅، هي التي تقوم هبذه املهمة.

وخوارزميات التعلم وطرق العمل عليها ُمتعددة، إذ ال يمكن حرصها يف فصل وال 
 ،)Neural Networks( حتى يف كتاب واحد. ومن أبرز هذه الطرق، الشبكات العصبية
وهي نامذج رياضية ُتبنى لتحاكي النظام العصبي لإلنسان. إذ إن كل خلية عصبية متثل 
بة من جمموعة الدوال األساسية التي متثلها اخلاليا  دالة وتكون الشبكة بكاملها دالة ُمركَّ
يف  له  سنتطرق  ما  وهي  االحتاملية،  الطرق  أيضا  األخرى  الطرق  أبرز  ومن  العصبية. 
اجلزء التايل، وكذلك التعرف النمطي يف الفضاء الداليل، وهي ما سنختم به هذا الفصل.

 
3-الطرق االحتاملية يف تعلم اآللة

أرشنا يف حديثنا عن صعوبة استخدام النظم اخلبرية إىل كثرة قواعد اللغة وتعقيدها، 
إضافة إىل أن بعض قواعد املعاجلة غري معروفة عىل سبيل اليقني. وهذا ما جيعلنا ُنضطرُّ 
إىل معاجلة كثري من الرتاكيب اللغوية مع عدم اليقني )Uncertainty( بصحة املعاجلة. 
هلذا، فإننا يف هذه احلالة، نحتاج أن نصل إىل املعاجلة األقرب للصحة. ولكي نستطيع 

1- ومع ذلك، فإنه يمكن الوصول للدالة التي حتقق الرشوط املعطاة إن كانت موجودة وذلك باستخدام طرق رياضية 
.)Boyd & Vandenberghe, 2004( مشهورة
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لدرجة  يٍّ  َكمِّ ِمعيار  وضع  إىل  نحتاج  فإننا  املعاجلة،  صحة  من  والُبعد  الُقرب  حتديد 
مجلة  قراءة  حتديد  وهو  الرتكيبي،  الغموض  يف  ذكرناه  الذي  املثال  أخذنا  فلو  الشك. 

»رأيت الرجل جالًسا«، فإن درجة الشك لدينا بأن املراد هو القراءة الشائعة: 

  } )رأى ت(  ] )الـ رجل( )جالسا( [ {

أقلُّ بكثري من درجة الشك بأن امُلراد هو القراءة الشاذة: 

  } ] )رأى ت(  )الـ رجل( [  )جالسا( {

القراءة  بأن  القول  الغالب، ولكن ال يمكن  امَلعنيَّة يف  القراءة األوىل هي  ذلك ألن 
األوىل هي امُلرادة عىل سبيل اليقني. 

االحتامالت  نظرية  كمي  بشكل  الشك  درجة  لقياس  امُلستخدمة  النظريات  ومن 
)Probability Theory(. ولنظرية االحتامالت تأصيٌل ريايضٌّ يمكن الرجوع إليه يف 

)Casella & Berger, 2001(. ليكن x  و y حدثنِي ولتكن P  دالة احتاملية، فإنه:

إذا كان x حدًثا مستحيل الوقوع، مثاًل x هو »عدم وجود حرف عريب يف كلمة  �
.P)x( = 0 عربية«، فإن

x  هي »وجود حرف عريب يف كلمة عربية«، فإن  � يقينيًّا، مثاًل  x حدًثا  إذا كان 
.P)x) = 1

x هو »وجود حرف الضاد يف كلمة  � x حدًثا مشكوًكا يف وقوعه، مثاًل  إذا كان 
عربية«، فإنP )x) > 1 > 0 بحيث إنه إذا كان y حدًثا آَخَر، مثاًل y هو »وجود 
 y بوقوع  منه  أقل   x بوقوع  نا  شكُّ كان  إذا  فإنه  عربية«،  كلمة  يف  اهلاء  حرف 

.P)x) ≥ P)y(فإن

احتامل حدوث إحدى حدثني x أو y ال يقعاِن مًعا، مثاًل x  هو »أن تبدأ كلمة ما  �
بحرف الواو« و y هو »أن تبدأ كلمة ما بحرف التاء«، فإن احتامل حدوث أيٍّ 

.
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• ھو "عدم وجود حرف عربي في  𝑥𝑥حدثًا مستحیل الوقوع، مثًال  𝑥𝑥إذا كان  

𝑃𝑃كلمة عربیة"، فإن  𝑥𝑥 = 0.  

• ھي "وجود حرف عربي في كلمة عربیة"،  𝑥𝑥حدثًا یقینیًّا، مثًال  𝑥𝑥إذا كان  

𝑃𝑃فإن  𝑥𝑥 = 1.  

• ھو "وجود حرف الضاد في  𝑥𝑥وًكا في وقوعھ، مثًال حدثًا مشك 𝑥𝑥إذا كان  

0 كلمة عربیة"، فإن  < 𝑃𝑃 𝑥𝑥 < حدثًا آَخَر، مثًال  𝑦𝑦بحیث إنھ إذا كان 1

𝑦𝑦  نا بوقوع  𝑥𝑥ھو "وجود حرف الھاء في كلمة عربیة"، فإنھ إذا كان شكُّ

𝑃𝑃فإن  𝑦𝑦أقل منھ بوقوع  𝑥𝑥 ≥ 𝑃𝑃(𝑦𝑦).  

• ھو "أن تبدأ كلمة  𝑥𝑥مًعا، مثًال  ال یقعانِ  𝑦𝑦أو  𝑥𝑥احتمال حدوث إحدى حدثین  

ھو "أن تبدأ كلمة ما بحرف التاء"، فإن احتمال  𝑦𝑦ما بحرف الواو" و 

∨ 𝑃𝑃(𝑥𝑥حدوث أيٍّ من الحدثین ھو   𝑦𝑦) =  𝑃𝑃 𝑥𝑥 + 𝑃𝑃(𝑦𝑦).  

• ) إذا كانت معرفتنا بوقوع Independentُمستقلَّیِن ( 𝑦𝑦و  𝑥𝑥یُعتبر الحدثاِن  

نا بوقوع ا آلخر. مثال ذلك لو كان لدینا نصان أحدھما ال تُغیر من شكِّ

ھو "وجود كلمة   𝑥𝑥، وكان !𝑇𝑇و  !𝑇𝑇مختلفان  الذكاء– ھو  𝑦𝑦" و !𝑇𝑇في  -

"وجود كلمة  االصطناعي- "، ففي ھذه الحالة یكون احتمال وقوع !𝑇𝑇في  -

𝑃𝑃، ویرمز لھ بالرمز 𝑦𝑦بعد معرفتنا بوقوع الحدث  𝑥𝑥الحدث  𝑥𝑥|𝑦𝑦 ھو  

𝑃𝑃، أي 𝑥𝑥وع نفسھ احتمال وق 𝑥𝑥 𝑦𝑦 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥).  

• ) إذا كانت معرفتنا بوقوع Associatedُمرتبطیِن ( 𝑦𝑦و  𝑥𝑥یعتبر الحدثان  

، وكان 𝑇𝑇أحدھما تُغیر من شكنا بوقوع اآلخر. مثال ذلك لو كان لدینا نص 

𝑥𝑥   ھو "وجود كلمة الذكاء- ھو "وجود كلمة  𝑦𝑦" و  𝑇𝑇في  - االصطناعي– - 

بعد معرفتنا بوقوع  𝑥𝑥احتمال وقوع الحدث  "، ففي ھذه الحالة فإن𝑇𝑇في 

𝑃𝑃، أي 𝑦𝑦، یتغیَّر عنھ قبل معرفتنا بوقوع 𝑦𝑦الحدث  𝑥𝑥 𝑦𝑦 ≠ 𝑃𝑃(𝑥𝑥).  

من احلدثني هو 

ُيعترب احلدثاِن x و y ُمستقلَّنِي )Independent( إذا كانت معرفتنا بوقوع أحدمها  �
 ،T2 و  T1 نا بوقوع اآلخر. مثال ذلك لو كان لدينا نصان خمتلفان ال ُتغري من شكِّ
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وكان x  هو »وجود كلمة -الذكاء- يف T1« وyهو »وجود كلمة -االصطناعي- 
يف T2«، ففي هذه احلالة يكون احتامل وقوع احلدث x بعد معرفتنا بوقوع احلدث 
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 هو نفسه احتامل وقوع x، أي 
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𝑃𝑃فإن  𝑦𝑦أقل منھ بوقوع  𝑥𝑥 ≥ 𝑃𝑃(𝑦𝑦).  

• ھو "أن تبدأ كلمة  𝑥𝑥مًعا، مثًال  ال یقعانِ  𝑦𝑦أو  𝑥𝑥احتمال حدوث إحدى حدثین  

ھو "أن تبدأ كلمة ما بحرف التاء"، فإن احتمال  𝑦𝑦ما بحرف الواو" و 

∨ 𝑃𝑃(𝑥𝑥حدوث أيٍّ من الحدثین ھو   𝑦𝑦) =  𝑃𝑃 𝑥𝑥 + 𝑃𝑃(𝑦𝑦).  

• ) إذا كانت معرفتنا بوقوع Independentُمستقلَّیِن ( 𝑦𝑦و  𝑥𝑥یُعتبر الحدثاِن  

نا بوقوع ا آلخر. مثال ذلك لو كان لدینا نصان أحدھما ال تُغیر من شكِّ

ھو "وجود كلمة   𝑥𝑥، وكان !𝑇𝑇و  !𝑇𝑇مختلفان  الذكاء– ھو  𝑦𝑦" و !𝑇𝑇في  -

"وجود كلمة  االصطناعي- "، ففي ھذه الحالة یكون احتمال وقوع !𝑇𝑇في  -

𝑃𝑃، ویرمز لھ بالرمز 𝑦𝑦بعد معرفتنا بوقوع الحدث  𝑥𝑥الحدث  𝑥𝑥|𝑦𝑦 ھو  

𝑃𝑃، أي 𝑥𝑥وع نفسھ احتمال وق 𝑥𝑥 𝑦𝑦 = 𝑃𝑃(𝑥𝑥).  

• ) إذا كانت معرفتنا بوقوع Associatedُمرتبطیِن ( 𝑦𝑦و  𝑥𝑥یعتبر الحدثان  

، وكان 𝑇𝑇أحدھما تُغیر من شكنا بوقوع اآلخر. مثال ذلك لو كان لدینا نص 

𝑥𝑥   ھو "وجود كلمة الذكاء- ھو "وجود كلمة  𝑦𝑦" و  𝑇𝑇في  - االصطناعي– - 

بعد معرفتنا بوقوع  𝑥𝑥احتمال وقوع الحدث  "، ففي ھذه الحالة فإن𝑇𝑇في 

𝑃𝑃، أي 𝑦𝑦، یتغیَّر عنھ قبل معرفتنا بوقوع 𝑦𝑦الحدث  𝑥𝑥 𝑦𝑦 ≠ 𝑃𝑃(𝑥𝑥).  

y، ويرمز له بالرمز 

يعترب احلدثان x و y ُمرتبطنِي )Associated( إذا كانت معرفتنا بوقوع أحدمها  �
هو    x وكان   ،T نص  لدينا  كان  لو  ذلك  مثال  اآلخر.  بوقوع  شكنا  من  ُتغري 
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.
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• ھو "عدم وجود حرف عربي في  𝑥𝑥حدثًا مستحیل الوقوع، مثًال  𝑥𝑥إذا كان  
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• 𝑃𝑃مع بعضھما، ونرمز لھ بالرمز  𝑦𝑦و  𝑥𝑥احتمال وقوع الحدثین   𝑥𝑥 ∧

 𝑦𝑦ھو ،:  

𝑃𝑃 𝑥𝑥 ∧  𝑦𝑦 = 𝑃𝑃 𝑦𝑦 ∗ 𝑃𝑃(𝑥𝑥|𝑦𝑦) 

 

رح، ولكن یمكن تعمیمھا القواعد أعاله على حدثین فقط بھدف تبسیط الش وضعنا

بنفس المنھجیة على أكثر من حدثین. تُستخدم القواعد أعاله لمعالجة الظواھر 

) وذلك باختیار Reasoning under Uncertaintyاللغویة مع عدم الیقین (

الحدث الذي لھ االحتمال األكبر. فبالعودة إلى مثال الغموض التركیبي، فعند 

ا سنختار القراءة الشائعة:حساب احتمال القراءتین، فإنن  

{ (رأى ت)  [ (الـ رجل) (جالسا) ] }  

ألن احتمال حدوثھا أكبر من احتمال حدوث القراءة الشاذة.   

ویأتي دور خوارزمیات تعلم اآللة في استقراء دالة التوزیع االحتمالي 

)Probability Distribution من األمثلة التي تُعطى لھا، وذلك بتحدید (

لُمستقلَّة والمرتبطة في البیانات الُمعطاة، وتُعَرف ھذه المھمة األحداث ا

����� ���� ������� ��������� )Structure 

Learning وكذلك تحدید القیم االحتمالیة لألحداث، وتعرف ھذه المھمة ،(

������ ��������� )Parameter Estimation وفي كثیر .(

ي معروفة، ویقتصر استخدام تعلم اآللة من االحیان، تكون بنیة التوزیع االحتمال

على استقراء القیم االحتمالیة لألحداث فقط. وفي الجزء التالي، نُلقي الضوء على 

أحد النماذج االحتمالیة المستخدمة بكثرة وھي نماذج ماركوف الخفیة.   

احتامل وقوع احلدثني x  و y مع بعضهام، ونرمز له بالرمز 
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أحد النماذج االحتمالیة المستخدمة بكثرة وھي نماذج ماركوف الخفیة.   

وضعنا القواعد أعاله عىل حدثني فقط هبدف تبسيط الرشح، ولكن يمكن تعميمها 
اللغوية  الظواهر  القواعد أعاله ملعاجلة  أكثر من حدثني. ُتستخدم  املنهجية عىل  بنفس 
له  الذي  باختيار احلدث  اليقني )Reasoning under Uncertainty( وذلك  مع عدم 
االحتامل األكرب. فبالعودة إىل مثال الغموض الرتكيبي، فعند حساب احتامل القراءتني، 

فإننا سنختار القراءة الشائعة:

} )رأى ت(  ] )الـ رجل( )جالسا( [ {
ألن احتامل حدوثها أكرب من احتامل حدوث القراءة الشاذة. 

 Probability( ويأيت دور خوارزميات تعلم اآللة يف استقراء دالة التوزيع االحتاميل
Distribution( من األمثلة التي ُتعطى هلا، وذلك بتحديد األحداث امُلستقلَّة واملرتبطة 

 Structure( االحتاميل  التوزيع  بنية  بتعلم  املهمة  هذه  وُتعَرف  امُلعطاة،  البيانات  يف 
بتقدير  املهمة  هذه  وتعرف  لألحداث،  االحتاملية  القيم  حتديد  وكذلك   ،)Learning

التوزيع  بنية  تكون  االحيان،  من  كثري  ويف   .)Parameter Estimation( امُلعطيات 
االحتاميل معروفة، ويقترص استخدام تعلم اآللة عىل استقراء القيم االحتاملية لألحداث 
فقط. ويف اجلزء التايل، ُنلقي الضوء عىل أحد النامذج االحتاملية املستخدمة بكثرة وهي 

نامذج ماركوف اخلفية. 



-3٥-

3.1 نامذج ماركوف اخلفية
نامذج ماركوف اخلفية )Hidden Markov Models –HMMs( هي نامذج احتاملية 
 Rabiner & Juang, 1986;( ُتستخدم لتمثيل توزيعات احتاملية هلا اخلصائص التالية

:)Cappé, Moulines, & Ryden, 2007

حاالت  � هنا  عليها  وسنُطلق  حمسوسة(،  )غري  خفية  ُمتسلسلة  أحداث  يوجد 
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3.1 نماذج ماركوف الخفیة   

) ھي نماذج Hidden Markov Models –HMMsنماذج ماركوف الخفیة (

 & Rabiner)احتمالیة تُستخدم لتمثیل توزیعات احتمالیة لھا الخصائص التالیة 

Juang, 1986; Cappé, Moulines, & Ryden, 2007):  

• یوجد أحداث ُمتسلسلة خفیة (غیر محسوسة)، وسنُطلق علیھا ھنا  

����� )Statesلحالة التي قبلھا. )، بحیث تكون كل حالة مرتبطة با

والتي تقع في  !!!𝑠𝑠، فإن الحالة 𝑡𝑡حالة وقعت في الزمن  !𝑠𝑠فلو كانت 

𝑡𝑡الزمن الذي بعده مباشرة  + غیر مستقلَّة عنھا. أي أن: 1  

𝑃𝑃 𝑠𝑠!!! 𝑠𝑠!)  ≠ 𝑃𝑃(𝑠𝑠!!!) 

•  ��������یُوجد أحداث ظاھرة (محسوسة)، وسنطلق علیھا ھنا  

)Emissionsكون كل انبعاث )، بحیث ی𝑒𝑒!  في زمن ما𝑡𝑡  مرتبط بالحالة

. أي أن:!𝑠𝑠الخفیة في نفس الزمن   

𝑃𝑃 𝑜𝑜! 𝑠𝑠!) ≠ 𝑃𝑃(𝑜𝑜!) 

):2یُمكن تخیُّل نموذج ماركوف الخفي على أنھ آلة لھا ھذا السلوك (الشكل   

• ھا َوْفق ال نشعر ب !𝑠𝑠إلى حالة ما  !𝑠𝑠عند تشغیلھا تنتقل من حالة البدایة  

𝑃𝑃توزیع احتمالي  𝑠𝑠! 𝑠𝑠!)وبعد انتقالھا إلى ھذه الحالة تطلق انبعاثًا .𝑒𝑒! 

.𝑃𝑃(𝑜𝑜!|𝑠𝑠!)محسوًسا َوْفق توزیع احتمالي   

كانت  فلو  قبلها.  التي  باحلالة  مرتبطة  حالة  كل  تكون  بحيث   ،)States(
بعده  الذي  الزمن  يف  تقع  والتي 
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احلالة  فإن   ،t الزمن  يف  وقعت  حالة 
مبارشة t +1 غري مستقلَّة عنها. أي أن:
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.𝑃𝑃(𝑜𝑜!|𝑠𝑠!)محسوًسا َوْفق توزیع احتمالي   

�  ،)Emissions( وسنطلق عليها هنا انبعاثات ،)ُيوجد أحداث ظاهرة )حمسوسة
 .St مرتبط باحلالة اخلفية يف نفس الزمن t يف زمن ما et بحيث يكون كل انبعاث

أي أن:
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ثم بعد ذلك تنتقل إىل حالة أخرى S2 وفق توزيع احتاميل يعتمد عىل حالتها اآلن  �
  ثم بعد انتقاهلا هلذه احلالة ُتطلق انبعاًثا حمسوًسا e1 وفق توزيع 
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• وفق توزیع احتمالي یعتمد على حالتھا  !𝑠𝑠ثم بعد ذلك تنتقل إلى حالة أخرى  

 !𝑒𝑒لھذه الحالة تُطلق انبعاثًا محسوًسا . ثم بعد انتقالھا 𝑃𝑃(𝑠𝑠!|𝑠𝑠!)اآلن وھو 

. 𝑃𝑃(𝑜𝑜!|𝑠𝑠!)وفق توزیع احتمالي   

• وتستمرُّ في ھذه العملیة إلى أن تتوقف.    

نالحظ ھنا أن انتقال اآللة من حالة إلى حالة، واالنبعاثات التي تخرج من كل 

فإنھا یمكن أن  ،!𝑠𝑠حالة، جمیعھا لیست یقینیة. فلو كانت اآللة في الحالة األولى 

,!!𝑠𝑠من الحاالت 𝑛𝑛 تنتقل إلى أيِّ حالة من  𝑠𝑠! 
! … . . , 𝑠𝑠! 

  في المرحلة التي تلیھا. !

,!!𝑜𝑜من االنبعاثات  mوكذلك قد تُطلق أيَّ انبعاث من  𝑜𝑜! 
! … . . , 𝑜𝑜! 

. ولكن !

نتقال إلى حاالت معینة احتمالیة االنتقال إلى الحاالت تختلف، فقد تكون احتمالیة اال

أعلى منھا إلى األخرى. فمثال لو كانت:  

وهو 
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احتاميل 

وتستمرُّ يف هذه العملية إىل أن تتوقف.  �

نالحظ هنا أن انتقال اآللة من حالة إىل حالة، واالنبعاثات التي خترج من كل حالة، 
مجيعها ليست يقينية. فلو كانت اآللة يف احلالة األوىل S1، فإهنا يمكن أن تنتقل إىل أيِّ 
 يف املرحلة التي تليها.  وكذلك قد ُتطلق أيَّ 
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حالة من  n من احلاالت 
 ولكن احتاملية االنتقال إىل احلاالت 
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انبعاث من m من االنبعاثات 



-3٦-

ختتلف، فقد تكون احتاملية االنتقال إىل حاالت معينة أعىل منها إىل األخرى. فمثال لو 
كانت:

-3٦-

ختتلف، فقد تكون احتاملية االنتقال إىل حاالت معينة أعىل منها إىل األخرى. فمثال لو 
كانت:
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: رسم تخیُّلي لنماذج ماركوف الخفیة.2الشكل   

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑠𝑠𝑠𝑠! = 𝑠𝑠𝑠𝑠!! 𝑠𝑠𝑠𝑠!) = 𝑃𝑃𝑃𝑃و  0.6 𝑠𝑠𝑠𝑠! = 𝑠𝑠𝑠𝑠!! 𝑠𝑠𝑠𝑠!) = 0.03  

. !!𝑠𝑠𝑠𝑠أكبر منھ بأن تكون الحالة  !!𝑠𝑠𝑠𝑠فإن اعتقادنا بأن الحالة الثانیة یمكن أن تكون  

والحال نفسھ بالنسبة لالنبعاثات. إَذْن فإنھ ال یمكن معرفة ما ھي حاالت اآللة 

بشكل یقیني، أما بالنسبة لالنبعاثات فیمكن معرفة االنبعاثات التي ظھرت ولكن ال 

𝑠𝑠𝑠𝑠!	

𝑠𝑠𝑠𝑠!	

𝑠𝑠𝑠𝑠!	

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸	

.	

.	

.	

الزمن 	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	

الشكل 2: رسم ختيُّيل لنامذج ماركوف اخلفية.
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.	

.	
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𝑜𝑜𝑜𝑜!	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	

 و 
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والحال نفسھ بالنسبة لالنبعاثات. إَذْن فإنھ ال یمكن معرفة ما ھي حاالت اآللة 

بشكل یقیني، أما بالنسبة لالنبعاثات فیمكن معرفة االنبعاثات التي ظھرت ولكن ال 

𝑠𝑠𝑠𝑠!	

𝑠𝑠𝑠𝑠!	

𝑠𝑠𝑠𝑠!	

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸	

.	

.	

.	

الزمن 	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	
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𝑜𝑜𝑜𝑜!	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	

احلالة  تكون  بأن  منه  أكرب   
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.	

الزمن 	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	

𝑜𝑜𝑜𝑜!	

تكون  أن  يمكن  الثانية  احلالة  بأن  اعتقادنا  فإن   
واحلال نفسه بالنسبة لالنبعاثات. إَذْن فإنه ال يمكن معرفة ما هي حاالت اآللة بشكل 
يقيني، أما بالنسبة لالنبعاثات فيمكن معرفة االنبعاثات التي ظهرت ولكن ال يمكن 

الشكل 2: رسم ختيُّيل لنامذج ماركوف اخلفية.
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.	

.	

.	

	نمزلا

𝑜𝑜!	

𝑜𝑜!	

 و 
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معرفة االنبعاثات التي ستحُدُث يف املستقبل عىل سبيل اليقني. هذه العمليات ُتعَرف 
.)Stochastic Processes( )1(يف أدبيات االحصاء واالحتامالت بالعمليات العشوائية

هذا النموذج التخيُّيل يمكن تطبيقه عىل معاجلة كثري من الظواهر اللغوية. ولنأخذ 
 Part of Speech( اجلَُمل  يف  املوجودة  للكلامت  الكالم  أجزاء  استنتاج  وهو  مثااًل 
Tagging(. فأجزاء الكالم ُتعترب حاالت خفية غري موجودة يف النص. حيث إن النص 

ال حيتوي سوى الكلامت والتي يمكن اعتبارها هنا انبعاثات خترج من أجزاء الكالم. 
فاحلالة اخلفية »فعل«، عىل سبيل املثال، قد خيرج منها انبعاثات كثرية وهي مجيع األفعال 
التي يعرفها الكاتب )»ذهب«، »أكل«، »نام«، إلخ(، ولكن وفق احتامالت خمتلفة، إذا 
االنتقال  فإن  وكذلك  األخرى.  من  شيوًعا  أكثر  األفعال  بعض  أن  االعتبار  يف  أخذنا 
االنتقال من  فاحتامل  احتاملية خمتلفة.  ِقَيم  َوْفق  يتمُّ  آخر  إىل جزء كالم  من جزء كالم 
إىل  االنتقال  يف  منه  أعىل  ربام  فاعل(  هنالك  يكون  )أن  »اسم«  حالة  إىل  »فعل«  حالة 
حالة »حرف« )أن يكون الفاعل ضمرًيا مسترًتا(. يمكن اعتبار أن الكاتب يمرُّ بعملية 
أثناء كتابته للجمل بنفس العملية التي مترُّ هبا اآللة   )Generative Process( توليدية
التي رشحناها يف األعىل. وهي أنه يبدأ اجلملة باالنتقال من حالة البداية إىل واحدة من 
أجزاء الكالم. ثم يقوم بتوليد كلمٍة بناًء عىل جزء الكالم الذي اختاره، وهي ما نراه يف 
النص. ثم ينتقل إىل جزء كالم آخر بناًء عىل اجلزء احلايل. وبعد انتقاله يقوم بتوليد كلمة 
أخرى بناًء عىل هذا اجلزء الذي انتقل إليه. وهكذا حتى ينتهي من توليد اجلملة كاملة. 
يمكن استنتاج أجزاء الكالم للكلامت يف مجلة ما، وذلك باختيار سلسلة أجزاء الكالم 
أدناه، والتي  الدالة االحتاملية  َوْفق  القيمة االحتاملية األعىل  التي هلا   
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یمكن معرفة االنبعاثات التي ستحُدُث في المستقبل على سبیل الیقین. ھذه العملیات 

 Stochastic( 1واالحتماالت بالعملیات العشوائیة تُعَرف في أدبیات االحصاء

Processes.(  

ھذا النموذج التخیُّلي یمكن تطبیقھ على معالجة كثیر من الظواھر اللغویة. ولنأخذ 

 Part of Speechمثاًال وھو استنتاج أجزاء الكالم للكلمات الموجودة في الُجَمل (

Taggingموجودة في النص. حیث إن  ). فأجزاء الكالم تُعتبر حاالت خفیة غیر

النص ال یحتوي سوى الكلمات والتي یمكن اعتبارھا ھنا انبعاثات تخرج من 

أجزاء الكالم. فالحالة الخفیة "فعل"، على سبیل المثال، قد یخرج منھا انبعاثات 

كثیرة وھي جمیع األفعال التي یعرفھا الكاتب ("ذھب"، "أكل"، "نام"، إلخ)، 

تلفة، إذا أخذنا في االعتبار أن بعض األفعال أكثر شیوًعا ولكن وفق احتماالت مخ

من األخرى. وكذلك فإن االنتقال من جزء كالم إلى جزء كالم آخر یتمُّ َوْفق قِیَم 

احتمالیة مختلفة. فاحتمال االنتقال من حالة "فعل" إلى حالة "اسم" (أن یكون 

(أن یكون الفاعل  ھنالك فاعل) ربما أعلى منھ في االنتقال إلى حالة "حرف"

 Generativeضمیًرا مستتًرا). یمكن اعتبار أن الكاتب یمرُّ بعملیة تولیدیة (

Process أثناء كتابتھ للجمل بنفس العملیة التي تمرُّ بھا اآللة التي شرحناھا في (

األعلى. وھي أنھ یبدأ الجملة باالنتقال من حالة البدایة إلى واحدة من أجزاء الكالم. 

بتولید كلمٍة بناًء على جزء الكالم الذي اختاره، وھي ما نراه في النص. ثم ثم یقوم 

ینتقل إلى جزء كالم آخر بناًء على الجزء الحالي. وبعد انتقالھ یقوم بتولید كلمة 

أخرى بناًء على ھذا الجزء الذي انتقل إلیھ. وھكذا حتى ینتھي من تولید الجملة 

لكلمات في جملة ما، وذلك باختیار سلسلة كاملة. یمكن استنتاج أجزاء الكالم ل

,!𝑠𝑠أجزاء الكالم  𝑠𝑠!,… . , 𝑠𝑠!  التي لھا القیمة االحتمالیة األعلى َوْفق الدالة
																																																												 	

كل مطلق، إذ إن احتماالت یُطلق علیھا "عشوائیة" مجاًزا، لكنھا كما ھو ُمالحظ لیست عشوائیة بش 1
األحداث مختلفة.  

نة من  أثناء توليده جلملة ُمكوَّ حتسب احتامل مرور الكاتب بسلسلة من أجزاء الكالم 
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االحتمالیة أدناه، والتي تحسب احتمال مرور الكاتب بسلسلة من أجزاء الكالم أثناء 

نة من الكلمات  ,!𝑜𝑜تولیده لجملة ُمكوَّ 𝑜𝑜!,… . , 𝑜𝑜!:  

𝑃𝑃(𝑠𝑠! ∧ 𝑠𝑠! ∧…∧  𝑠𝑠! ∧ 𝑜𝑜! ∧ 𝑜𝑜! ∧…∧  𝑜𝑜!) 

3.2 التعرف النمطي في الفضاء الداللي   

) بشكل مختصر على أنھ Pattern Recognitionیُعرف التعرُّف النمطي (

ف على الظواھر من خالل بعض األنماط التي تُصاحبھا. وفي معالجة اللغة،  التعرُّ

تُصاحب بعض الظواھر اللغویة والتي من الممكن  ھنالك العدید من األنماط التي

استخدامھا للتعرف على وجود ھذه الظواھر. فعلى سبیل المثال، في تطبیقات 

التعرف على الُمؤلِّف، یمكن تحلیل مقاالت عدَّة للمؤلف للتعرُّف على بعض 

األنماط التي یستخدمھا في أسلوب كتابتھ (الكلمات، تراكیب الجمل، طول الجمل، 

عن ھذه األنماط في مقالٍة  یُبحثستخدام الروابط، اإلمالء، وغیرھا)، ومن ثَمَّ ا

مجھولِة الُمؤلف لمعرفة إمكانیة أن تكون ھذه المقالة قد ُكتبت بواسطتھ أم ال. قد 

خوارزمیات  تُستخدمعنھا غیر معروفة، وفي ھذه الحالة  یُبحثتكون األنماط التي 

نماط بیرة من النصوص، وقد تكون ھذه األكتعلم اآللة لتعلمھا من مجموعة 

دالة التعرف علیھا مباشرة. وھذا الجزء یھدف  تُبرمجمعروفة، وفي ھذه الحالة 

أھمِّ طرق التعرُّف النمطي المستخدمة في  إحدىإلى إعطاء فكرة ُمبسَّطة عن 

 ������� ������المعالجة الداللیة والتي تُعَرف 

������� )Latent Semantic Analysis ((Landauer & 

Dumais, 1997; Landauer, Foltz, & Laham, 1998) والتي لھا العدید ،

من االستخدامات من أھمھا معرفة الكلمات والسیاقات المرتبطة داللیًّا.   

إحدى النظریات المطروحة في علم الداللة تنصُّ على أن:   

الكلامت 
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عن ھذه األنماط في مقالٍة  یُبحثستخدام الروابط، اإلمالء، وغیرھا)، ومن ثَمَّ ا

مجھولِة الُمؤلف لمعرفة إمكانیة أن تكون ھذه المقالة قد ُكتبت بواسطتھ أم ال. قد 

خوارزمیات  تُستخدمعنھا غیر معروفة، وفي ھذه الحالة  یُبحثتكون األنماط التي 

نماط بیرة من النصوص، وقد تكون ھذه األكتعلم اآللة لتعلمھا من مجموعة 

دالة التعرف علیھا مباشرة. وھذا الجزء یھدف  تُبرمجمعروفة، وفي ھذه الحالة 

أھمِّ طرق التعرُّف النمطي المستخدمة في  إحدىإلى إعطاء فكرة ُمبسَّطة عن 

 ������� ������المعالجة الداللیة والتي تُعَرف 

������� )Latent Semantic Analysis ((Landauer & 

Dumais, 1997; Landauer, Foltz, & Laham, 1998) والتي لھا العدید ،

من االستخدامات من أھمھا معرفة الكلمات والسیاقات المرتبطة داللیًّا.   

إحدى النظریات المطروحة في علم الداللة تنصُّ على أن:   

1- ُيطلق عليها »عشوائية« جماًزا، لكنها كام هو ُمالحظ ليست عشوائية بشكل مطلق، إذ إن احتامالت األحداث خمتلفة.
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  3.2 التعرف النمطي يف الفضاء الداليل
ف  التعرُّ أنه  عىل  خمترص  بشكل   )Pattern Recognition( النمطي  ف  التعرُّ ُيعرف 
عىل الظواهر من خالل بعض األنامط التي ُتصاحبها. ويف معاجلة اللغة، هنالك العديد 
من األنامط التي ُتصاحب بعض الظواهر اللغوية والتي من املمكن استخدامها للتعرف 
امُلؤلِّف، يمكن  التعرف عىل  املثال، يف تطبيقات  الظواهر. فعىل سبيل  عىل وجود هذه 
أسلوب  يستخدمها يف  التي  األنامط  بعض  ف عىل  للتعرُّ للمؤلف  ة  عدَّ مقاالت  حتليل 
كتابته )الكلامت، تراكيب اجلمل، طول اجلمل، استخدام الروابط، اإلمالء، وغريها(، 
ومن َثمَّ ُيبحث عن هذه األنامط يف مقالٍة جمهولِة امُلؤلف ملعرفة إمكانية أن تكون هذه 
املقالة قد ُكتبت بواسطته أم ال. قد تكون األنامط التي ُيبحث عنها غري معروفة، ويف هذه 
احلالة ُتستخدم خوارزميات تعلم اآللة لتعلمها من جمموعة كبرية من النصوص، وقد 
التعرف عليها مبارشة. وهذا  دالة  ُتربمج  احلالة  األنامط معروفة، ويف هذه  تكون هذه 
ف النمطي املستخدمة يف  طة عن إحدى أهمِّ طرق التعرُّ اجلزء هيدف إىل إعطاء فكرة ُمبسَّ
 Latent Semantic Analysis(( املعاجلة الداللية والتي ُتعَرف بتحليل الداللة الكامنة
Landauer & Dumais, 1997; Landauer, Foltz, & Laham, 1998((، والتي هلا 

العديد من االستخدامات من أمهها معرفة الكلامت والسياقات املرتبطة دالليًّا. 

إحدى النظريات املطروحة يف علم الداللة تنصُّ عىل أن: 

»عربة:سيارة«،  � )مثاًل:  متقاربة  معاٍن  هلا  التي  الكلامت  أو  املرتادفات 
»طائرة:سيارة«، »سيارة:شاحنة«(، تتواجد عادة يف سياقات متشاهبة، أي أهنا 

حُتاط عادة بنفس املجموعة من الكلامت.

فعىل سبيل املثال، نرى أن كلمَتْي »طائرة« و »سيارة« قد تظهر يف هذه اجلمل:

»سافرُت بالطائرة أنا وصديقي«.

»ركبُت الطائرة حوايل الساعة الثانية عرشة«.

»سافرُت بالسيارة مع عائلتي«.

»ركبُت السيارة قبل قليل«.
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املفاهيم.  نفس  إىل  تشري  التي  الكلامت  يف  كبري  تقاطع  بينها  يوجد  اجلمل  وهذه 
التوزيعية  بالداللة  ى  ُيسمَّ الداللة  علم  يف  فرع  حتت  ُتصنَّف  النظرية  هذه  فإن  لذا 
وتوزيعها  الداللية  املكونات  بدراسة  هيتمُّ  والذي   )Distributional Semantics(
يف النصوص. يمكن اعتبار أن السياقات املتشاهبة لكلمتني هي أحد األنامط التي من 
املفهوم  بنفس  مرتبطان  أهنام  أي  دالليًّا،  الكلمتني  هاتني  تقارب  معرفة  يمكن  خالهلا 
)Concept(. كام أنه ُيمكن اعتبار أن كمية الكلامت املتشاهبة يف السياقات مؤرشًا عىل 
مدى ارتباط هذه السياقات دالليًّا. ويف حتليل الداللة الكامنة، مُتثل الكلامت والسياقات 
يف مصفوفة بحيث تكون الكلامت هي صفوف املصفوفة، واألعمدة هي السياقات التي 
ظهرت فيها هذه الكلامت، كام هو موضح أدناه. ويطلق عىل هذه التمثيل الفضاء الداليل 

:)Semantic Space(

dm.  .  .  .  .  .  .  .d1

سياق 
كلمة 

٠٢w1

11w2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

٠3wn

ات ظهور الكلمة التي يف الصف يف السياق الذي يف  متثل خاليا املصفوفة عدد مرَّ
يف  مرتني  ظهرت   w1 الكلمة  أن  نجد  أعاله،  املصفوفة  خالل  من  فمثاًل،  العمود)1(. 
ة يف السياق dm، وهكذا. ُيذكر أن السياق قد يكون مقااًل،  السياق d1 ومل تظهر وال مرَّ
املعاجلة.  من  اهلدف  النص، وذلك بحسب  من  د  حُمدَّ أيَّ جزء  أو  أو مجلة،  مقطًعا،  أو 
الكلامت ظهرت يف  n من  ، والتي حتتوي 
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ات ظھور الكلمة التي في الصف في السیاق الذي  تمثل خالیا المصفوفة عدد مرَّ

ظھرت مرتین  !𝑤𝑤. فمثًال، من خالل المصفوفة أعاله، نجد أن الكلمة 1في العمود

ة في السیاق  !𝑑𝑑في السیاق  ، وھكذا. یُذكر أن السیاق قد !𝑑𝑑ولم تظھر وال مرَّ

یكون مقاًال، أو مقطًعا، أو جملة، أو أيَّ جزء ُمحدَّد من النص، وذلك بحسب 

، والتي تحتوي !,!𝐴𝐴فوفة أعاله بالرمز الھدف من المعالجة. فلو أشرنا إلى المص

𝑛𝑛  من الكلمات ظھرت في𝑚𝑚  من السیاقات، فإن تحلیل الداللة الكامنة یقوم أوًال

بتحلیل ھذه المصفوفة إلى ثالث مصفوفات باستخدام تحلیل ریاضي یُعَرف 

������ ������ ������� )Singular Value 

Decomposition –SVD(2 :كالتالي  

𝐴𝐴!,! =  𝑈𝑈!,! ∗  𝑆𝑆!,! ∗ 𝐷𝐷!,!
!3 

																																																												 	
غالبًا ال یُستخدم عدد ظھور الكلمة، وإنما یستخدم وزن الكلمة في السیاق. وھنالك طرق متعددة لوزن  1

، ولكن استخدمنا ھنا عدد ظھور (Manning & Schütze, 1999)الكلمة یمكن الرجوع إلیھا في 
بسیط الشرح.  الكلمة لت  

الترجمة ھنا من اإلنجلیزیة إلى العربیة اجتھاد مني وقد ال تكون ھي الترجمة المستخدمة في أدبیات  2
الریاضیین العرب.  

3   𝐷𝐷!  ھو منقول المصفوفة𝐷𝐷 والذي یعني تبدیل الصفوف إلى أعمدة واألعمدة إلى صفوف، فتكون ، 
𝐷𝐷!,!! = 𝐷𝐷!,!  

بالرمز  املصفوفة أعاله  إىل  فلو أرشنا 

1- غالًبا ال ُيستخدم عدد ظهور الكلمة، وإنام يستخدم وزن الكلمة يف السياق. وهنالك طرق متعددة لوزن الكلمة يمكن 
الرجوع إليها يف )Manning & Schütze, 1999(، ولكن استخدمنا هنا عدد ظهور الكلمة لتبسيط الرشح.  



-٤٠-

n من السياقات، فإن حتليل الداللة الكامنة يقوم أواًل بتحليل هذه املصفوفة إىل ثالث 
 Singular Value( مصفوفات باستخدام حتليل ريايض ُيعَرف بتفكيك القيمة املفردة

Decomposition –SVD()1( كالتايل:
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ات ظھور الكلمة التي في الصف في السیاق الذي  تمثل خالیا المصفوفة عدد مرَّ

ظھرت مرتین  !𝑤𝑤. فمثًال، من خالل المصفوفة أعاله، نجد أن الكلمة 1في العمود

ة في السیاق  !𝑑𝑑في السیاق  ، وھكذا. یُذكر أن السیاق قد !𝑑𝑑ولم تظھر وال مرَّ

یكون مقاًال، أو مقطًعا، أو جملة، أو أيَّ جزء ُمحدَّد من النص، وذلك بحسب 

، والتي تحتوي !,!𝐴𝐴فوفة أعاله بالرمز الھدف من المعالجة. فلو أشرنا إلى المص

𝑛𝑛  من الكلمات ظھرت في𝑚𝑚  من السیاقات، فإن تحلیل الداللة الكامنة یقوم أوًال

بتحلیل ھذه المصفوفة إلى ثالث مصفوفات باستخدام تحلیل ریاضي یُعَرف 

������ ������ ������� )Singular Value 

Decomposition –SVD(2 :كالتالي  

𝐴𝐴!,! =  𝑈𝑈!,! ∗  𝑆𝑆!,! ∗ 𝐷𝐷!,!
!3 

																																																												 	
غالبًا ال یُستخدم عدد ظھور الكلمة، وإنما یستخدم وزن الكلمة في السیاق. وھنالك طرق متعددة لوزن  1

، ولكن استخدمنا ھنا عدد ظھور (Manning & Schütze, 1999)الكلمة یمكن الرجوع إلیھا في 
بسیط الشرح.  الكلمة لت  

الترجمة ھنا من اإلنجلیزیة إلى العربیة اجتھاد مني وقد ال تكون ھي الترجمة المستخدمة في أدبیات  2
الریاضیین العرب.  

3   𝐷𝐷!  ھو منقول المصفوفة𝐷𝐷 والذي یعني تبدیل الصفوف إلى أعمدة واألعمدة إلى صفوف، فتكون ، 
𝐷𝐷!,!! = 𝐷𝐷!,!  

)٢(

الرئيسية   للمصفوفة   )Factors( عوامل  هي  أعاله  الثالث  املصفوفات  إن  حيث 
. ومن خالل هذا التحليل، متثل املصفوفة  الكلامت يف املصفوفة الرئيسية 
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ات ظھور الكلمة التي في الصف في السیاق الذي  تمثل خالیا المصفوفة عدد مرَّ

ظھرت مرتین  !𝑤𝑤. فمثًال، من خالل المصفوفة أعاله، نجد أن الكلمة 1في العمود

ة في السیاق  !𝑑𝑑في السیاق  ، وھكذا. یُذكر أن السیاق قد !𝑑𝑑ولم تظھر وال مرَّ

یكون مقاًال، أو مقطًعا، أو جملة، أو أيَّ جزء ُمحدَّد من النص، وذلك بحسب 

، والتي تحتوي !,!𝐴𝐴فوفة أعاله بالرمز الھدف من المعالجة. فلو أشرنا إلى المص

𝑛𝑛  من الكلمات ظھرت في𝑚𝑚  من السیاقات، فإن تحلیل الداللة الكامنة یقوم أوًال

بتحلیل ھذه المصفوفة إلى ثالث مصفوفات باستخدام تحلیل ریاضي یُعَرف 

������ ������ ������� )Singular Value 

Decomposition –SVD(2 :كالتالي  

𝐴𝐴!,! =  𝑈𝑈!,! ∗  𝑆𝑆!,! ∗ 𝐷𝐷!,!
!3 

																																																												 	
غالبًا ال یُستخدم عدد ظھور الكلمة، وإنما یستخدم وزن الكلمة في السیاق. وھنالك طرق متعددة لوزن  1

، ولكن استخدمنا ھنا عدد ظھور (Manning & Schütze, 1999)الكلمة یمكن الرجوع إلیھا في 
بسیط الشرح.  الكلمة لت  

الترجمة ھنا من اإلنجلیزیة إلى العربیة اجتھاد مني وقد ال تكون ھي الترجمة المستخدمة في أدبیات  2
الریاضیین العرب.  

3   𝐷𝐷!  ھو منقول المصفوفة𝐷𝐷 والذي یعني تبدیل الصفوف إلى أعمدة واألعمدة إلى صفوف، فتكون ، 
𝐷𝐷!,!! = 𝐷𝐷!,!  

ن من  من األبعاد )Dimensions(، كالتايل: ولكن يف فضاء خمتلف ُمكوَّ

Dimj.  .  .  .  .  .  .  .Dim1

بعد 
كلمة 

٠-٠.٢.1w1

-٠-٠.٥.3w2

.
 .

.

.
.
.

.

.
٠.3٠.٤wn

السياقات يف نفس الفضاء. هذا  التي متثل   
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) للمصفوفة Factors( �����حیث إن المصفوفات الثالث أعاله ھي 

الكلمات في  !,!𝑈𝑈التحلیل، تمثل المصفوفة  اومن خالل ھذ. !,!𝐴𝐴الرئیسیة  

ن من  من األبعاد  𝑗𝑗المصفوفة الرئیسیة ولكن في فضاء مختلف ُمكوَّ

)Dimensions:كالتالي ،(  
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التي تمثل السیاقات في نفس الفضاء. ھذا  !,!𝐷𝐷ونفس الحال بالنسبة للمصفوفة 

ن من  ن األبعاد یمثل فضاء المفاھیم وھو المشار إلیھ م 𝑗𝑗الفضاء الجدید الُمكوَّ

بكلمة "الكامن" في اسم طریقة التحلیل، إذ إن ھذا الفضاء غیر ظاھر في الفضاء 

الداللي األصلي في المصفوفة األصلیة وإنما ظھر بعد تحلیلھا. في ھذا الفضاء 

وتكون  تتقارب الكلمات المرتبطة داللیًّا، والتي تظھر عادة في نفس السیاقات،

، وكذلك الحال بالنسبة للسیاقات 3قریبة من بعضھا كما ھو موضح في الشكل 

التي تُشیر إلى نفس المفاھیم. یمكن الحصول على الكلمات، أو السیاقات، المتقاربة 

داللیًّا في ھذا الفضاء من خالل استخدام دالة لحساب بُعد المتجھات عن بعضھا، 

ازداد  لفضاءتین أو سیاقین من بعضھا في ھذا ان لكلمانھ كلما اقترب متجھحیث إ

بالنسبة للمصفوفة  ونفس احلال 
بكلمة  إليه  املشار  وهو  املفاهيم  فضاء  يمثل  األبعاد  من   
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ن من  ن األبعاد یمثل فضاء المفاھیم وھو المشار إلیھ م 𝑗𝑗الفضاء الجدید الُمكوَّ

بكلمة "الكامن" في اسم طریقة التحلیل، إذ إن ھذا الفضاء غیر ظاھر في الفضاء 

الداللي األصلي في المصفوفة األصلیة وإنما ظھر بعد تحلیلھا. في ھذا الفضاء 

وتكون  تتقارب الكلمات المرتبطة داللیًّا، والتي تظھر عادة في نفس السیاقات،

، وكذلك الحال بالنسبة للسیاقات 3قریبة من بعضھا كما ھو موضح في الشكل 

التي تُشیر إلى نفس المفاھیم. یمكن الحصول على الكلمات، أو السیاقات، المتقاربة 

داللیًّا في ھذا الفضاء من خالل استخدام دالة لحساب بُعد المتجھات عن بعضھا، 

ازداد  لفضاءتین أو سیاقین من بعضھا في ھذا ان لكلمانھ كلما اقترب متجھحیث إ

من  ن  امُلكوَّ اجلديد  الفضاء 
الداليل  الفضاء  يف  ظاهر  غري  الفضاء  هذا  إن  إذ  التحليل،  طريقة  اسم  يف  »الكامن« 
األصيل يف املصفوفة األصلية وإنام ظهر بعد حتليلها. يف هذا الفضاء تتقارب الكلامت 
املرتبطة دالليًّا، والتي تظهر عادة يف نفس السياقات، وتكون قريبة من بعضها كام هو 
املفاهيم.  نفس  إىل  ُتشري  التي  للسياقات  بالنسبة  احلال  الشكل 3، وكذلك  موضح يف 
يمكن احلصول عىل الكلامت، أو السياقات، املتقاربة دالليًّا يف هذا الفضاء من خالل 
متجهان  اقرتب  كلام  إنه  حيث  بعضها،  عن  املتجهات  ُبعد  حلساب  دالة  استخدام 

1- الرتمجة هنا من اإلنجليزية إىل العربية اجتهاد مني وقد ال تكون هي الرتمجة املستخدمة يف أدبيات الرياضيني العرب.
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0  2 𝑤𝑤! 

1  1 𝑤𝑤! 
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0  3 𝑤𝑤! 

 

ات ظھور الكلمة التي في الصف في السیاق الذي  تمثل خالیا المصفوفة عدد مرَّ

ظھرت مرتین  !𝑤𝑤. فمثًال، من خالل المصفوفة أعاله، نجد أن الكلمة 1في العمود

ة في السیاق  !𝑑𝑑في السیاق  ، وھكذا. یُذكر أن السیاق قد !𝑑𝑑ولم تظھر وال مرَّ

یكون مقاًال، أو مقطًعا، أو جملة، أو أيَّ جزء ُمحدَّد من النص، وذلك بحسب 

، والتي تحتوي !,!𝐴𝐴فوفة أعاله بالرمز الھدف من المعالجة. فلو أشرنا إلى المص

𝑛𝑛  من الكلمات ظھرت في𝑚𝑚  من السیاقات، فإن تحلیل الداللة الكامنة یقوم أوًال

بتحلیل ھذه المصفوفة إلى ثالث مصفوفات باستخدام تحلیل ریاضي یُعَرف 

������ ������ ������� )Singular Value 

Decomposition –SVD(2 :كالتالي  

𝐴𝐴!,! =  𝑈𝑈!,! ∗  𝑆𝑆!,! ∗ 𝐷𝐷!,!
!3 

																																																												 	
غالبًا ال یُستخدم عدد ظھور الكلمة، وإنما یستخدم وزن الكلمة في السیاق. وھنالك طرق متعددة لوزن  1

، ولكن استخدمنا ھنا عدد ظھور (Manning & Schütze, 1999)الكلمة یمكن الرجوع إلیھا في 
بسیط الشرح.  الكلمة لت  

الترجمة ھنا من اإلنجلیزیة إلى العربیة اجتھاد مني وقد ال تكون ھي الترجمة المستخدمة في أدبیات  2
الریاضیین العرب.  

3   𝐷𝐷!  ھو منقول المصفوفة𝐷𝐷 والذي یعني تبدیل الصفوف إلى أعمدة واألعمدة إلى صفوف، فتكون ، 
𝐷𝐷!,!! = 𝐷𝐷!,! ٢-    DT هو منقول املصفوفة D، والذي يعني تبديل الصفوف إىل أعمدة واألعمدة إىل صفوف، فتكون   



-٤1-

لكلمتني أو سياقني من بعضها يف هذا الفضاء ازداد االرتباط الداليل بينهام. ومن الدوال 
 الشهرية، والتي تقيس الزاوية بني 
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

التي تستخدم حلساب ُقرب متجهني دالة 
 كالتايل:
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

 و
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

متجهني
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

)اجلداء  النقطي  الرضب  هو   
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

و  املتجهني،  بني  الزاوية  هي   
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

إن  حيث 
املتجهني  بني  الزاوية  قلَّت  كلام  أنه  ُيذكر   .
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

املتجه  طول  هو   
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االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖!  و𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃 =
𝒖𝒖!.𝒖𝒖!
𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖!.𝒖𝒖الزاویة بین المتجھین، و ھي  𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 الخاتمة   

. اللغویة من التراكیبٍھ ُمعقَّد یمكن من خاللھ إنتاُج عدد المنتاللغة البشریة نظام 

ومحاولة  ،ویھدف الباحثون في الذكاء االصطناعي إلى فھم اإلدراك البشري

	رحب
	ءام

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚! 

	ةرایس	ةبرع

	ةرئاط

	لبج

 داعبأ نأ انضرتفا انھ .نماكلا يلالدلا ءاضفلا يف میھافملا سفن اھل يتلا تاملكلا براقت :3 لكشلا
 .ا  یرصب اھلیثمت لھسیل طقف ةثالث ءاضفلا

و  هلام،  القيايس( 
اقرتبت قيمة الدالة من 1. 

-٤١-

لكلمتني أو سياقني من بعضها يف هذا الفضاء ازداد االرتباط الداليل بينهام. ومن الدوال 
 الشهرية، والتي تقيس الزاوية بني 

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃 =
𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖!
𝒖𝒖𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖ھي الزاویة بین المتجھین، و  𝜃𝜃𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر 	
ماء 	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

عربة سیارة	 	

طائرة 	

جبل 	

الكلمات التي لھا نفس المفاھیم في الفضاء الداللي الكامن. ھنا افترضنا أن أبعاد  تقارب :3الشكل 
ا.الفضاء ثالثة فقط لیسھل تمثیلھا بصریًّ   

التي تستخدم حلساب ُقرب متجهني دالة 
 كالتايل:

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃 =
𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖!
𝒖𝒖𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖ھي الزاویة بین المتجھین، و  𝜃𝜃𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر 	
ماء 	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

عربة سیارة	 	

طائرة 	

جبل 	

الكلمات التي لھا نفس المفاھیم في الفضاء الداللي الكامن. ھنا افترضنا أن أبعاد  تقارب :3الشكل 
ا.الفضاء ثالثة فقط لیسھل تمثیلھا بصریًّ   

 و

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃 =
𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖!
𝒖𝒖𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖ھي الزاویة بین المتجھین، و  𝜃𝜃𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر 	
ماء 	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

عربة سیارة	 	

طائرة 	

جبل 	

الكلمات التي لھا نفس المفاھیم في الفضاء الداللي الكامن. ھنا افترضنا أن أبعاد  تقارب :3الشكل 
ا.الفضاء ثالثة فقط لیسھل تمثیلھا بصریًّ   

متجهني

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃 =
𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖!
𝒖𝒖𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖ھي الزاویة بین المتجھین، و  𝜃𝜃𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر 	
ماء 	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

عربة سیارة	 	

طائرة 	

جبل 	

الكلمات التي لھا نفس المفاھیم في الفضاء الداللي الكامن. ھنا افترضنا أن أبعاد  تقارب :3الشكل 
ا.الفضاء ثالثة فقط لیسھل تمثیلھا بصریًّ   

)اجلداء  النقطي  الرضب  هو   

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃 =
𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖!
𝒖𝒖𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖ھي الزاویة بین المتجھین، و  𝜃𝜃𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر 	
ماء 	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

عربة سیارة	 	

طائرة 	

جبل 	

الكلمات التي لھا نفس المفاھیم في الفضاء الداللي الكامن. ھنا افترضنا أن أبعاد  تقارب :3الشكل 
ا.الفضاء ثالثة فقط لیسھل تمثیلھا بصریًّ   

و  املتجهني،  بني  الزاوية  هي   

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃 =
𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖!
𝒖𝒖𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖ھي الزاویة بین المتجھین، و  𝜃𝜃𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر 	
ماء 	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

عربة سیارة	 	

طائرة 	

جبل 	

الكلمات التي لھا نفس المفاھیم في الفضاء الداللي الكامن. ھنا افترضنا أن أبعاد  تقارب :3الشكل 
ا.الفضاء ثالثة فقط لیسھل تمثیلھا بصریًّ   

إن  حيث 
املتجهني  بني  الزاوية  قلَّت  كلام  أنه  ُيذكر   .

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜃𝜃𝜃𝜃 =
𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖!
𝒖𝒖𝒖𝒖! ∗ 𝒖𝒖𝒖𝒖!

 

ھو الضرب النقطي (الجداء  !𝒖𝒖𝒖𝒖!.𝒖𝒖𝒖𝒖ھي الزاویة بین المتجھین، و  𝜃𝜃𝜃𝜃ن إحیث 

. یُذكر أنھ كلما قلَّت الزاویة بین !𝒖𝒖𝒖𝒖ھو طول المتجھ  !𝒖𝒖𝒖𝒖القیاسي) لھما، و 

. 1قیمة الدالة من  اقتربتالمتجھین   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بحر 	
ماء 	

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚! 

عربة سیارة	 	

طائرة 	

جبل 	

الكلمات التي لھا نفس المفاھیم في الفضاء الداللي الكامن. ھنا افترضنا أن أبعاد  تقارب :3الشكل 
ا.الفضاء ثالثة فقط لیسھل تمثیلھا بصریًّ   

املتجه  طول  هو   

44 	
	

االرتباط الداللي بینھما. ومن الدوال التي تستخدم لحساب قُرب متجھین دالة 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 الشھیرة، والتي تقیس الزاویة بین متجھین𝒖𝒖𝒖𝒖!  و𝒖𝒖𝒖𝒖! :كالتالي  
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٤- اخلامتة
د يمكن من خالله إنتاُج عدد المنتٍه من الرتاكيب اللغوية.  اللغة البرشية نظام ُمعقَّ
حماكاته؛  وحماولة  البرشي،  اإلدراك  فهم  إىل  االصطناعي  الذكاء  يف  الباحثون  وهيدف 
مستوياهتا.  خمتلف  يف  البرشية  اللغة  تعالج  أن  ُيمِكن  حاسوبيٍة  أنظمٍة  بتطوير  وذلك 
باستخدام  اآللة  مع  التخاطب  من  اإلنسان  متكني  إىل  النهاية  يف  املعاجلة  هذه  وهتدف 
اللغة التي يتخاطب هبا مع أقرانه، ولكن هذا اهلدف يواجه حتديات كثرية اطلعنا يف هذا 
الفصل عىل جزء منها. وهذه التحديات موجودة يف مجيع مستويات معاجلة اللغة بدءًا 
املستخدمة حاليا يف  الطرق  أبرز  ز  اخلطاب. وترتكَّ معاجلة  الصوت وحتى  معاجلة  من 
معاجلة اللغات البرشية حول استخدام تعلُّم اآللة والتعرف النمطي. ويعكف الباحثون 
التعرف  يف  وطريقته  اإلنسان  تعلم  حماكاة  عىل  النمطي  والتعرف  اآللة  تعلُّم  جمايَلْ  يف 
عىل األنامط، ومن ثم حماكاة هذه الطرق وتطبيقها عىل جماالت عدة من ضمنها معاجلة 
أن  يمكن  حاسوبية  أنظمة  تطوير  إىل  الوصول  صعوبة  من  وبالرغم  البرشية.  اللغات 
تطوير  نجحوا يف  الباحثني  أن  إال  عام،  بشكل  البرشية  للغة  اإلنسان  استخدام  حتاكي 
التحليل  أو  الرتكيبي،  الغموض  كفك  حمددة  مهامَّ  تعالج  التي  األنظمة  من  العديد 

الرصيف، أو تلك املتعلقة باخلطاب.  

شكر وتقدير
اًل عىل تيسريه وإنعامه، ثم الشكر للوالدين الكريمني  كر هلل سبحانه وتعاىل أوَّ الشُّ
حممد  د.  اخلرايش،  إبراهيم  د.  لألساتذة  بالشكر  م  أتقدَّ أن  بودِّي  الدائم.  لدعمهام 
الكنهل، ود. منصور الغامدي عىل ُجهودهم املبكرة يف دعم العمل البحثي عىل معاجلة 
لألستاذة  بالشكر  م  أتقدَّ كام  والتقنية.  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  يف  العربية  اللغة 
سارة العسكر عىل ُمراجعتها اللغوية هلذا الفصل. أود أن أشكر مجيع من عملت معهم 
يف مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عىل مشاريع يف جمايَل تعلم اآللة ومعاجلة اللغة 

العربية والتي كانت سببًا يف تعلم الكثري. 

خالل  املستمر  انشغايل  مهم  تفهُّ عىل  وأوالدي  زوجتي  أشكر  آِخًرا،  وليس  أخرًيا 
كتابة هذا الفصل. 
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الفصل الثاني
التعلم العميق وتطبيقاته يف معاجلة اللغة

د. فارس بن صالح القنيعري
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ملخص الفصل
يعد تعّلم اآللة أحد املجاالت الفرعية للذكاء االصطناعي، وهيتم بصنع خوارزميات 
تتيح للحاسب التعّلم من البيانات للخروج بنامذج تفيد الكثري من التطبيقات، كمعاجلة 
الفرتة األخرية  انترشت بشكل كبري يف  التي  اخلوارزميات  اللغات. إحدى جمموعات 
العصبية.  الشبكات  خلوارزميات  امتداد  هي  التي  العميق،  التعّلم  خوارزميات  هي 
التعقيد  بالغة  نامذج  تعّلم  قدرهتا عىل  إىل  العميق  التعّلم  استخدام  انتشار  يرجع سبب 
كان من الصعب تعلمها سابقًا، مما أتاح العديد من التطبيقات التي تعالج احتياجات 

واقعية، كرؤية احلاسب ومعاجلة اللغات الطبيعية.
يف هذا الفصل عرض موجز عن الشبكات العصبية والتعلم العميق. يف البداية سيتم 
التحدث عن التسلسل التارخيي لتطور هذه اخلوارزميات، ثم التطرق ألهم املعامريات 
وذلك  الطبيعية،  اللغات  معاجلة  يف  تطبيقاهتا  لبعض  عرض  النهاية  ويف  املستخدمة، 
معاجلة  جمال  يف  تطبيقها  وكيفية  العميق  التعلم  خوارزميات  عن  عام  بفهم  للخروج 
لدى  يكون  حتى  خوارزمية،  لكل  الدقيقة  التفاصيل  يف  الدخول  دون  من  اللغات 
الباحث تصور ملا يمكن أن يقدمه التعلم العميق يف املجاالت املختلفة يف معاجلة اللغات 

الطبيعية.  
    

د. فارس بن صالح القنيعري
املاجستري يف علوم  الربجميات، ودرجة  البكالوريوس يف هندسة  حصل عىل درجة 
احلاسب من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة العربية السعودية، ودرجة 
الدكتوراه يف هندسة وتصميم النظم من جامعة واترلو يف كندا. من اهتامماته البحثية: 
تعلم اآللة، حتليل األنامط والتعرف عليها، ومعاجلة الصور. وقد عمل عىل العديد من 
املشاريع البحثية مثل التعرف عىل لوحات السيارات السعودية، التعرف عىل األشخاص 
الرسطانية  األنسجة  عىل  التعرف  والوجه(،  )القزحية  احليوية  السامت  طريق  عن 
وتصنيفها يف صور املاموجرام، تقسيم وحتديد الربوستاتا يف صور الرنني املغناطييس، 
التعرف عىل نوبات الرصع عن طريق إشارات الدماغ الكهربائية، وتصنيف النصوص 

واملشاعر يف اللغة العربية.
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1- مقدمة
يعد تعّلم اآللة )Machine Learning( أحد املجاالت الفرعية للذكاء االصطناعي 
من  التعّلم  للحاسب  تتيح  خوارزميات  بصنع  وهيتم   ،)Artificial Intelligence(
إحدى  اللغات.  كمعاجلة  التطبيقات،  من  الكثري  تفيد  بنامذج  للخروج  البيانات 
جمموعات اخلوارزميات التي انترشت بشكل كبري يف الفرتة األخرية هي خوارزميات 
العصبية  الشبكات  امتداد خلوارزميات  التي هي   ،)Deep Learning( العميق التعّلم 
إىل  العميق  التعّلم  خوارزميات  استخدام  انتشار  يرجع   .)Neural Networks(
العديد  أتاح  مما  تعلمها سابقًا،  الصعب  التعقيد كان من  بالغة  نامذج  تعّلم  قدرهتا عىل 
 )Computer Vision( من التطبيقات التي تعالج احتياجات واقعية، كرؤية احلاسب

.)NLP( ومعاجلة اللغات الطبيعية

سأحتدث يف هذا الفصل عن الشبكات العصبية والتعلم العميق وتطبيقاهتام يف معاجلة 
وكيفية  العميق  التعلم  خوارزميات  عن  عام  بفهم  اخلروج  واهلدف  الطبيعية،  اللغات 
تطبيقها يف جمال معاجلة اللغات من دون الدخول يف التفاصيل الدقيقة لكل خوارزمية، 
حتى يكون لدى الباحث تصور ملا يمكن أن يقدمه التعلم العميق يف املجاالت املختلفة 

يف معاجلة اللغات الطبيعية.

2- تاريخ الشبكات العصبية والتعّلم العميق
قبل أن أحتدث عن التعلم العميق، جيدر أن أستعرض التسلسل التارخيي خلوارزميات 
الشبكات العصبية، وكيف تطورت إىل ما هي عليه اآلن. ترجع البدايات لعام 1٩٤3م، 
حيث قام وارن مكولش )Warren McCulloch( ووالرت بيتز )Walter Pitts( بوضع 
التي   ،)neurons( للعصبونات  نموذج  وصنع  العقل  عمل  لكيفية  ريايض  نموذج 
 McCulloch & Walter,( العصبية  للشبكات  أسايس  كمكون  اآلن  حتى  تستخدم 
1943(. ويف عام 1٩٤٩م قام دونالد هيب )Donald Hebb( برشح كيف أن الروابط 

 Hebb,( استخدام  كل  مع  تقوى  سويًا  تستخدم  التي  البيولوجية  العصبونات  بني 
 Frank( وهي توضح كيف يتم التعلم. يف عام 1٩٥8م قام فرانك روزنبالت ،)1949

وهو   ، )Rosenblatt, 1958(  )Perceptron( امُلسَتقبِل  جهاز  بصنع   )Rosenblatt
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هو  امُلسَتقبِل   .1٩٤3 عام  وبيتز  مكولش  من  كل  بوضعه  قام  الذي  للنموذج  حماكاة 
عبارة عن مصنّف خطي )linear classifier( يستقبل ُمدخالت ويقوم بجمعها بشكل 
 .)threshold( احلد  قيمة  عىل  بناًء   1 أو   ٠ القيمة  إخراج  ثم  األوزان  حسب  موزون 

الشكل 1 يوضح خوارزمية امُلسَتقبِل.

)Perceptron( الشكل 1: امُلسَتقبِل

ويف هذه األثناء كان كل من برنارد ويلدرو )Bernard Wildrow( ومارسيان هوف 
)Marcian Hoff( يعمالن عىل نوع آخر من الشبكات العصبية تم نرشه عام 1٩٦٠م 
 MADALINE ثم طوراه عام 1٩٦٢م إىل ، )Widrow, 1960( ADALINE أسمياه
من  الصدى  الشبكات إلزالة  استخدام هذه  تم  وقد   .)Widrow, 1988 و   Winter(

املكاملات اهلاتفية، وال تزال تستخدم جتاريًا حتى اآلن.

ما كان يعيب الشبكات العصبية يف تلك األثناء أهنا كانت مصنّف خّطي ال تتمكن 
 Marvin( منسكي  مارفن  قام  وقد   .)non-linear( الاّلخّطية  املشاكل  تصنيف  من 
بتأليف كتاب عام 1٩٦٩م يوضح   )Seymour Papert( بابرت Minsky( وسيمور 

 .)Papert, 1969 و   Minsky( ومشاكلها   perceptron امُلسَتقبِل  خوارزمية  حدود 
قيم  يوضح  التايل  اجلدول   .XOR تصنيف  عن  عجزها  هو  ذكروه  مثال  أشهر  ولعل 

:Bو A ملدخلني XOR
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ABA XOR B

000

110

101

011

XOR جدول 1: قيم

والشكل التايل يوضح أنه ال يمكن فصل القيم الناجتة باستخدام خط مستقيم، ألن 
.XOR املشكلة غري خّطية، هلذا ال يمكن استخدام خوارزمية امُلسَتقبِل حلل

XOR الشكل 2: تصنيف قيم

االصطناعي  الذكاء  جمتمع  بني  كبري  جفاء  حدث  املشاكل  هذه  توضيح  بعد 
وخوارزميات الشبكات العصبية، وانقطع دعم األبحاث املتعلقة هبا بشكل كبري. وقد 

استمر ذلك حتى بدايات عام 1٩8٠م.
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بدأ االهتامم بالشبكات العصبية يعود بسبب عدة أحداث متوالية، بدءًا من مشاركة 
للعلوم  الوطنية  لألكاديمية  مؤمتر  يف  1٩8٢م  عام   )John Hopfield( هوبفيلد  جلون 
وعاد  هوبفيد،  شبكة  اسم  اآلن  حتمل  التي  الشبكة  رشح  حيث   ،)Hopfield، 1982(
لدعم  اليابان عودهتا  إعالن  تاله  ثم  العصبية.  الشبكات  إىل  الباحثني  من  الكثري  بسببها 
وجمالت  سنوية  مؤمترات  استحداث  ذلك  وتال  العصبية،  بالشبكات  املتعلقة  األبحاث 
علمية متخصصة يف الشبكات العصبية، كل ذلك زاد من زخم الدعم والنرش العلمي يف 
هذا املجال. ولعل أهم األمور التي أثََّرت يف مسرية الشبكات العصبية مها خوارزميتي 
 .)gradient descent( االشتقاقي  والنزول   )backpropagation( العكيس  االنتشار 
بالرغم من اقرتاحها يف الستينات، إال أن خوارزمية االنتشار العكيس تم إعادة رشحها 
 Learning Internal Representation by( بشكل أوضح وإشهارها عن طريق كتاب
 )Rumelhart( تأليف روميلهارت الذي نرش عام 1٩8٦م من   )Propagation  Error

 ،Williams و   ،Hinton  ،Rumelhart(  )Williams( وويليامز   )Hinton( وهينتون 
1٩8٦(. ويف التسعينات وما بعدها تم اقرتاح العديد من أنواع الشبكات العصبية التي 
ال تزال تستخدم حتى اآلن، مثل LSTM وCNN، وسأتكلم عنهام الحقًا يف هذا الفصل.

أكثر.  بطبقات  ولكن  عصبية  شبكات  فعليًا  هو  العميق  التعلم  سابقًا،  ذكرت  كام 
فتاريخ التعلم العميق مرتبط بشكل كبري بالشبكات العصبية. ولكن كان هناك مشاكل 
احلاسوبية وبعض  القدرة  البيانات وضعف  كقلة  التعقيد،  تدريب شبكات هبذا  تعيق 
استخدام  انتشار  يف  الثالثة  املوجة  تدرجييًا.  حلها  تم  التي  اخلوارزميات  يف  املشاكل 
٢٠٠٦م  عام  األرجح  عىل  بدأت  حيث  العميق،  التعلم  عهد  هي  العصبية  الشبكات 
 Deep Belief Networks ببحث منشور يرشح كيفية تدريب شبكات عميقة من نوع
انتشار  سببت  التي  احلقيقية  الشهرة  ولكن   .)٢٠٠٦  ،Teh و   ،Osindero  ،Hinton(
 ،Krizhevsky(  AlexNet( عميق  تعلم  خوارزمية  فوز  هو  العميق  التعلم  استخدام 
 Large Scale Visual Recognition بتحدي   ))٢٠1٢  ،Hinton و   ،Sutskever

املركزين  بني  جدًا  كبري  بفارق  األول  باملركز  ٢٠1٢م  عام   Challenge )ILSVRC(
األول والثاين. هذا التفوق الكبري فتح أعني الباحثني عىل القدرة الكبرية للتعلم العميق 
يف بعض املجاالت كرؤية احلاسب ومعاجلة اللغات الطبيعية. وال يزال املجتمع البحثي 

نشط جدًا يف األبحاث املتعلقة بالتعلم العميق وكيفية تطبيقه يف خمتلف املجاالت.
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3- أسباب نجاح التعلم العميق
كام يتضح من تاريخ الشبكات العصبية، فالكثري من املفاهيم املستخدمة يف التعلم 
العميق تم استخدامها منذ زمن بعيد. ولكن هناك عدة أسباب أدت إىل نجاح التعلم 

العميق الحقًا، يمكن اختصارها يف أربعة أسباب أساسية:

مع رخص وسائل التخزين وزيادة سعاهتا، إضافة إىل سهولة  البيانات الضخمة:   -1
متطلبات  أحد  ضخمة.  بيانات  مجع  باإلمكان  صار  وتنوعها  البيانات  تسجيل 
تدريب نامذج التعلم العميق املعقدة هو توفر بيانات ضخمة يمكنها تعلم املاليني 

من األوزان.

٢- املعاجلات الرسومية: يتطلب تدريب الشبكات العميقة عمليات حسابية كثرية جدًا، 
حيث يتم تعلم ماليني األوزان. باستخدام املعاجلات الرسومية صار باإلمكان توزيع 
العمليات احلسابية بالتوازي )parallel(، مما ساهم يف ترسيع التدريب بشكل كبري.

3- تطور خوارزميات الشبكات العصبية: مما ساهم يف نجاح تدريب الشبكات العميقة 
املشتقة  وانفجار   )vanishing gradient( املشتقة  كتاليش  املشاكل  بعض  حل 
)exploding gradient(. وكذلك اقرتاح استخدام دوال تفعيل جديدة مثل دالة 

ريلو، وغريها من التطويرات العديدة.

٤- ثقافة املشاركة يف جمتمعات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة: أحد العوامل املهمة يف 
انتشار استخدام التعلم العميق هو ثقافة املشاركة يف جمتمعات الذكاء االصطناعي. 
وثقافة املشاركة تتضمن نتائج األبحاث واألوراق العلمية عن طريق نرشها جمانًا 
عىل مواقع مثل arxiv.org، مما يتيح للجميع الوصول هلا بدون اشرتاكات باهظة 

الثمن. باإلضافة إىل مشاركة األكواد والربامج والبيانات.

٤- الشبكات العصبية والتعلم العميق
تعد الشبكات العصبية من اخلوارزميات املهمة يف جمال تعّلم اآللة، وهي تتبع ملدرسة 
تسمى التشبيكية )connectiontist(، والتي استقت أفكارها من حماولة حماكاة الدماغ 
روابط  تقوى  التعلم  عند  بأنه  هيب  دونالد  رشح  فكام  األعصاب.  وتشابك  البرشي 
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الشبكات  عليها  تقوم  التي  األساسية  الفكرة  وهي  سويًا،  تستخدم  التي  العصبونات 
العصبية، حيث تسعى اخلوارزمية أن تتعلم أوزان الروابط بني العصبونات. الشبكات 

العصبية تستطيع تعلم مشاكل غري خطية يف غاية التعقيد.

وأوزان   )neurons( عصبونات  من  أسايس  بشكل  العصبية  الشبكات  تتكون 
الروابط )weights( ودوال تفعيل )activation functions(، وكذلك من مدخالت 
)inputs( وخمرجات )outputs(، كام هو موضح يف الشكل 3. وهي تتكون غالبًا من 

.)layers( عدة طبقات

الشكل 3: شبكة عصبية بسيطة

الطبقة  قيم  الداخلية عن طريق رضب  الطبقات  قيمة كل عصبون يف  يتم حساب 
التي تسبقها باألوزان وإضافة قيمة االنحياز b، ثم إدخال النتيجة إىل دالة التفعيل كام 

هو موضح يف املعادلة:
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یة بسیطة: شبكة عصب3شكل   

یتم حساب قیمة كل عصبون في الطبقات الداخلیة عن طریق ضرب قیم الطبقة 

، ثم إدخال النتیجة إلى دالة التفعیل b وإضافة قیمة االنحیاز التي تسبقھا باألوزان

كما ھو موضح في المعادلة:  

ℎ 𝑋𝑋,𝑊𝑊, 𝑏𝑏 = ∅ 𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑏𝑏 = ∅( 𝑥𝑥! ∙ 𝑤𝑤! + 𝑏𝑏!

!

!!!

) 

مصفوفة بقیم  Wي على قیم المدخالت أو الطبقة السابقة، مصفوفة تحتو Xحیث 

یجدر التأكید أن  دالة التفعیل.ھي  ∅)، وbiasمتجھ بقیم االنحیاز ( bاألوزان، و

المعادلة السابقة تمثل حساب عصبون واحد فقط، ویجب أن تحسب لكل عصبون 

في كل طبقة.  

یة، فمن خاللھا تكتسب تعد دالة التفعیل من المكونات األساسیة للشبكات العصب

خطي. ھناك عدة أنواع لدالة التفعیل، سابقاً كان األكثر القوتھا في التصنیف غیر 

):sigmoidاستخداماً ھما دالتي سیجموید (  

∅ 𝑧𝑧 =
1

1− 𝑒𝑒!! 

):Tanh( دالة الظل الزائديو  

∅ 𝑧𝑧 =
𝑒𝑒! − 𝑒𝑒!!

𝑒𝑒! + 𝑒𝑒!! 

.5و 4الموضحین في الشكلین   
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W مصفوفة بقيم  X مصفوفة حتتوي عىل قيم املدخالت أو الطبقة السابقة،  حيث 
األوزان، وb متجه بقيم االنحياز )bias(، و∅·هي دالة التفعيل. جيدر التأكيد أن املعادلة 
السابقة متثل حساب عصبون واحد فقط، وجيب أن حتسب لكل عصبون يف كل طبقة.

تعد دالة التفعيل من املكونات األساسية للشبكات العصبية، فمن خالهلا تكتسب 
األكثر  كان  سابقًا  التفعيل،  لدالة  أنواع  عدة  هناك  اخلطي.  غري  التصنيف  يف  قوهتا 

:)sigmoid( استخدامًا مها دالتي سيجمويد
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یة بسیطة: شبكة عصب3شكل   

یتم حساب قیمة كل عصبون في الطبقات الداخلیة عن طریق ضرب قیم الطبقة 

، ثم إدخال النتیجة إلى دالة التفعیل b وإضافة قیمة االنحیاز التي تسبقھا باألوزان

كما ھو موضح في المعادلة:  

ℎ 𝑋𝑋,𝑊𝑊, 𝑏𝑏 = ∅ 𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑏𝑏 = ∅( 𝑥𝑥! ∙ 𝑤𝑤! + 𝑏𝑏!

!

!!!

) 

مصفوفة بقیم  Wي على قیم المدخالت أو الطبقة السابقة، مصفوفة تحتو Xحیث 

یجدر التأكید أن  دالة التفعیل.ھي  ∅)، وbiasمتجھ بقیم االنحیاز ( bاألوزان، و

المعادلة السابقة تمثل حساب عصبون واحد فقط، ویجب أن تحسب لكل عصبون 

في كل طبقة.  

یة، فمن خاللھا تكتسب تعد دالة التفعیل من المكونات األساسیة للشبكات العصب

خطي. ھناك عدة أنواع لدالة التفعیل، سابقاً كان األكثر القوتھا في التصنیف غیر 

):sigmoidاستخداماً ھما دالتي سیجموید (  

∅ 𝑧𝑧 =
1

1− 𝑒𝑒!! 

):Tanh( دالة الظل الزائديو  

∅ 𝑧𝑧 =
𝑒𝑒! − 𝑒𝑒!!

𝑒𝑒! + 𝑒𝑒!! 

.5و 4الموضحین في الشكلین   

:)Tanh( ودالة الظل الزائدي
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یة بسیطة: شبكة عصب3شكل   

یتم حساب قیمة كل عصبون في الطبقات الداخلیة عن طریق ضرب قیم الطبقة 

، ثم إدخال النتیجة إلى دالة التفعیل b وإضافة قیمة االنحیاز التي تسبقھا باألوزان

كما ھو موضح في المعادلة:  

ℎ 𝑋𝑋,𝑊𝑊, 𝑏𝑏 = ∅ 𝑋𝑋𝑋𝑋 + 𝑏𝑏 = ∅( 𝑥𝑥! ∙ 𝑤𝑤! + 𝑏𝑏!

!

!!!

) 

مصفوفة بقیم  Wي على قیم المدخالت أو الطبقة السابقة، مصفوفة تحتو Xحیث 

یجدر التأكید أن  دالة التفعیل.ھي  ∅)، وbiasمتجھ بقیم االنحیاز ( bاألوزان، و

المعادلة السابقة تمثل حساب عصبون واحد فقط، ویجب أن تحسب لكل عصبون 

في كل طبقة.  

یة، فمن خاللھا تكتسب تعد دالة التفعیل من المكونات األساسیة للشبكات العصب

خطي. ھناك عدة أنواع لدالة التفعیل، سابقاً كان األكثر القوتھا في التصنیف غیر 

):sigmoidاستخداماً ھما دالتي سیجموید (  

∅ 𝑧𝑧 =
1

1− 𝑒𝑒!! 

):Tanh( دالة الظل الزائديو  

∅ 𝑧𝑧 =
𝑒𝑒! − 𝑒𝑒!!

𝑒𝑒! + 𝑒𝑒!! 

.5و 4الموضحین في الشكلین   
املوضحني يف الشكلني ٤ و٥.

الشكل ٤: دالة سيجمويد 
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Tanh الشكل 5: دالة

ولكن مؤخرًا تم التوجه إىل دوال أخرى أكثر فعالية للتعلم العميق، أشهرها 
:)ReLU( وأكثرها استخدامًا هي دالة ريلو
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ولكن مؤخراً تم التوجھ إلى دوال أخرى أكثر فعالیة للتعلم العمیق، أشھرھا 

):ReLUوأكثرھا استخداماً ھي دالة ریلو (  

∅ 𝑧𝑧 = max (0, 𝑧𝑧) 

.6الموضحة في الشكل   

: دالة ریلو6شكل   

 

4.1 تدریب الشبكات العصبیة   

ً لتدری ب الشبكات العصبیة ھي خوارزمیة االنتشار الخوارزمیة األشھر استخداما

ً في البدایة backpropagationالعكسي ( ). وفیھا یتم استھالل األوزان عشوائیا

. بعد ذلك یتم حساب لكل عصبون في كل طبقة ثم حساب المخرجات كما تم شرحھ

. ھناك ) التي توضح مقدار الخطأ في المخرجاتcost functionدالة التكلفة (

:)Mean Squared Error )MSEلحساب التكلفة، مثل دالة  عدة دوال  

املوضحة يف الشكل ٦.

شكل 6: دالة ريلو
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٤.1 تدريب الشبكات العصبية
العصبية هي خوارزمية االنتشار  الشبكات  اخلوارزمية األشهر استخدامًا لتدريب 
ثم  البداية  يف  عشوائيًا  األوزان  استهالل  يتم  وفيها   .)backpropagation( العكيس 
حساب املخرجات كام تم رشحه لكل عصبون يف كل طبقة. بعد ذلك يتم حساب دالة 
دوال  عدة  هناك  املخرجات.  يف  اخلطأ  مقدار  توضح  التي   )cost function( التكلفة 

:)MSE( Mean Squared Error حلساب التكلفة، مثل دالة

 هي قيمة املخرجات من الشبكة 
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
1
𝑛𝑛 𝑦𝑦! − 𝑦𝑦! !

!

!!!

 

ھي قیمة المخرجات من الشبكة  𝑦𝑦ھي القیم الحقیقیة لعینات التدریب، و 𝑦𝑦حیث 

العصبیة.  

بناًء على ذلك یتم تحدیث األوزان لتقلیل دالة التكلفة بشكل تكراري عن طریق 

 واستخدامھ لتحدیث األوزان، )gradient descentب النزول االشتقاقي (حسا

حتى الوصول إلى نتیجة مقبولة.  

5 معماریات الشبكات   

تتنوع معماریات الشبكات العصبیة حسب التطبیق المطلوب، حیث كل معماریة 

لھا خصائص ال تتوفر بغیرھا. وسیتم التطرق ھنا لثالثة من أكثر المعماریات 

 ً یتم إطالق التعلم العمیق على الشبكات العصبیة ذات الطبقات . بشكل عام استخداما

لعدد الطبقات حتى نطلق على الشبكة متفق علیھ الكثیرة، وال یوجد رقم محدد 

وبعضھم أقل أو أكثر. وكلما زاد عدد الطبقات  10شبكة عمیقة، فبعضھم یعدھا 

زادت إمكانیة الشبكة لتمثیل وتعلم مفاھیم أعقد.  
5.1  Multi-Layer Perceptronل متعدد الطبقات (قبِ ستَ المُ  

(MLP)(  

 هي القيم احلقيقية لعينات التدريب، و

60 	
	

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
1
𝑛𝑛 𝑦𝑦! − 𝑦𝑦! !

!

!!!

 

ھي قیمة المخرجات من الشبكة  𝑦𝑦ھي القیم الحقیقیة لعینات التدریب، و 𝑦𝑦حیث 

العصبیة.  

بناًء على ذلك یتم تحدیث األوزان لتقلیل دالة التكلفة بشكل تكراري عن طریق 

 واستخدامھ لتحدیث األوزان، )gradient descentب النزول االشتقاقي (حسا

حتى الوصول إلى نتیجة مقبولة.  

5 معماریات الشبكات   

تتنوع معماریات الشبكات العصبیة حسب التطبیق المطلوب، حیث كل معماریة 

لھا خصائص ال تتوفر بغیرھا. وسیتم التطرق ھنا لثالثة من أكثر المعماریات 

 ً یتم إطالق التعلم العمیق على الشبكات العصبیة ذات الطبقات . بشكل عام استخداما

لعدد الطبقات حتى نطلق على الشبكة متفق علیھ الكثیرة، وال یوجد رقم محدد 

وبعضھم أقل أو أكثر. وكلما زاد عدد الطبقات  10شبكة عمیقة، فبعضھم یعدھا 

زادت إمكانیة الشبكة لتمثیل وتعلم مفاھیم أعقد.  
5.1  Multi-Layer Perceptronل متعدد الطبقات (قبِ ستَ المُ  

(MLP)(  

حيث 
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
1
𝑛𝑛 𝑦𝑦! − 𝑦𝑦! !

!

!!!

 

ھي قیمة المخرجات من الشبكة  𝑦𝑦ھي القیم الحقیقیة لعینات التدریب، و 𝑦𝑦حیث 

العصبیة.  

بناًء على ذلك یتم تحدیث األوزان لتقلیل دالة التكلفة بشكل تكراري عن طریق 

 واستخدامھ لتحدیث األوزان، )gradient descentب النزول االشتقاقي (حسا

حتى الوصول إلى نتیجة مقبولة.  

5 معماریات الشبكات   
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االتصال« )fully connected layers(، حيث يف الغالب يتصل كل عصبون يف طبقة 
مع مجيع العصبونات يف الطبقات التي تسبقها. 

)MLP( الشكل 7: شبكة امُلسَتقبِل متعدد الطبقات
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هنا، ولكن  التي تم رشحها  اآللية  قريبة من  التعلم  تكون عىل األرجح صور. طريقة 
الفرق يف طريقة متثيل الطبقات وتشاهبها. يف الشبكات الرتشيحية بدالً من تعلم األوزان 
filters/( عدة مرشحات  تعلم  يتم  تليه،  التي  الطبقة  له يف  واملقابل  بني كل عصبون 
kernals( يمكن تطبيقها عىل الصور ككل. هبذه الطريقة يتم تقليل عدد األوزان التي 

جيب تعلمها بشكل كبري جدًا، مما يسهم يف ترسيع عملية التعلم وتقليل فرط التخصيص 
 .)parameter sharing( هذه اخلاصية يطلق عليها مشاركة امُلدخالت .)overfitting(

هناك عدة أنواع للطبقات يف الشبكات الرتشيحية )أنظر الشكل 8(، أمهها:

1- طبقات الرتشيح )convolutional layer(: وفيها يتم تطبيق املرشحات التي يتم 
تعلم أوزاهنا.
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٢- طبقات التقليص )layer pooling(: وفيها يتم تقليص حجم الصور، وقد يكون 
.)max pooling( أو بالقيمة األكرب )mean pooling( التقليص باملعدل

3- الطبقات تامة االتصال )fully connected layers(: وهي مثل التي تم رشحها يف 
السابق، يتم حتويل املصفوفات ثنائية األبعاد إىل متجه من بعد واحد. وقد يكون 

.)output layer( هناك أكثر من طبقة تامة االتصال قبل طبقة املخرجات

الشكل 8: شبكة عصبية ترشيحية

)Recurrent Neural Networks ( 5.3 الشبكات العصبية التكرارية
بني  العالقة  أو  الزمن  يؤخذ  ال  اآلن  حتى  رشحها  تم  التي  الشبكات  أنواع  يف 
تأخذ يف  أن  التي جيب  التطبيقات  العديد من  باالعتبار. ولكن هناك  البيانات  سالسل 
 Speech( احلسبان عالقة البيانات بني بعضها يف السياق الزمني، كالتعرف عىل الكالم
 Optical Character( املطبوعة  النصوص  عىل  كالتعرف  املكاين  أو   ،)Recognition

Recognition(. يف الشبكات التي تم رشحها حتى اآلن املدخالت واملخرجات مستقلة 

عن بعضها، لذا يصعب أن نستخدم السياق الذي تأيت املدخالت فيها )كمكان احلرف يف 
الكلمة أو الكلمة يف اجلملة(. الشبكات العصبية التكرارية حتل هذه املشكلة عن طريق 
تذكر ما تم تعلمه من املدخالت السابقة، وهبذا يمكن تعلم احلالة املاضية واستخدامها 

مع املدخالت احلالية، أنظر الشكل ٩. ويتم حساب قيمة كل عصبون كالتايل:
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)Optical Character Recognition شرحھا حتى اآلن تم ). في الشبكات التي

المدخالت والمخرجات مستقلة عن بعضھا، لذا یصعب أن نستخدم السیاق الذي 

الحرف في الكلمة أو الكلمة في الجملة). الشبكات تأتي المدخالت فیھا (كمكان 

ما تم تعلمھ من المدخالت تذكر العصبیة التكراریة تحل ھذه المشكلة عن طریق 

، أنظر امھا مع المدخالت الحالیةالسابقة، وبھذا یمكن تعلم الحالة الماضیة واستخد

یتم حساب قیمة كل عصبون كالتالي:. و9الشكل   

ℎ! = ∅(𝑊𝑊!!𝑥𝑥! +𝑊𝑊!!ℎ!!! + 𝑏𝑏!) 

 !!!ℎتأخذ قیمة المدخالت مضروبة باألوزان الخاصة بھا، وقیمة  !ℎحیث 

تشیر إلى الترتیب. 𝑡𝑡، ومضروبة باألوزان الخاصة بھا  

 vanishingمن المشاكل التي تواجھھا ھذه الشبكات ھي تالشي المشتقة (

gradient) وانفجار المشتقة (exploding gradient .في السالسل الطویلة (

، وسیتم شرحھما GRUو LSTMوقد تم اقتراح عدة خوارزمیات لحلھا أشھرھا 

.اآلن  

تكراریةعصبیة  ةشبك: 9شكل   

5.3.1  Long Short-Termالذاكرة قصیرة المدى المطولة ( 
Memory (LSTM)(  

 ھوتشریتر) في بحث لLSTMتم نشر خوارزمیة الذاكرة قصیرة المدى المطولة (

)Hochreiter (شمیدھوبرو  

 

 

63 	
	

)Optical Character Recognition شرحھا حتى اآلن تم ). في الشبكات التي

المدخالت والمخرجات مستقلة عن بعضھا، لذا یصعب أن نستخدم السیاق الذي 

الحرف في الكلمة أو الكلمة في الجملة). الشبكات تأتي المدخالت فیھا (كمكان 

ما تم تعلمھ من المدخالت تذكر العصبیة التكراریة تحل ھذه المشكلة عن طریق 

، أنظر امھا مع المدخالت الحالیةالسابقة، وبھذا یمكن تعلم الحالة الماضیة واستخد

یتم حساب قیمة كل عصبون كالتالي:. و9الشكل   

ℎ! = ∅(𝑊𝑊!!𝑥𝑥! +𝑊𝑊!!ℎ!!! + 𝑏𝑏!) 

 !!!ℎتأخذ قیمة المدخالت مضروبة باألوزان الخاصة بھا، وقیمة  !ℎحیث 

تشیر إلى الترتیب. 𝑡𝑡، ومضروبة باألوزان الخاصة بھا  

 vanishingمن المشاكل التي تواجھھا ھذه الشبكات ھي تالشي المشتقة (

gradient) وانفجار المشتقة (exploding gradient .في السالسل الطویلة (

، وسیتم شرحھما GRUو LSTMوقد تم اقتراح عدة خوارزمیات لحلھا أشھرھا 

.اآلن  

تكراریةعصبیة  ةشبك: 9شكل   

5.3.1  Long Short-Termالذاكرة قصیرة المدى المطولة ( 
Memory (LSTM)(  

 ھوتشریتر) في بحث لLSTMتم نشر خوارزمیة الذاكرة قصیرة المدى المطولة (

)Hochreiter (شمیدھوبرو  

 

وقيمة  هبا،  اخلاصة  باألوزان  مرضوبة  املدخالت  قيمة  تأخذ   
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حيث 
 تشري إىل الرتتيب.
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مرضوبة باألوزان اخلاصة هبا، و
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 )vanishing gradient( من املشاكل التي تواجهها هذه الشبكات هي تاليش املشتقة
عدة  اقرتاح  تم  وقد  الطويلة.  السالسل  يف   )exploding gradient( املشتقة  وانفجار 

خوارزميات حللها أشهرها LSTM وGRU، وسيتم رشحهام اآلن.

الشكل 9: شبكة عصبية تكرارية

)Long Short-Term Memory )LSTM(( 5.3.1 الذاكرة قصرية املدى املطولة
هلوترشيرت  بحث  يف   )LSTM( املطولة  املدى  قصرية  الذاكرة  خوارزمية  نرش  تم 
و   Hochreiter( 1٩٩7م  عام   )Schmidhuber( وشميدهوبر   )Hochreiter(
Schmidhuber، 1٩٩7(، وقد تم اقرتاح العديد من التحسينات واألنواع املختلفة هلا 

بعد ذلك. حتل LSTM املشاكل التي تواجهها شبكات RNN بحيث تقلل من حدة التغري 
الذاكرة،  من  نوعني  لدهيا  يكون  بحيث  أهنا مصممة  كام   ،RNN بـ  مقارنة  املشتقات  يف 
قصرية املدى وطويلة املدى. الفارق األسايس يف LSTM هي آلية التذكر والنسيان، وقد 
تم تصميم الشبكة عن طريق استبدال الطبقات البسيطة بأخرى أكثر تعقيدًا تتكون من 
عدة بوابات، يطلق عىل هذا النوع من الطبقات خلية )cell(، الشكل 1٠ يوضح شكل 
 ،)input gate( عىل ثالثة أنواع من البوابات: بوابة إدخال LSTM حتتوي .LSTM خلية
بوابة نسيان )forget gate(، وبوابة إخراج )output gate(. ويتم حساب كل من الذاكرة 

)cell state( )c( واملخرجات/أو احلالة )hidden state( )h( كالتايل:
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 )Schmidhuber ( م1997) عامHochreiter  وSchmidhuber، 1997( ،

 LSTMوقد تم اقتراح العدید من التحسینات واألنواع المختلفة لھا بعد ذلك. تحل 

بحیث تقلل من حدة التغیر في المشتقات  RNN شبكاتالمشاكل التي تواجھھا 

، كما أنھا مصممة بحیث یكون لدیھا نوعین من الذاكرة، قصیرة RNNبـ  مقارنة

ھي آلیة التذكر والنسیان، وقد  LSTMالمدى وطویلة المدى. الفارق األساسي في 

تم تصمیم الشبكة عن طریق استبدال الطبقات البسیطة بأخرى أكثر تعقیداً تتكون 

 10)، الشكل cellیة (من عدة بوابات، یطلق على ھذا النوع من الطبقات خل

أنواع من البوابات: بوابة  ةعلى ثالث LSTM. تحتوي LSTMیوضح شكل خلیة 

 output)، وبوابة إخراج (forget gate)، بوابة نسیان (input gateإدخال (

gate ویتم حساب كل من الذاكرة .((cell state) (c)  والمخرجات/أو الحالة

(hidden state) (h) :كالتالي  

𝑓𝑓! = 𝜎𝜎 𝑊𝑊!𝑥𝑥! + 𝑈𝑈!ℎ!!! + 𝑏𝑏!  

𝑖𝑖! = 𝜎𝜎(𝑊𝑊!𝑥𝑥! + 𝑈𝑈!ℎ!!! + 𝑏𝑏!) 

𝑜𝑜! = 𝜎𝜎(𝑊𝑊!𝑥𝑥! + 𝑈𝑈!ℎ!!! + 𝑏𝑏!) 

𝑐𝑐! = 𝑓𝑓!⨀𝑐𝑐!!! + 𝑖𝑖!⨀tanh(𝑊𝑊!𝑥𝑥! + 𝑈𝑈!ℎ!!! + 𝑏𝑏!) 

ℎ! = 𝑜𝑜!⨀𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ(𝑐𝑐!) 
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واإلخراج  واإلدخال  النسيان  بوابات  متجهات   ot و   it و   ft املدخالت،   xt حيث 
WوU وb األوزان لكل من البوابات السابق   دالة التفعيل سيجمويد، 
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متجھات بوابات النسیان واإلدخال واإلخراج  !𝑜𝑜و !𝑖𝑖و !𝑓𝑓المدخالت،  !𝑥𝑥حیث 

األوزان لكل من البوابات  𝑏𝑏و 𝑈𝑈و 𝑊𝑊دالة التفعیل سیجموید،  𝜎𝜎على التوالي، 

وحدة الزمن أو الخطوات،  𝑡𝑡السابق ذكرھا والمدخالت والذاكرة والحالة السابقة، و  

).element-wise multiplicationب مكونات المصفوفات (ترمز لضر ⊙و   
)LSTM( الذاكرة قصیرة المدى المطولة: خلیة 10شكل   

 

5.3.2  Gated Recurrentة (بَ وَّ بَ الوحدة التكراریة المُ  
Unit (GRU)(  

 )GRUھي الوحدة التكراریة المبوبة ( LSTMأحد الخوارزمیات المشتقة من 

)Cho، Merrienboer، Bahdanau،  وBengio، 2014(لھا ی، وتعد تبس ً طا

تم دمج بوابتي اإلدخال والنسیان إلى بوابة واحدة  GRUمن عدة جھات. فمثالً في 

)، كما تم دمج خلیة ذاكرة الخلیة وحالة update gateاسمھا بوابة التحدیث (

. كما GRUخلیة یوضح شكل  11). الشكل cell and hidden statesالخلیة (

 GRU، ومع ھذا فإن األداء بین LSTMھو واضح فإنھا أبسط من خلیة 

عىل التوايل، 
 ترمز 
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)LSTM( الذاكرة قصیرة المدى المطولة: خلیة 10شكل   

 

5.3.2  Gated Recurrentة (بَ وَّ بَ الوحدة التكراریة المُ  
Unit (GRU)(  

 )GRUھي الوحدة التكراریة المبوبة ( LSTMأحد الخوارزمیات المشتقة من 

)Cho، Merrienboer، Bahdanau،  وBengio، 2014(لھا ی، وتعد تبس ً طا

تم دمج بوابتي اإلدخال والنسیان إلى بوابة واحدة  GRUمن عدة جھات. فمثالً في 

)، كما تم دمج خلیة ذاكرة الخلیة وحالة update gateاسمھا بوابة التحدیث (

. كما GRUخلیة یوضح شكل  11). الشكل cell and hidden statesالخلیة (

 GRU، ومع ھذا فإن األداء بین LSTMھو واضح فإنھا أبسط من خلیة 
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.)element-wise multiplication( لرضب مكونات املصفوفات

)LSTM( الشكل 10: خلية الذاكرة قصرية املدى املطولة

)Gated Recurrent Unit )GRU(( َبة 5.3.2 الوحدة التكرارية امُلَبوَّ

 )GRU( املبوبة  التكرارية  الوحدة  هي   LSTM من  املشتقة  اخلوارزميات  أحد 
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خلية LSTM، ومع هذا فإن األداء بني GRU وLSTM متقارب جدًا، مما أدى إىل تبنيها 
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متقارب جداً، مما أدى إلى تبنیھا بشكل كبیر نظراً لكفاءتھا. المعادالت  LSTMو

التالیة تبین كیفیة حساب المخرجات:  

𝑧𝑧! = 𝜎𝜎 𝑊𝑊!𝑥𝑥! + 𝑈𝑈!ℎ!!! + 𝑏𝑏!  

𝑟𝑟! = 𝜎𝜎(𝑊𝑊!𝑥𝑥! + 𝑈𝑈!ℎ!!! + 𝑏𝑏!) 

ℎ! = (1− 𝑧𝑧!)⨀ℎ!!! + 𝑧𝑧!⨀tanh(𝑊𝑊!𝑥𝑥! + 𝑈𝑈!(𝑟𝑟!⨀ℎ!!!)

+ 𝑏𝑏!) 

متجھ بوابة إعادة التعیین  !𝑟𝑟)، وupdate gateمتجھ بوابة التحدیث ( !𝑧𝑧 حیث

)reset gate.(  

)GRU( ةبَ وَّ بَ الوحدة التكراریة المُ : خلیة 11شكل   

6 تطبیقات التعلم العمیق في معالجة اللغة   

 Natural Language Processingتتنوع فروع معالجة اللغات الطبیعیة (

(NLP) من  للعدید) إلى العدید من المجاالت والتطبیقات، ویرجع العمل علیھا

العقود. سیكون التركیز في ھذا الفصل على كیفیة تطبیق التعلم العمیق في ھذه 
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 reset( متجه بوابة إعادة التعيني rt و ،)update gate( متجه بوابة التحديث zt حيث
.)gate

)GRU( َبة الشكل 11: خلية الوحدة التكرارية امُلَبوَّ

6- تطبيقات التعلم العميق يف معاجلة اللغة
تتنوع فروع معاجلة اللغات الطبيعية ))Natural Language Processing )NLP( إىل 
العقود. سيكون  من  للعديد  عليها  العمل  ويرجع  والتطبيقات،  املجاالت  من  العديد 
أن  وبام  املجاالت.  هذه  يف  العميق  التعلم  تطبيق  كيفية  عىل  الفصل  هذا  يف  الرتكيز 
العرشات واملئات من األبحاث قد نرشت لكل من هذه املجاالت، فليس املجال هنا 
العميق  التعلم  استخدام  وكيفية  املختلفة  املجاالت  عن  فكرة  إلعطاء  ولكن  احلرص، 

فيها، وسيتم رشح كل جمال وذكر مثال حلله باستخدام التعلم العميق.

)Words Embeddings( 6.1 تضمني الكلامت
لرتابط  حمافظة   )vectors( متجهات  شكل  عىل  للكلامت  متثيل  هو  الكلامت  تضمني 
الدالالت. من فوائد تضمني الكلامت أن طول املتجه الذي يمثل الكلامت أقل بكثري 
 One التي كانت تستخدم مثل  التمثيالت  الكلامت املستخدمة. فمثاًل بعض  من عدد 
Hot Encoding إذا كان لدينا ٥٠ ألف كلمة فسيتم متثيل كل كلمة بمتجه طوله ٥٠ 

ألف، بحيث يكون كله أصفار ما عدا مكان الكلمة يكون واحد. بينام الكلامت املضمنة 
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يتم متثيلها بمتجه طوله غالبًا بني 1٠٠ و3٠٠، ومكون من أرقام يتم تعلمها. إحدى 
خصائص هذه اخلوارزميات هي املحافظة عىل املعنى الداليل للكلامت، بحيث تكون 

الكلامت املتقاربة يف املعنى قريبة من بعضها يف فضاء املتجهات.

 ،Mikolov(  word2vec أشهرها  الكلامت،  لتضمني  خوارزميات  عدة  هناك 
 ،Socher ،Pennington( Glove ،)٢٠13 ،Dean و ،Corrado ،Chen ،Sutskever
 ،Mikolov Joulin، و   ،Grave  ،Bojanowski( fasttextو ،)٢٠1٤ ،Manning و 
 continuous word2vec، إما باستخدام  ٢٠17(. هناك طريقتان لتعلم التضمني يف 
CBOW هو تعلم الكلامت  skip-gram. اهلدف يف  )bag of words )CBOW، أو 
الكلامت.  السياق من  تعلم  skip-gram هو  بينام يف   ،)context( السياق  املناسبة من 

الشكل 1٢ يوضح كاًل من الطريقتني.

skip-gram و CBOW الشكل 12: شبكتا تضمني الكلامت باستخدام

)Sentiment Analysis( 6.2 التعرف عىل املشاعر
كثريًا ما حتتاج اجلهات أن تعرف مشاعر العمالء عن اخلدمات واملنتجات التي تقدمها، 
إحدى الطرق التي انترش استخدامها مؤخرًا استخدام خوارزميات التعرف عىل املشاعر 
ثالث  إىل  املشاعر  تصنيف  يمكن  الكاتب.  مشاعر  معرفة  وحماولة  النصوص  لتحليل 
أو مخس فئات، أو غريها من التصنيفات. ويمكن تدريب نامذج التعرف عىل املشاعر 

لتعمل عىل النص كاماًل، أو عىل الفقرات كل عىل حدة.

غالب الطرق التي تستخدم التعلم العميق تبدأ بتحويل النص إىل متثيل الكلامت املضمنة 
الذي تم رشحه قبل قليل. وألن السياق وأخذ اجلمل كاملة يف االعتبار مهم فالكثري 

.GRU أو LSTM كـ ،RNN يستخدم أحد األشكال املختلفة من معامرية
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)Machine Translation( 6.3 الرتمجة اآللية
الرتمجة من لغة إىل أخرى آليًا جمال خصب لألبحاث، وقد خرجت العديد من األبحاث 
بدأ  قوقل  ترمجة  موقع  الرتمجات.  لتعلم  العميق  التعلم  تستخدم  التي  واخلوارزميات 

باستخدام التعلم العميق من عام ٢٠1٦م.

يتم يف الرتمجة اآللية )والتعرف عىل الكالم والتلخيص اآليل كام سيأيت( إدخال سلسلة 
تستخدم  التي  الشبكات  عىل  يطلق  املخرجات،  من  سلسلة  وإخراج  املدخالت  من 
 ،Sutskever(  Sequence-to-Sequence )Seq2Seq( التطبيقات  من  النوع  هلذا 
Vinyals، و Le، ٢٠1٤(، وفيها يتم استخدام شبكتني من نوع RNN بحيث يتم ترميز 

الرتمجة  يف   .)decoder( املستهدف  للشكل  الرتميز  وفك   )encoder( األوىل  السلسة 
اآللية تكون السلسلة األوىل اللغة املصدر والسلسلة الثانية اللغة املستهدفة. الشكل 13 

.encoder-decoder للرتمجة اآللية، ويطلق عليها أيضًا Seq2Seq يوضح شبكة

الشكل 13: مثال لشبكة ترمجة آلية

)Speech Recognition( 6.٤ التعرف عىل الكالم
العديد  املنطوق من موجات صوتية إىل نص مكتوب يستخدم اآلن يف  الكالم  حتويل 
وقد  نصوص.  إىل  املسجل  الكالم  وحتويل  الشخصية  كاملساعدات  التطبيقات  من 
كان االعتامد سابقًا بشكل كبري عىل خوارزميات HMM، ولكن يف اآلونة األخرية تم 
تبني التعلم العميق بشكل أسايس، حيث تستخدمه اآلن كربى الرشكات يف منتجاهتا 
 ،Amodei(  DeepSpeech هي  املشهورة  اخلوارزميات  أحد  الكالم.  عىل  للتعرف 
إىل  الصويت  املقطع  يتم حتويل  البداية  الشكل 1٤. يف  املوضحة يف  وآخرون، ٢٠1٦( 
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الطيفية )spectogram( -وهو متثيل للرتدد عرب الزمن- ثم استخدام عدة طبقات من 
الشبكات العصبية الرتشيحية، متبوعة بطبقات من نوع RNN، ثم طبقة تامة االتصال. 
 Connectionist Temporal Classification تدعى  املستخدمة  األخرية  الطبقة 
يتم  وفيها   )٢٠٠٦  ،Schmidhuber و   ،Gomez  ،Fernández  ،Graves(  )CTC(

اختيار املخرجات األعىل احتامالً.

الشكل 1٤: شبكة Deep Speech للتعرف عىل الكالم

)Optical Character Recognition( 6.5 حتويل الصور إىل نصوص
من التطبيقات املهمة حتويل النصوص املطبوعة أو املكتوبة يدويًا إىل نص قابل للتعديل 
أرقام  قراءة  للطرود،  التطبيقات، كالفرز اآليل  العديد من  املجال  عىل احلاسب. وهلذا 

الشيكات، وقراءة أرقام لوحات السيارات.

الشكل 15: مثال لشبكة لتحويل الصور إىل نصوص
بالرغم من االختالف الظاهري بني مشكلتي التعرف عىل الكالم والتعرف عىل الكتابة 
يف الصور، فإن فكرة معامرية شبكة التعلم العميق مشاهبة جدًا للتي تم رشحها للتعرف 
عىل الكالم كام هو موضح يف الشكل 1٥. ففي البداية يتم استخدام الشبكات العصبية 
الرتشيحية، متبوعة بطبقات من نوع RNN، ثم طبقة تامة االتصال، ثم خوارزمية لفك 

الرتميز مثل CTC التي تم رشحها يف خوارزمية التعرف عىل الكالم.
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)Speech Synthesis( 6.6 توليد الكالم
عكس حتويل الكالم إىل نصوص، اهلدف من توليد الكالم هو حتويل النص املكتوب إىل 
مقطع صويت منطوق. كان يف السابق يتم إلصاق الفونيامت )الوحدات الصوتية( إلنشاء 
الكالم، ولكن يف السنوات األخرية تم ابتكار العديد من اخلوارزميات باستخدام التعلم 
العميق تعطي نتائج مقاربة بشكل كبري للصوت البرشي. من اخلوارزميات املهمة لتوليد 
الكالم باستخدام التعلم العميق هي خوارزمية wavenet من قوقل )Oord، وآخرون، 

٢٠1٦(، وهي خوارزمية توليدية تتعلم التوزيعة املرشوطة التالية:

72 	
	

شرحھا في خوارزمیة  تم التي CTCاالتصال، ثم خوارزمیة لفك الترمیز مثل 

التعرف على الكالم.  

6.6 )Speech Synthesisتولید الكالم (   

عكس تحویل الكالم إلى نصوص، الھدف من تولید الكالم ھو تحویل النص 

المكتوب إلى مقطع صوتي منطوق. كان في السابق یتم إلصاق الفونیمات 

(الوحدات الصوتیة) إلنشاء الكالم، ولكن في السنوات األخیرة تم ابتكار العدید من 

بة بشكل كبیر للصوت الخوارزمیات باستخدام التعلم العمیق تعطي نتائج مقار

البشري. من الخوارزمیات المھمة لتولید الكالم باستخدام التعلم العمیق ھي 

، وھي خوارزمیة )2016 وآخرون، ،Oord(قوقل من  wavenetخوارزمیة 

تولیدیة تتعلم التوزیعة المشروطة التالیة:  

𝑝𝑝 𝒙𝒙 = 𝑝𝑝 𝑥𝑥! 𝑥𝑥!! ,𝜽𝜽
!

 

) النموذج. في ھذا النموذج parametersمدخالت ( 𝜽𝜽، و𝑡𝑡ھو المتغیر  !𝑥𝑥بحیث 

. مشكلة تولید !!𝑥𝑥 بناء على ما یسبقھا من العینات !𝑥𝑥یتم تولید العینة الصوتیة 

الصوت بھذه الطریقة أنھ یتطلب الكثیر من المعالجة ألن معدل العینات في 

بطیئة جداً في البدایة، ولكن تم  wavenetلھذا كانت  جداً. طع الصوتیة عالٍ االمق

تحسینھا الحقاً حتى وصلت إلى مستوى أداء مقبول.  

6.7 المزید من التطبیقات   

ھناك المزید من تطبیقات معالجة اللغات التي تم استخدام التعلم العمیق فیھا 

 ، ولكن فیماالبسیطةوأعطت نتائج ممتازة. یصعب أن نحصرھا في ھذه المقدمة 

یلي أمثلة على تطبیقات لم تذكر ھنا:  

يتم  النموذج  هذا  النموذج. يف   )parameters(  مدخالت 
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t، و املتغري  هو   xt بحيث 
 مشكلة توليد الصوت هبذه 
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ھناك المزید من تطبیقات معالجة اللغات التي تم استخدام التعلم العمیق فیھا 

 ، ولكن فیماالبسیطةوأعطت نتائج ممتازة. یصعب أن نحصرھا في ھذه المقدمة 

یلي أمثلة على تطبیقات لم تذكر ھنا:  

توليد العينة الصوتية xt بناء عىل ما يسبقها من العينات 
الطريقة أنه يتطلب الكثري من املعاجلة ألن معدل العينات يف املقاطع الصوتية عاٍل جدًا. 
هلذا كانت wavenet بطيئة جدًا يف البداية، ولكن تم حتسينها الحقًا حتى وصلت إىل 

مستوى أداء مقبول.

6.7 املزيد من التطبيقات
هناك املزيد من تطبيقات معاجلة اللغات التي تم استخدام التعلم العميق فيها 

وأعطت نتائج ممتازة. يصعب أن نحرصها يف هذه املقدمة البسيطة، ولكن فيام ييل أمثلة 
عىل تطبيقات مل تذكر هنا:

· 	)Text Classification( تصنيف النصوص

· 	)Text Summarization( تلخيص النصوص

· 	)Question and Answering( اإلجابة عىل األسئلة

· 	)Named Entity Recognition )NER(( التعرف عىل األعالم

· 	)Paraphrase Detection( الكشف عن النسخ املعدل

· 	)Spell Checking( التصحيح اإلمالئي

· 	)Natural Language Generation( توليد النصوص
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الفصل الثالث
الترجمة اآللية

د. عبداهلل بن صالح الراجح
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ملخص الفصل
البحث  من  عقود  بعد  اآللية  الرتمجة  أنظمة  أداء  يف  ملحوظًا  تطورًا  حاليًا  نشهد 
املرتجم  وكذلك  العادي  املستخدم  من  عليها  االعتامد  زيادة  يف  ساهم  مما  والتطوير، 
املحرتف. لقد سامهت هذه األنظمة يف تسهيل الوصول للمعرفة بشتى اللغات وكذلك 
التواصل مع األمم األخرى بأقل التكاليف. وتعد أمتتة الرتمجة من أصعب املشاكل يف 
جمال الذكاء االصطناعي حيث تتطلب معارف لغوية عىل عدة مستويات ملحاكاة عمل 
الرتمجة اآللية وتارخيه وأهم  الفصل نظرة عامة عىل جمال  يقدم هذا  املختص.  املرتجم 
األبحاث املقدمة فيه خصوصًا املتعلقة برتمجة اللغة العربية. كام يستعرض منهج الرتمجة 
عىل  املهيمن  كان  والذي   )Statistical Machine Translation( اإلحصائية  اآللية 
مدى عدة عقود من الزمن إىل أن حتول املجتمع البحثي حديثًا وحلقه كربيات الرشكات 
إىل املنهج املعتمد عىل الشبكات العصبية )Neural Machine Translation(. وهبذه 
اآللية عرصًا جديدًا سيتم عرض أهم مالحمه. وبالرغم  الرتمجة  النوعية دخلت  النقلة 
من النجاحات إال أن هناك العديد من التحديات التي سنتطرق إىل أمهها يف هناية هذا 

الفصل.

      

د. عبداهلل بن صالح الراجح
حاصل عىل درجة الدكتوراه يف علوم احلاسب من جامعة ساوثامبتون يف بريطانيا 
عام ٢٠1٥م ودرجة املاجستري يف علوم احلاسب من جامعة مانشسرت يف بريطانيا عام 
٢٠٠٩م ودرجة البكالوريوس يف علوم احلاسب من جامعة امللك سعود عام ٢٠٠٦م. 
والبيانات  االصطناعي  الذكاء  لتقنية  الوطني  املركز  يف  مساعد  بحث  أستاذ  يعمل 
األبحاث يف جمال  العديد من  والتقنية. نرش  للعلوم  امللك عبدالعزيز  بمدينة  الضخمة 
تعليم اآللة وتطبيقاته يف معاجلة اللغات الطبيعية. وعمل عىل عدة مشاريع منها التعرف 
الضوئي عىل الكتابة العربية، وكذلك كتابة برايل وأيضًا تصنيف النصوص العربية كام 
املساعد  مرشوع  عىل  حاليًا  ويعمل  العربية  إىل  العربية  من  اآللية  الرتمجة  مرشوع  أدار 
االفرتايض العريب. اهتامماته البحثية ترتكز يف الرتمجة اآللية ومعاجلة الكالم باستخدام 

)asrajeh@kacst.edu.sa( .التعلم العميق
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1- مقدمة
وتسهيل  الشعوب  بني  والعلوم  الثقافات  نقل  يف  وتساهم  الرتمجة  سامهت  لقد 
التواصل فيام بينها. ويبذل املرتمجون جهدًا ووقتًا كبريين يف ذلك. حيث إن جمرد القدرة 
تدرس  أخرى  معارف  األمر  يتطلب  بل  تكفي،  ال  إليها  املرتجم  باللغة  التحدث  عىل 
يف  خصوصًا  نادرة  عملة  املتمكن  املرتجم  ويعد  املتخصصة.  واملعاهد  اجلامعات  يف 
جمال الرتمجة األدبية التي تتطلب فهاًم أعىل للغة، وكذلك الرتمجة الفورية ملا تفرضه من 

سعة. ولذا فإن عملية الرتمجة مكلفة عىل مجيع املستويات.

 )Machine Translation( ومع بداية ظهور احلواسيب برزت مشكلة الرتمجة اآللية
ملحاكاة عمل املرتجم وهي إحدى أقدم وأصعب املشاكل يف جمال الذكاء االصطناعي 
برغبة  مدفوعة  حلها  يف  للمسامهة  اجلهود  ُبذلت  وقد   .)Artificial Intelligence(
أجهزة االستخبارات مضاعفة قدراهتا يف مجع املعلومات عن الدول األجنبية. وبالرغم 
من التاريخ الطويل إال أن األمتتة الكاملة للرتمجة بجودة عالية ال تبدو قريبة املنال نظرًا 
الرتباط الرتمجة بقضايا لغوية وثقافية تصعب عىل اإلنسان فكيف باآللة. جيدر بالذكر 
العميق  التعلم  منهجية  عىل  املعتمدة  اآللية  الرتمجة  جودة  يف  ملحوظًا  تطورًا  هناك  أن 
)Deep Learning( مما ساهم يف زيادة االعتامد عىل أنظمة الرتمجة من املستخدم العادي 

وكذلك املرتجم املحرتف.

يمكن لنا تعريف الرتمجة ببساطة بأهنا عملية نقل معنى النص من لغة إىل أخرى. 
 Source( وهذه العملية تتطلب جمموعة من املهارات بدءًا باملعرفة الكاملة للغة األصل
Language( عىل مجيع املستويات من رصف )Morphology( ونحو )Syntax( ومعاٍن 

 )Context( املرتجم  النص  بسياق  ومعرفة   )Pragmatics( وتأويل   )Semantics(
.)Target Language( وانتهاًء بمعرفة مماثلة للغة املرتجم إليها

  )Direct( وهناك عدة مناهج للرتمجة تتدرج يف مستويات التعقيد من الرتمجة املبارشة
إىل مستوى النقل )Transfer( من خالل التحليل الرصيف والنحوي وانتهاًء بمستوى 
جتريد املعنى عن طريق لغة عاملية مستقلة )Interlingua( ثم صياغته إىل اللغة األخرى 

)Vauquois, 1968(. املخطط اهلرمي لفاكويس يوضح مناهج الرتمجة )الشكل 1(.
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نسعى يف هذا الفصل إىل إعطاء القارئ الغري متخصص نظرة عامة عن الرتمجة اآللية 
ثم  جودهتا.  تقييم  وكيفية  الرتمجة  أنظمة  لبناء  املتبعة  املناهج  أهم  ثم  تارخيها  من  بدءًا 
سنتحدث عن عرص جديد تعيشه الرتمجة اآللية مع دخول تقنيات التعلم العميق وما 
يواجهها  التي  التحديات  أبرز  إىل  سنتطرق  أخريًا  الرتمجة.  جودة  يف  تطور  من  واكبها 
الباحثون يف هذا املجال. وسيكون الرتكيز األكرب خالل الفصل عىل أنظمة الرتمجة من 

اللغة العربية وإليها.

80 	
	

 

ھرمي لمناھج الترجمة.ال فاكویس مخطط :1الشكل   

2 شيء من التاریخ   

لیة مع ظھور الحواسیب. وكانت بریطانیا تستخدمھا في آلبدأ البحث في الترجمة ا

مر ألا )Enigma machine( لمانیةألالحرب العالمیة الثانیة لفك شفرة إنجما ا

لیة. كتب وارن ویفر، أحد الرواد في المجال، في آلالذي یعد شبیھاً بعمل الترجمة ا

م رسالة إلى نوربرت وینر یقول فیھا: "عندما أنظر إلى مقال بالروسیة 1947عام 

 ,Weaver" (ن بفك تشفیرهآللكنھ مشفر. سأقوم ا باإلنجلیزیةأقول ھذا مكتوب 

1947.(  

مریكیة لدیھا رغبة ألبالذات الوالیات المتحدة ا عدد من الدول في ذلك الوقت

ل كبیر بحل مشكلة الترجمة ؤغراض أمنیة وكان ھناك تفاأللتطویر أنظمة ترجمة 

تاون مع شركة آي جم قامت جامعة جور1954في عام . لیة في غضون سنواتآلا

عتماداً على انجلیزیة إلمن اللغة الروسیة إلى ابي إم بتجربة بناء نظام ترجمة 

القت ھذه التجربة ). Slocum,  1985( قواعد لغویة فقط وستوس محدود قام

إال أن التقدم ، مریكیةألدعم المؤسسات الحكومیة او اھتمامأصداء واسعة جذبت 

الشكل 1: خمطط فاكويس اهلرمي ملناهج الرتمجة.

2- يشء من التاريخ
بريطانيا تستخدمها يف  اآللية مع ظهور احلواسيب. وكانت  الرتمجة  البحث يف  بدأ 
احلرب العاملية الثانية لفك شفرة إنجام األملانية )Enigma machine( األمر الذي يعد 
املجال، يف عام 1٩٤7م  الرواد يف  الرتمجة اآللية. كتب وارن ويفر، أحد  شبيهًا بعمل 
رسالة إىل نوربرت وينر يقول فيها: »عندما أنظر إىل مقال بالروسية أقول هذا مكتوب 

.)Weaver, 1947( »باإلنجليزية لكنه مشفر. سأقوم اآلن بفك تشفريه
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رغبة  لدهيا  األمريكية  املتحدة  الواليات  بالذات  الوقت  ذلك  يف  الدول  من  عدد 
لتطوير أنظمة ترمجة ألغراض أمنية وكان هناك تفاؤل كبري بحل مشكلة الرتمجة اآللية يف 
غضون سنوات. يف عام 1٩٥٤م قامت جامعة جورجتاون مع رشكة آي يب إم بتجربة 
بناء نظام ترمجة من اللغة الروسية إىل اإلنجليزية اعتامدًا عىل قاموس حمدود وست قواعد 
لغوية فقط )Slocum,  1985(. القت هذه التجربة أصداء واسعة جذبت اهتامم ودعم 
املؤسسات احلكومية األمريكية، إال أن التقدم بعد ذلك أصبح بطيئًا ليتم تشكيل جلنة 
حكومية )ALPAC( بعد عقد من الزمان لتقييم أبحاث الرتمجة اآللية. يف عام 1٩٦٦م 
خلصت اللجنة يف تقريرها إىل أن قدرات الرتمجة اآللية مبالغ فيها وأن تكاليف املرتمجني 
أقل من حترير خمرجات أنظمة الرتمجة ونتيجة لذلك توقف متويل أبحاث الرتمجة اآللية 

.)Philipp, 2010( يف أغلبه

meaning-( بعد عدة سنوات عادت األبحاث لرتكز عىل التمثيل املجرد للمعنى
oriented( بشكل مستقل عن اللغة املحددة. وبالرغم من جاذبية الفكرة إال أن صعوبة 

تنفيذها حال دون إحراز تقدم فيها وعدت من املشاكل الكربى يف الذكاء االصطناعي. 
rule-( عىل العكس من ذلك كان هناك تقدم يف أنظمة الرتمجة املعتمدة عىل قواعد اللغة

based( املبنية من قبل خمتصني يف اللغة )linguistics(. كانت هذه األنظمة فعالة ألن 

اللغة يف جمملها ثابته )static( إال أن بناءها مكلف ماديًا ويستغرق وقتًا حلرص القواعد 
من اخلرباء لكل لغة جديدة. األمر اآلخر إضافة قواعد لغوية قد خيلق تعارضات مع 
القواعد السابقة و يتطلب حلها وقتًا طوياًل. من أشهر األنظمة التجارية يف تلك الفرتة 

.)Logos( و )Systran(

3- حجر رشيد
اآللية  الرتمجة  يف  احلديث  )Rosetta Stone( للمنهج  رشيد  بحجر  ُيرمز  ما  عادًة 
يف  احلجر  ُأكتشف   .)data-driven approach( سابقة  مرتمجة  نصوص  عىل  املعتمد 
واليونانية  باملرصية  ملكي  مرسوم  عليه  اجليزة، منقوش  جنوب  17٩٩م  عام  مرص 
القديمة يعود لعام 1٩٦ قبل امليالد يف عهد امللك بطليموس اخلامس )الشكل ٢(. كان 

اكتشافه مفتاحًا لفك شفرة اهلريوغليفية املرصية عىل معابد ومقابر الفراعنة.
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الشكل 2: حجر رشيد منقوش عليه مرسوم ملكي باملرصية القديمة يف األعىل والوسط وباليونانية 
.)Wikipedia, © Hans Hillewaert( القديمة يف األسفل معروض يف املتحف الربيطاين

متكن الباحثون بعد ٢٠ عامًا من فك شفرة اللغة املرصية القديمة عن طريق اللغة اليونانية 
القديمة التي كانت معروفة من خالل املقارنة بني الثالث نسخ لنص املرسوم امللكي. وهنا 
تكمن رمزية حجر رشيد للباحثني يف الرتمجة اآللية حيث أنه يمكن تعلم ترمجة اللغات من 

خالل توفر نصوص مرتمجة متقابلة وكلام زادت النصوص سهل تعلم الرتمجة. 

٤- الرتمجة اآللية اإلحصائية
كام ذكرنا سابقًا فإن املنهجية احلديثة للرتمجة اآللية تعتمد عىل تعلم الرتمجة من خالل 
امليالدية  الثامنينيات  املنهجية بدأت تكتسب زمخًا يف هناية  نصوص مرتمجة سابقًا. هذه 
حتى وقتنا احلارض. فبدالً من االستعانة بخرباء اللغة لكتابة قواعد الرتمجة كام يف األنظمة 
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 probabilistic( يمكن استخراج قواعد احتاملية )rule-based( القائمة عىل القواعد
rules( من النصوص من خالل اإلحصاء. ففي عام 1٩٩3م نرش باحثون من رشكة آي 

يب إم ورقة علمية مشهورة بعنوان »رياضيات الرتمجة اآللية اإلحصائية« تصف مخسة 
نامذج لبناء نظام ترمجة من اللغة الفرنسية إىل اإلنجليزية عرفت الحقًا بنامذج آي يب إم 
)Brown et al., 1993( اعتامدًا عىل نصوص وقائع الربملان الكندي املدونة باللغتني. 
وبعد سنوات قام باحثون بربجمتها وجعلها مفتوحة املصدر أثناء ورشة صيفية يف جامعة 

.)Al-Onaizan et al.,1999( جونز هوبكنز
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ً ونتجاھل البقیة اللغویة في وقت واحد، یتم التركیز على ا لجمل السلیمة لغویا
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اللغوية يف وقت واحد، يتم الرتكيز عىل اجلمل السليمة لغويًا ونتجاهل البقية لضعف 
 noisy-channel( احتامل وقوعها. وهذه الطريقة مشهورة يف جمال االتصاالت وتسمى
مشوهًا،  يصل  بعضها  صديقه،  من  رسائل  يتلقى  شخصًا  أن  تفرتض  التي   )model

والستعادة الرسائل األصلية يتم البحث عن أكثر الرسائل املحتملة من صديقه، والتي 
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ويمكن تقدير سالمة اجلملة لغويًا من خالل حساب احتاملية وقوعها بعد جتزئتها 
إىل كلامت، وحساب احتاملية كل كلمة مرشوطة بام سبقها باستخدام قاعدة السلسلة 

)chain rule( كالتايل:
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𝑝𝑝 e = 𝑝𝑝 𝑒𝑒!. 𝑒𝑒!.⋯ . 𝑒𝑒! = 𝑝𝑝 𝑒𝑒! 𝑝𝑝 𝑒𝑒! 𝑒𝑒! ⋯𝑝𝑝(𝑒𝑒!|𝑒𝑒!.⋯ . 𝑒𝑒!!!) 

إال أن ھناك عدداً ال محدوداً من السیاقات التي یمكن أن تقع فیھا كل كلمة، لذلك 

)، عادةً من ثالث إلى خمس nعادةً ما یُحصر السیاق بعدد محدود من الكلمات (

حتمالیة كل كلمة ) حیث إن اn-gram modelكلمات، ویسمى ھذا النموذج (

تحسب كما یلي:  

𝑝𝑝 𝑒𝑒! 𝑒𝑒!.⋯ . 𝑒𝑒!!! ≃ 𝑝𝑝 𝑒𝑒! 𝑒𝑒!!!.⋯ . 𝑒𝑒!!!  

ویمكن تقدیر ھذه االحتماالت من نصوص كثیرة (مالیین الجمل) من خالل 

ً على بقیة الكلمات التي  احصاء كل كلمة والسیاقات التي وردت فیھا مقسوما

ا یلي:وردت في نفس تلك السیاقات كم  

𝑝𝑝 𝑒𝑒! 𝑒𝑒!!!.⋯ . 𝑒𝑒!!! =
count(𝑒𝑒!!!.⋯ . 𝑒𝑒!!!. 𝑒𝑒!)
count(𝑒𝑒!!!.⋯ . 𝑒𝑒!!!. 𝑒𝑒)

 

أما تقدیر صحة نقل الجملة للمعنى فیتم ببساطة عن طریق اإلحصاءات المعجمیة 

)lexical statistics والتي تقدر من نصوص كثیرة متقابلة من اللغتین ،(

 ,.Brown et al) تقدر االحتماالت (IBM modelsتخدام نماذج آي بي إم (وباس

). فبدالً من االعتماد على قوامیس ثابتة یتم احتساب احتمالیة ترجمة أي 1993

إال أن هناك عددًا ال حمدودًا من السياقات التي يمكن أن تقع فيها كل كلمة، لذلك 
عادًة ما حُيرص السياق بعدد حمدود من الكلامت )n(، عادًة من ثالث إىل مخس كلامت، 
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 ,.Brown et al) تقدر االحتماالت (IBM modelsتخدام نماذج آي بي إم (وباس

). فبدالً من االعتماد على قوامیس ثابتة یتم احتساب احتمالیة ترجمة أي 1993

أما تقدير صحة نقل اجلملة للمعنى فيتم ببساطة عن طريق اإلحصاءات املعجمية 
)lexical statistics(، والتي تقدر من نصوص كثرية متقابلة من اللغتني وباستخدام 
فبدالً   .)Brown et al., 1993( تقدر االحتامالت  )IBM models( إم نامذج آي يب 
املقابلة  اللغة  يتم احتساب احتاملية ترمجة أي كلمة إىل  ثابتة  من االعتامد عىل قواميس 
 وكلام كانت الرتمجة صحيحة تكون أقرب إىل واحد واخلاطئة أقرب إىل صفر.

85 	
	

𝑝𝑝كلمة إلى اللغة المقابلة  𝑓𝑓 𝑒𝑒  وكلما كانت الترجمة صحیحة تكون أقرب إلى

واحد والخاطئة أقرب إلى صفر.  

إن ھذه الطریقة تُبسط عملیة الترجمة بافتراض أنھا تقع على مستوى الكلمات 

)ward-based ًإال أنھا ال تأخذ السیاق في الحسبان، فبعض الكلمات تُترجم معا ،(

) أفضل من ترجمة الكلمات phrase-basedیجعل منھج ترجمة العبارات ( مما

)Koehn, 2010 وعادةً ما تُستخرج العبارات من معرفة محاذاة الكلمات .(

)word alignments تجدر . 3) عن طریق نماذج آي بي إم كما یبین الشكل

 hierarchicalاإلشارة إلى أن ھناك طریقة أخرى تستخرج عبارات ھرمیة (

phrases) ال یتسع الفصل لشرحھا (Chiang, 2007.(  

ward-( إن هذه الطريقة ُتبسط عملية الرتمجة بافرتاض أهنا تقع عىل مستوى الكلامت
based(، إال أهنا ال تأخذ السياق يف احلسبان، فبعض الكلامت ُترتجم معًا مما جيعل منهج 

ترمجة العبارات )phrase-based( أفضل من ترمجة الكلامت )Koehn, 2010(. وعادًة 
ما ُتستخرج العبارات من معرفة حماذاة الكلامت )word alignments( عن طريق نامذج 
آي يب إم كام يبني الشكل 3. جتدر اإلشارة إىل أن هناك طريقة أخرى تستخرج عبارات 

.)Chiang, 2007( ال يتسع الفصل لرشحها )hierarchical phrases( هرمية
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الشكل 3: حماذات الكلامت جلملة عربية مع إنجليزية من خالهلا يتم استخراج ترمجة العبارات.
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محاذات الكلمات لجملة عربیة مع إنجلیزیة من خاللھا یتم استخراج ترجمة العبارات. :3الشكل   

بعد استخراج العبارات من جمیع الجمل المتقابلة یتم بسھولة حساب احتمال 

) وتوضع في relative frequencyترجمة كل عبارة من خالل التكرار النسبي (

). عادة یتم اعتبار ترجمات محدودة لكل عبارة translation tableجدول ضخم (

). 4) عن الترجمة الصحیحة (الشكل decoding(عشرین مثالً) أثناء البحث (

الحظ أن إعادة ترتیب العبارات لتكون جملة سلیمة لغویاً من مھام نموذج اللغة 

كما تم ذكره سابقاً.  

بعد استخراج العبارات من مجيع اجلمل املتقابلة يتم بسهولة حساب احتامل ترمجة 
كل عبارة من خالل التكرار النسبي )relative frequency( وتوضع يف جدول ضخم 

)translation table(. عادة يتم اعتبار ترمجات حمدودة لكل عبارة )عرشين مثاًل( 
أثناء البحث )decoding( عن الرتمجة الصحيحة )الشكل ٤(. الحظ أن إعادة ترتيب 

العبارات لتكون مجلة سليمة لغويًا من مهام نموذج اللغة كام تم ذكره سابقًا.
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الشكل ٤: توضيح خليارات البحث أثناء ترمجة مجلة عربية إىل اإلنجليزية.
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.توضیح لخیارات البحث أثناء ترجمة جملة عربیة إلى اإلنجلیزیة :4الشكل   

إن مھمة البحث عن أفضل العبارات والكلمات لترجمة جملة ما لیست سھلة. ومن 

) beam searchبالبحث الشعاعي ( أشھر خوارزمیات البحث الفعالة ما یعرف

بناء الذي یستكشف أفضل الخیارات، لكنھ ال یضمن الحل األفضل. ویبدأ ب

) ثم یوسع كل فرضیة بشكل hypothesesترجمات جزئیة تعرف بفرضیات (

) وأفضل فرضیة ھي التي تحقق 5محدود حتى یصل إلى نھایة الجملة (الشكل 

أعلى احتمالیة اعتماداً نموذجي اللغة والترجمة.  

إن مهمة البحث عن أفضل العبارات والكلامت لرتمجة مجلة ما ليست سهلة. ومن 
أشهر خوارزميات البحث الفعالة ما يعرف بالبحث الشعاعي )beam search( الذي 
يستكشف أفضل اخليارات، لكنه ال يضمن احلل األفضل. ويبدأ ببناء ترمجات جزئية 
إىل  يصل  حتى  حمدود  بشكل  فرضية  يوسع كل  ثم   )hypotheses( بفرضيات  تعرف 
هناية اجلملة )الشكل ٥( وأفضل فرضية هي التي حتقق أعىل احتاملية اعتامدًا نموذجي 

اللغة والرتمجة.
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الشكل 5: بحث شعاعي )beam search( عن أفضل ترمجة جلملة عربية.
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.) عن أفضل ترجمة لجملة عربیةbeam search: بحث شعاعي (5الشكل   

ظمة الترجمة تقوم على نموذجي اللغة والترجمة إال أن الباحثین وبالرغم من أن أن

-logقاموا بإضافة العدید من األجزاء التي تحسن الترجمة من خالل إطار یسمى (

linear framework یَُمّكن من إضافة أجزاء أخرى لنظام الترجمة (𝑝𝑝!(f.e) 

یعكس أھمیتھا كالتالي: !𝜆𝜆وإعطائھا وزناً محدداً   

ebest = argmaxe  𝜆𝜆! ∗ log 𝑝𝑝!(f.e)
!

!∈{t,lm,lex,d,w}

 

) مفتوح Mosesوعادة ما تحتوي أنظمة الترجمة اإلحصائیة كنظام موسز (

) translation model) على خمسة أجزاء ھي (koehn, 2007المصدر  (

) reordering model) و(lexical model) و(language modelو(

ً اعتباطیاً، إال أن تحدیدھا word penaltyو( ). وكل جزء یمكن إعطاؤه وزنا

یكون عادة من خالل اختبار النظام على مجموعة من الجمل المترجمة ُمسبقاً بعدة 

) وھناك العدید من discriminative trainingأوزان، ومن ثم اختیار األفضل (

الباحثني  أن  إال  والرتمجة  اللغة  نموذجي  عىل  تقوم  الرتمجة  أنظمة  أن  من  وبالرغم 
log-( يسمى  إطار  خالل  من  الرتمجة  حتسن  التي  األجزاء  من  العديد  بإضافة  قاموا 
 وإعطائها 
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) مفتوح Mosesوعادة ما تحتوي أنظمة الترجمة اإلحصائیة كنظام موسز (

) translation model) على خمسة أجزاء ھي (koehn, 2007المصدر  (
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یكون عادة من خالل اختبار النظام على مجموعة من الجمل المترجمة ُمسبقاً بعدة 

) وھناك العدید من discriminative trainingأوزان، ومن ثم اختیار األفضل (

linear framework( ُيَمّكن من إضافة أجزاء أخرى لنظام الرتمجة 

 يعكس أمهيتها كالتايل:
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ً اعتباطیاً، إال أن تحدیدھا word penaltyو( ). وكل جزء یمكن إعطاؤه وزنا

یكون عادة من خالل اختبار النظام على مجموعة من الجمل المترجمة ُمسبقاً بعدة 

) وھناك العدید من discriminative trainingأوزان، ومن ثم اختیار األفضل (

وزنًا حمددًا 
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) مفتوح Mosesوعادة ما تحتوي أنظمة الترجمة اإلحصائیة كنظام موسز (

) translation model) على خمسة أجزاء ھي (koehn, 2007المصدر  (

) reordering model) و(lexical model) و(language modelو(

ً اعتباطیاً، إال أن تحدیدھا word penaltyو( ). وكل جزء یمكن إعطاؤه وزنا

یكون عادة من خالل اختبار النظام على مجموعة من الجمل المترجمة ُمسبقاً بعدة 

) وھناك العدید من discriminative trainingأوزان، ومن ثم اختیار األفضل (

وعادة ما حتتوي أنظمة الرتمجة اإلحصائية كنظام موسز )Moses( مفتوح املصدر  
 )language model(و )translation model( عىل مخسة أجزاء هي )koehn, 2007(

يمكن  و)word penalty(. وكل جزء   )reordering model(و  )lexical model(و
إعطاؤه وزنًا اعتباطيًا، إال أن حتديدها يكون عادة من خالل اختبار النظام عىل جمموعة 
 discriminative( األفضل  اختيار  ثم  ومن  أوزان،  بعدة  ُمسبقًا  املرتمجة  اجلمل  من 
 )MERT( أشهرها  بذلك  تقوم  التي  اخلوارزميات  من  العديد  وهناك   )training

.)Och, 2003( املوضحة يف الشكل ٦
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 ,Och( 6الشكل ) الموضحة في MERTالخوارزمیات التي تقوم بذلك أشھرھا (

2003.(  

 

.: طریقة ضبط األوزان ألجزاء نظام الترجمة6الشكل   

ھذا وقد كان لمدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة جھود في بناء أنظمة ترجمة 

لخدمة المملكة. كان بدایتھا التعاون مع شركة آي بي إم الرائدة في ھذا المجال عام 

ء نظام ترجمة من العبریة إلى العربیة م. وخالل ھذا التعاون تم بنا2009

والفارسیة إلى العربیة بجودة منافسة لألنظمة التجاریة نظراً العتمادھما على 

یوضح  7ملیون كلمة لكل لغة. الشكل  5نصوص مترجمة بجودة عالیة تجاوزت 

واجھة النظام على الشبكة.  

الشكل 6: طريقة ضبط األوزان ألجزاء نظام الرتمجة.

ترمجة  أنظمة  بناء  يف  جهود  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ملدينة  كان  وقد  هذا 
عام  املجال  هذا  يف  الرائدة  إم  يب  آي  رشكة  مع  التعاون  بدايتها  كان  اململكة.  خلدمة 
2009م. وخالل هذا التعاون تم بناء نظام ترمجة من العربية إىل العربية والفارسية إىل 
نظرًا العتامدمها عىل نصوص مرتمجة بجودة  التجارية  منافسة لألنظمة  العربية بجودة 

عالية جتاوزت ٥ مليون كلمة لكل لغة. الشكل 7 يوضح واجهة النظام عىل الشبكة.
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).translate.kacst.edu.saربیة (: واجھة نظام ترجمة من العبریة والفارسیة إلى الع7الشكل   

5 تقییم جودة الترجمة   

ً وذلك لتعدد الترجمات من شخص آلخر  یعد تقییم أداء أنظمة الترجمة أمراً صعبا

)subjective ما یذكر لتوضیح المشكلة وھو مأخوذ من ً ). المثال التالي دائما

م. الحظ أن ھناك عشر ترجمات 2001) لعام NISTمجموعة تقییم نیست (

قبولة لھذه الجمل باللغة الصینیة.م  

 
Israeli o�cials are responsible for airport security. 

Israel is in charge of the security at this airport. 

The security work for this airport is the responsibility of the Israel government. 

Israeli side was in charge of the security of this airport. 

Israel is responsible for the airport’s security. 

Israel is responsible for safety work at this airport. 

Israel presides over the security of the airport. 

Israel took charge of the airport security. 

.)translate.kacst.edu.sa( الشكل 7: واجهة نظام ترمجة من العربية والفارسية إىل العربية
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5- تقييم جودة الرتمجة
يعد تقييم أداء أنظمة الرتمجة أمرًا صعبًا وذلك لتعدد الرتمجات من شخص آلخر 
جمموعة  من  مأخوذ  وهو  املشكلة  لتوضيح  يذكر  ما  دائاًم  التايل  املثال   .)subjective(
تقييم نيست )NIST( لعام ٢٠٠1م. الحظ أن هناك عرش ترمجات مقبولة هلذه اجلمل 

باللغة الصينية.
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).translate.kacst.edu.saربیة (: واجھة نظام ترجمة من العبریة والفارسیة إلى الع7الشكل   
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ً وذلك لتعدد الترجمات من شخص آلخر  یعد تقییم أداء أنظمة الترجمة أمراً صعبا

)subjective ما یذكر لتوضیح المشكلة وھو مأخوذ من ً ). المثال التالي دائما

م. الحظ أن ھناك عشر ترجمات 2001) لعام NISTمجموعة تقییم نیست (

قبولة لھذه الجمل باللغة الصینیة.م  

 
Israeli o�cials are responsible for airport security. 

Israel is in charge of the security at this airport. 

The security work for this airport is the responsibility of the Israel government. 

Israeli side was in charge of the security of this airport. 

Israel is responsible for the airport’s security. 

Israel is responsible for safety work at this airport. 

Israel presides over the security of the airport. 

Israel took charge of the airport security. 

Israeli o-cials are responsible for airport security.
Israel is in charge of the security at this airport.

 The security work for this airport is the responsibility of the Israel
government.

Israeli side was in charge of the security of this airport.
Israel is responsible for the airport’s security.

Israel is responsible for safety work at this airport.
Israel presides over the security of the airport.

Israel took charge of the airport security.
The safety of this airport is taken charge of by Israel.

 This airport’s security is the responsibility of the Israeli security
o-cials.

ومدى   )adequacy( املعنى  نقل  يف  الدقة  مدى  مها  الرتمجة  لتقييم  معياران  هناك 
املعنى  دقة  لقياس  األدوات  من  العديد  اقرتاح  تم  وقد   .)fluency( الرتمجة  سالسة 
 automatic(و  )manual metrics( جمموعتني  إىل  تصنيفها  يمكن  والسالسة 
metrics(. وتعد املجموعة الثانية عملية أكثر وأقل كلفة نظرًا لغياب العنرص البرشي 

ترمجات  تعتمد عىل  إهنا  حيث   .)consistent( القياس  إعادة  عند  النتائج  وثبات  فيها 
أبسط  ومن  فيها.  النظام  أداء  قياس  املراد  للنصوص  سابقة   )references( احرتافية 

أدوات القياس )precision( و )recall( والتي يمكن حساهبا كالتايل:



-83-

91 	
	

The safety of this airport is taken charge of by Israel. 

This airport’s security is the responsibility of the Israeli security o�cials. 

) ومدى adequacyھناك معیاران لتقییم الترجمة ھما مدى الدقة في نقل المعنى (

). وقد تم اقتراح العدید من األدوات لقیاس دقة المعنى fluencyسالسة الترجمة (

 automatic) و(manual metricsوالسالسة یمكن تصنیفھا إلى مجموعتین (

metrics أكثر وأقل كلفة نظراً لغیاب العنصر ). وتعد المجموعة الثانیة عملیة

). حیث إنھا تعتمد على consistentالبشري فیھا وثبات النتائج عند إعادة القیاس (

) سابقة للنصوص المراد قیاس أداء النظام فیھا. referencesترجمات احترافیة (

) والتي یمكن حسابھا كالتالي:recall) و (precisionومن أبسط أدوات القیاس (  

precision =
correct words

translation length 

recall =
correct words

reference length 

ً في سالسة  إال أن أكبر نقاط ضعفھا تجاھل ترتیب الكلمات والذي یعد أساسا

) والتي تقیس الحد األدنى من WERالترجمة. ویمكن معالجة ذلك من خالل أداة (

ام لتصبح مثل الترجمة االحترافیة كالتالي:الخطوات الالزمة لتحریر ترجمة النظ  

WER =
substitutions+ insertions+ deletions

reference length  

ً بلو ( ) من مركز أبحاث واتسون في آي BLEUومن أشھر أدوات القیاس حالیا

بي إم والتي تستخدم في أغلب أبحاث الترجمة اآللیة رغم أنھا من أوائل ما تم 

وتقوم على قیاس دقة الترجمة على مستوى  ).Papineni et al., 2002اقتراحھ (

) كما یلي:n-gramsالعبارات (  

سالسة  يف  أساسًا  يعد  والذي  الكلامت  ترتيب  جتاهل  ضعفها  نقاط  أكرب  أن  إال 
من  األدنى  احلد  تقيس  والتي   )WER( أداة  خالل  من  ذلك  معاجلة  ويمكن  الرتمجة. 

اخلطوات الالزمة لتحرير ترمجة النظام لتصبح مثل الرتمجة االحرتافية كالتايل:
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The safety of this airport is taken charge of by Israel. 

This airport’s security is the responsibility of the Israeli security o�cials. 

) ومدى adequacyھناك معیاران لتقییم الترجمة ھما مدى الدقة في نقل المعنى (

). وقد تم اقتراح العدید من األدوات لقیاس دقة المعنى fluencyسالسة الترجمة (

 automatic) و(manual metricsوالسالسة یمكن تصنیفھا إلى مجموعتین (

metrics أكثر وأقل كلفة نظراً لغیاب العنصر ). وتعد المجموعة الثانیة عملیة

). حیث إنھا تعتمد على consistentالبشري فیھا وثبات النتائج عند إعادة القیاس (

) سابقة للنصوص المراد قیاس أداء النظام فیھا. referencesترجمات احترافیة (

) والتي یمكن حسابھا كالتالي:recall) و (precisionومن أبسط أدوات القیاس (  

precision =
correct words

translation length 

recall =
correct words

reference length 

ً في سالسة  إال أن أكبر نقاط ضعفھا تجاھل ترتیب الكلمات والذي یعد أساسا

) والتي تقیس الحد األدنى من WERالترجمة. ویمكن معالجة ذلك من خالل أداة (

ام لتصبح مثل الترجمة االحترافیة كالتالي:الخطوات الالزمة لتحریر ترجمة النظ  

WER =
substitutions+ insertions+ deletions

reference length  

ً بلو ( ) من مركز أبحاث واتسون في آي BLEUومن أشھر أدوات القیاس حالیا

بي إم والتي تستخدم في أغلب أبحاث الترجمة اآللیة رغم أنھا من أوائل ما تم 

وتقوم على قیاس دقة الترجمة على مستوى  ).Papineni et al., 2002اقتراحھ (

) كما یلي:n-gramsالعبارات (  

آي  أبحاث واتسون يف  )BLEU( من مركز  بلو  القياس حاليًا  أدوات  أشهر  ومن 
يب إم والتي تستخدم يف أغلب أبحاث الرتمجة اآللية رغم أهنا من أوائل ما تم اقرتاحه 
العبارات  مستوى  عىل  الرتمجة  دقة  قياس  عىل  )Papineni et al., 2002(. وتقوم 

)n-grams( كام ييل:
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BLEU = BP ∗ exp 𝜆𝜆! ∗ log (precision!)
!

!!!

 

BP = min(1,
translation length
reference length ) 

) على أنھا عقوبة اإلیجاز فكلما كان طول الترجمة أقصر من BPوتعرف (

نقطة عند مطابقة  100افیة نقصت نقاط بلو والتي تصل إلى الترجمة االحتر

ترجمة النظام للترجمات االحترافیة. وتحقیق كل نقطة لیس باألمر السھل، حیث 

 ,.Junczys-Dowmunt et alنقطة ( 60إن أفضل أنظمة الترجمة تصل إلى 

2016.(  

6 عصر جدید   

لترجمة اآللیة خالل السنوات القلیلة الماضیة حدث تغیر جذري في أبحاث ا

)paradigm shift من المنھج اإلحصائي إلى ما یعرف بالترجمة اآللیة (

) المعتمدة على الشبكات العصبیة neural machine translationالعصبیة (

) في ترجمة كامل الجملة باستخدام نموذج deep neural networksالعمیقة (

لشبكات العصبیة لیس ). إن استخدام اend-to-end systemواحد متكامل (

باألمر الجدید، فقد تم اقتراح نماذج مشابھة لما ھو معمول بھ اآلن قبل أكثر من 

. إال أن تعقیدھا تطلب 8) كما في الشكل Forcada, 1997عقدین من الزمن (

حواسیب قویة لتدریبھا على بیانات كافیة وھو ما لم یكن متوفراً. لذلك كانت نتائج 

مما أدى إلى ھجران تلك األفكار.تلك النماذج ضعیفة   

الرتمجة  من  أقرص  الرتمجة  طول  كان  فكلام  اإلجياز  عقوبة  أهنا  عىل   )BP( وتعرف 
النظام  ترمجة  مطابقة  عند  نقطة   1٠٠ إىل  تصل  والتي  بلو  نقاط  نقصت  االحرتافية 
أنظمة  أفضل  إن  حيث  السهل،  باألمر  ليس  نقطة  كل  وحتقيق  االحرتافية.  للرتمجات 

.)Junczys-Dowmunt et al., 2016( الرتمجة تصل إىل ٦٠ نقطة
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6- عرص جديد
اآللية  الرتمجة  أبحاث  يف  جذري  تغري  حدث  املاضية  القليلة  السنوات  خالل 
 neural( من املنهج اإلحصائي إىل ما يعرف بالرتمجة اآللية العصبية )paradigm shift(
 deep neural( العميقة  العصبية  الشبكات  عىل  املعتمدة   )machine translation

 end-to-end( متكامل نموذج واحد  باستخدام  ترمجة كامل اجلملة  networks( يف 

نامذج  اقرتاح  تم  فقد  باألمر اجلديد،  ليس  العصبية  الشبكات  إن استخدام   .)system

مشاهبة ملا هو معمول به اآلن قبل أكثر من عقدين من الزمن )Forcada, 1997( كام يف 
الشكل 8. إال أن تعقيدها تطلب حواسيب قوية لتدريبها عىل بيانات كافية وهو ما مل 

يكن متوفرًا. لذلك كانت نتائج تلك النامذج ضعيفة مما أدى إىل هجران تلك األفكار.
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)Forcada, 1997: بنیة لنظام ترجمة من مرحلتین: تشفیر ثم فك التشفیر (8الشكل  

مع مرور السنوات زادت سرعة الحواسیب وبدأت تستبدل النماذج العصبیة أجزاء 

) عن نمذجة اللغة Schwenk, 2007من أنظمة الترجمة، كورقة ھولغر شونك (

) Bengio and Ducharme, 2001رة اعتماداً على فكرة (في فضاءات مستم

) ذات معنى داللي vectorsوالتي یقوم جوھرھا على تمثیل الكلمات بمتجھات (

ً بتضمین  بدالً من أرقام اعتباطیة یمكن تعلمھا من نصوص كثیرة ُعرفت الحقا

.9) كما ھو موضح في الشكل word embeddingالكلمات (  

)Forcada, 1997( الشكل8: بنية لنظام ترمجة من مرحلتني: تشفري ثم فك التشفري

مع مرور السنوات زادت سعة احلواسيب وبدأت تستبدل النامذج العصبية أجزاء 
يف  اللغة  نمذجة  عن   )Schwenk, 2007( شونك  هولغر  كورقة  الرتمجة،  أنظمة  من 
فضاءات مستمرة اعتامدًا عىل فكرة )Bengio and Ducharme, 2001( والتي يقوم 
أرقام  من  بدالً  داليل  معنى  ذات   )vectors( بمتجهات  الكلامت  متثيل  عىل  جوهرها 



-8٥-

 word( الكلامت  بتضمني  الحقًا  ُعرفت  كثرية  نصوص  من  تعلمها  يمكن  اعتباطية 
embedding( كام هو موضح يف الشكل ٩.
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) projectionة عصبیة لنمذجة اللغة من خالل تمثیل سیاق الكلمة في متجھ واحد (: بنیة شبك9الشكل 
)Schwenk, 2007ومن ثم حساب احتمالیة الكلمة بناًء علیھ (  

ً كبیراً في الترجمة، إال أن تبنیھا كان محدوداً نظراً  وقد أظھرت التجارب تحسنا

. ھذا وقد ظھرت للكلفة الحوسبیة القائمة بشكل رئیس على حساب المصفوفات

) GPUsتجارب لتدریب ھذه الشبكات العصبیة على وحدات معالجة الرسومات (

السریعة في معالجة المصفوفات، إال أن عدم توفرھا لكثیر من الباحثین حال دون 

انتشارھا.  

) أثر على المجتمع البحثي للنتائج القویة Devlin et al., 2014وقد كان لورقة (

). فقد أظھرت قدرة ACLجائزة أفضل ورقة في مؤتمر (التي عرضتھا ومنحت 

نماذج اللغة المبنیة على الشبكات العصبیة على تحسین أفضل أنظمة الترجمة من 

) لتقییم NIST OpenMTاللغة العربیة والصینیة إلى اإلنجلیزیة. ففي حملة (

الشكل 9: بنية شبكة عصبية لنمذجة اللغة من خالل متثيل سياق الكلمة يف متجه واحد 
)Schwenk, 2007( ومن ثم حساب احتاملية الكلمة بناًء عليه )projection(

وقد أظهرت التجارب حتسنًا كبريًا يف الرتمجة، إال أن تبنيها كان حمدودًا نظرًا للكلفة 
جتارب  ظهرت  وقد  هذا  املصفوفات.  حساب  عىل  رئيس  بشكل  القائمة  احلوسبية 
لتدريب هذه الشبكات العصبية عىل وحدات معاجلة الرسومات )GPUs( الرسيعة يف 

معاجلة املصفوفات، إال أن عدم توفرها لكثري من الباحثني حال دون انتشارها.
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وقد كان لورقة )Devlin et al., 2014( أثر عىل املجتمع البحثي للنتائج القوية التي 
عرضتها ومنحت جائزة أفضل ورقة يف مؤمتر )ACL(. فقد أظهرت قدرة نامذج اللغة 
املبنية عىل الشبكات العصبية عىل حتسني أفضل أنظمة الرتمجة من اللغة العربية والصينية 
٢٠1٢م  عام  الرتمجة  أنظمة  لتقييم   )NIST OpenMT( محلة  ففي  اإلنجليزية.  إىل 
 )BLEU( بلو  نقطة   ٤٩.٥ اإلنجليزية  إىل  العربية  من  الرتمجة  يف  األول  املركز  حقق 

واستطاعت الورقة ختطي ذلك بأكثر من 3 نقاط حمققًة ٥٢.8 نقطة.

األساس  حجر   )Kalchbrenner and Blunsom, 2013( ورقة  اعتبار  ويمكن 
 end-to-end( ألنظمة الرتمجة اآللية العصبية من خالل طرح نموذج متكامل للرتمجة
 convolutional( التفافية  عصبية  شبكات  استخدام  تم  وقد   .)encoder-decoder

فكها  ثم  ومن   )encoding( ترمجتها  املراد  اجلملة  لتشفري   )neural networks

 recurrent neural( متكررة  عصبية  شبكات  خالل  من  الرتمجة  لتوليد   )decoding(
.)networks

املنهج  عىل  التفوق  تستطع  مل  أهنا  إال  العصبية  الشبكات  نجاحات  من  وبالرغم 
استخدام  أبرزها  احللول  من  العديد  ُطرحت  وقد  الطويلة.  اجلمل  ترمجة  التقليدي يف 
التذكر  عىل  قادرة  عصبية  وحدات  عن  عبارة  وهي   )LSTM or GRU units(
الوقت  ذلك  النموذج يف  أن  إال   .)Sutskever et al., 2014; Cho et al., 2014(
كان قائاًم عىل تشفري اجلملة املراد ترمجتها إىل متجه ذي حجم ثابت )الشكل 1٠(، سواًء 

طالت اجلملة أم قرصت، وهو ما ُعد عقبة أمام ترمجة اجلمل الطويلة.
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)Cho et al., 2014: شبكة عصبیة متكررة لشفیر الجملة في متجھ ثابت الحجم ثم ترجمتھا (10الشكل   

) attention mechanismھذا وقد قام باحثون بابتكار آلیة االنتباه الفعالة (

 Bahdanauوالتي تخطت عقبة ترجمة الجمل الطویلة ( 11الموضحة في الشكل 

et al., 2015 وخالل سنتین تحول المجتمع البحثي للمنھج الجدید القائم على .(

م كان ھناك نظام واحد فقط عصبي صرف 2015الشبكات العصبیة. ففي عام 

)pure neuralآللیة المعروف () مقدم للتقییم في مؤتمر الترجمة اWMT وفي ،(

م تحولت أغلب األنظمة المقدمة في المؤتمر إلى الشبكات العصبیة 2017عام 

)Koehn, 2017.(  

)Cho et al., 2014( الشكل 10: شبكة عصبية متكررة لشفري اجلملة يف متجه ثابت احلجم ثم ترمجتها

هذا وقد قام باحثون بابتكار آلية االنتباه الفعالة )attention mechanism( املوضحة 
 .)Bahdanau et al., 2015( يف الشكل 11 والتي ختطت عقبة ترمجة اجلمل الطويلة
وخالل سنتني حتول املجتمع البحثي للمنهج اجلديد القائم عىل الشبكات العصبية. ففي 
عام ٢٠1٥م كان هناك نظام واحد فقط عصبي رصف )pure neural( مقدم للتقييم 
األنظمة  أغلب  حتولت  ٢٠17م  عام  ويف   ،)WMT( املعروف  اآللية  الرتمجة  مؤمتر  يف 

.)Koehn, 2017( املقدمة يف املؤمتر إىل الشبكات العصبية



-88-

97 	
	

 

)Bahdanau et al., 2015: شبكة عصبیة للترجمة بآلیة االنتباه (11الشكل   

ً لقد كانت آلیة االنتباه فعالة لدرجة أن فری ً بحث قا  من شركة قوقل نشر بحثاً یصف یا

ً نموذ دون الحاجة إلى شبكات معتمداً علیھا فقط ) Transformerأسماه ( جا

النموذج بشكل  بتدریب) مما سمح CNN( التفافیة) أو RNNعصبیة متكررة (

 ,.Vaswani et al) وبوقت أقل بكثر من السابق (parallelization( متوازٍ 

2017.(  

ً جداً، وال یسعنا في ھذا الفصل تغطیتھ وإنما تم  ویعتبر ھذا المجال البحثي نشطا

ذكر أھم األبحاث فیھ. وتجدر اإلشارة إلى أن مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم 

والتقنیة عملت مؤخراً على تجارب مكثفة لبناء أنظمة ترجمة عصبیة من اللغة 

) والعكس كذلك، حیث إن متوسط Alrajeh, 2018العربیة إلى اللغة اإلنجلیزیة (

). ومما یسھل على الباحثین BLEUنقطة بلو ( 60قارب جودة ھذه األنظمة 

)Bahdanau et al., 2015( الشكل 11: شبكة عصبية للرتمجة بآلية االنتباه

بحثًا  نرش  قوقل  رشكة  من  بحثيًا  فريقًا  أن  لدرجة  فعالة  االنتباه  آلية  كانت  لقد 
شبكات  إىل  احلاجة  دون  فقط  عليها  معتمدًا   )Transformer( أسامه  نموذجًا  يصف 
عصبية متكررة )RNN( أو التفافية )CNN( مما سمح بتدريب النموذج بشكل متواٍز 

.)Vaswani et al., 2017( وبوقت أقل بكثر من السابق )parallelization(

ويعترب هذا املجال البحثي نشطًا جدًا، وال يسعنا يف هذا الفصل تغطيته وإنام تم ذكر 
أهم األبحاث فيه. وجتدر اإلشارة إىل أن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عملت 
مؤخرًا عىل جتارب مكثفة لبناء أنظمة ترمجة عصبية من اللغة العربية إىل اللغة اإلنجليزية 
)Alrajeh, 2018( والعكس كذلك، حيث إن متوسط جودة هذه األنظمة قارب ٦٠ 
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الباحثني واملطورين االستفادة واملسامهة يف هذا  بلو )BLEU(. ومما يسهل عىل  نقطة 
املجال وجود كثري من األنظمة مفتوحة املصدر. أهم تلك األنظمة وروابط الوصول هلا 

:)Koehn, 2017( كالتايل
Nematus )based on Tensorflow(: https://github.com/
EdinburghNLP/nematus

Marian )a C++ re-implementation of Nematus(: https://marian-nmt.
github.io/
OpenNMT )based on Torch/pyTorch(: http://opennmt.net/
xnmt )based on DyNet(: https://github.com/neulab/xnmt

Sockeye )based on MXNet(: https://github.com/awslabs/sockeye

T2T )based on Tensorflow(: https://github.com/tensorflow/
tensor2tensor

7- أبرز التحديات
رغم قدم مشكلة الرتمجة اآللية والقفزات يف سبيل حلها إال أنه ما زال هناك الكثري 
 )neural approach( من التحديات. وسنتطرق إىل ثالثة حتديات تواجه املنهج احلديث

.)Koehn, 2017( يف الرتمجة

التحدي األول ضعف جودة الرتمجة عند عدم تطابق املجال بني النظام والنصوص 
املراد ترمجتها )domain mismatch(. من املشاكل املعروفة أن العبارات ختتلف ترمجتها 
من جمال آلخر فرتمجة األخبار ليست كرتمجة املقاالت العلمية لذلك من املهم تدريب 
النصوص خارج املجال  تتوافر  أنه كثريًا ما  النظام عىل نصوص من نفس املجال. إال 
املستهدف فيتم تدريب النظام عليها ثم تكييفه عىل املجال املحدد باستخدام نصوص 
التقليدية  التجارب أن األنظمة اإلحصائية  قليلة )domain adaptation(. وقد أظهر 

تعطي نتائج جيدة خارج املجال الذي تدربت عليه بعكس األنظمة العصبية.

 amount( التحدي الثاين احلاجة لنصوص كثرية لتدريب النظام قبل رؤية أي حتسن
إال  اإلحصائية  األنظمة  ختطى  العصبية  األنظمة  أداء  أن  فرغم   .)of training data
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العرشة ماليني كلمة. لذلك  تتجاوز  للتدريب  بتوفر نصوص كثرية  أن ذلك مرشوط 
 low-resource( مازالت األنظمة العصبية تواجه حتديًا يف ترمجة اللغات قليلة املصادر

.)languages

التحدي الثالث حساسية النظام لنصوص التدريب التي ترمجتها غري دقيقة أو غري 
مكلف  اجلودة  عالية  تدريب  بيانات  عىل  احلصول  إن   .)noisy data( لغويًا  سليمة 
للغاية لذلك أحيانا يتم االعتامد عىل نصوص فيها ترمجات معيبة. ومما هو معروف عن 
األنظمة اإلحصائية أهنا صلبة جتاه البيانات املشوشة، ففي إحدى التجارب تم تشويش 
نصف بيانات التدريب ومع ذلك حافظ النظام عىل أدائه، وما فقده أقل من نقطة بلو 

)BLEU( واحدة بخالف األنظمة العصبية التي تعترب حساسة للتشويش. 

8- خامتة
قدمنا يف هذا الفصل نبذة خمترصة عن تاريخ الرتمجة اآللية والذي بدأ مع نشوء علم 
احلاسب. ثم تطرقنا إىل مناهج الرتمجة اآللية والتي تتدرج يف مستوى معاجلتها للغة بدءًا 
من الرتمجة املبارشة إىل الرتمجة التجريدية. كانت الرتمجة اآللية اإلحصائية أهم املناهج 
املهيمنة حتى وقت قريب إىل أن دخلت تقنيات التعلم العميق وأحدثت نقلة يف هذا 

املجال دخلت معها الرتمجة اآللية عرصًا جديدًا ال نزال نعيش أحداثه.

عىل مدى عدة عقود تطورت الرتمجة اآللية حتى أصبحت تقنية يستخدمها اجلميع 
ويعتمد عليها املرتمجون يف تسهيل عملهم. وكثري من الرشكات كقوقل ومايكروسوفت 
تعرض خدمات الرتمجة بأسعار متدنية أو جمانية ألشهر اللغات مما أتاح فرصة التواصل 

واالطالع عىل ما عند األمم األخرى.

وقد تم التطرق إىل أهم األبحاث، إال أن هذا املجال ال زال نشطًا بحثيًا، والكثري من 
التجارب تنرش سنويًا عىل عدد من اللغات كاألوربية والصينية والعربية. وما زال هناك 

فرص لتحسني أداء الرتمجة اآللية لتجاوز التحديات الكثرية التي تطرقنا إىل بعضها.



-٩1-

املراجع
Al-Onaizan, Yaser, Jan Curin, Michael Jahr, Kevin Knight, John La-

erty, Dan Melamed, Franz-Josef Och, David Purdy, Noah 
A. Smith, and David Yarowsky. )1999). Statistical machine 
translation. Technical report, Johns Hopkins University, 
Summer Workshop.

Alrajeh, Abdullah. )2018). A Recipe for Arabic-English Neural 
Machine Translation. In Computing Research Repository, 
arXiv: 808.06116. 

Bahdanau, Dzmitry, Kyunghyun Cho, and Yoshua Bengio. )2015). 
Neural machine translation by jointly learning to align and 
translate. In Proceedings of the International Conference on 
Learning Representations )ICLR).

Bengio, Yoshua, Réjean Ducharme. )2001). A neural probabilistic 
language model. In: Proceedings of Advances in Neural 
Information Processing Systems, vol. 13, 932-938.

Brown, Peter F., Vincent J. Della Pietra, Stephen A. Della Pietra, 
and Robert L. Mercer. )1993). The mathematics of statistical 
machine translation: Parameter estimation. Computational 
Linguistics, 19)2), 263-311.

Chiang, David. )2007). Hierarchical phrase-based translation. 
Computational Linguistics, 33)2).

Cho, Kyunghyun, Bart van Merrienboer, Caglar Gulcehre, Dzmitry 
Bahdanau, Fethi Bougares, Holger Schwenk, and Yoshua 
Bengio. )2014). Learning phrase representations using 
rnn encoder–decoder for statistical machine translation. In 
Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in 
Natural Language Processing )EMNLP), pages 1724– 1734.

Devlin, Jacob, Rabih Zbib, Zhongqiang Huang, Thomas Lamar, 
Richard Schwartz, and John Makhoul. )2014). Fast and robust 
neural network joint models for statistical machine translation. 



-٩٢-

In Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association 
for Computational Linguistics )Volume 1: Long Papers), pages 
1370–1380.

Forcada, Mikel and Ramón Ñeco. )1997). Recursive hetero-
associative memories for translation. In Biological and 
Artificial Computation: From Neuroscience to Technology, 
Springer, pages 453–462.

Junczys-Dowmunt, Marcin, Tomasz Dwojak, and Hieu Hoang. )2016). 
Is neural machine translation ready for deployment? A case 
study on 30 translation directions. In Proceedings of the 13th 
International Workshop on Spoken Language Translation.

Kalchbrenner, Nal and Phil Blunsom. )2013). Recurrent continuous 
translation models. In Proceedings of the Conference on 
Empirical Methods in Natural Language Processing, pages 
1700–1709.

Koehn, Philipp. )2010). Statistical Machine Translation. Cambridge 
University Press.

Koehn, Philipp. )2017). Neural Machine Translation. In Computing 
Research Repository, arXiv: 1709.07809. 

Koehn, Philipp and Rebecca Knowles. )2017). Six challenges for 
neural machine translation. In Proceedings of the First 
Workshop on Neural Machine Translation, pages 28–39.

Koehn, Philipp, Hieu Hoang, Alexandra Birch, Chris Callison-
Burch, Marcello Federico, Nicola Bertoldi, Brooke Cowan, 
Wade Shen, Christine Moran, Richard Zens, Christopher J. 
Dyer, Ondˇrej Bojar, Alexandra Constantin, and Evan Herbst. 
)2007). Moses: Open source toolkit for statistical machine 
translation. In Proceedings of the 45th Annual Meeting of the 
Association for Computational Linguistics Companion Volume 
Proceedings of the Demo and Poster Sessions, pages 177–180.



-٩3-

Och, Franz Josef. )2003). Minimum error rate training in statistical 
machine translation. In Proceedings of the 41st Annual 
Meeting of the Association for Computational Linguistics, 
pages 160–167.

Papineni, Kishore, Salim Roukos, Todd Ward, and Wei-Jing Zhu. 
)2002). BLEU: a method for automatic evaluation of machine 
translation. In Proceedings of 40th Annual Meeting of the 
Association for Computational Linguistics, pages 311–318.

Schwenk, Holger. )2007). Continuous space language models. 
Computer Speech and Language, 3 )21), 492–518.

Sutskever, Ilya, Oriol Vinyals, and Quoc V Le. )2014). Sequence to 
sequence learning with neural networks. In Z. Ghahramani, 
M. Welling, C. Cortes, N. D. Lawrence, and K. Q. Weinberger, 
editors, Advances in Neural Information Processing Systems, 
pages 3104–3112.

Vaswani, Ashish, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion 
Jones, Aidan Gomez and, Lukasz Kaiser and Illia Polosukhin. 
)2017). Attention is All you Need. In Advances in Neural 
Information Processing Systems 30, 5998-6008.

Vauquois, Bernard. )1968). A survey of formal grammars and 
algorithms for recognition and transformation in mechanical 
translation. In Proceedings of IFIP Congress, 1114-1122.

Weaver, Warren. )1947). Letter to Norbert Wiener.



-٩٤-



-٩٥-

الفصل الرابع
منذجة الكلمة العربية

خوارزميات الذكاء االصطناعي يف حتليل 
الكلمة العربية لغوًيا وتوزيعًيا

د. عبدالرمحن بن حممد العصيمي
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ملخص الفصل
متثل الكلمة ركيزة مهمة يف فهم واستيعاب اخلطاب املكتوب. فال عجب أن نجد 
أبحاًثا كثريًة تصبُّ يف حتليل اجلوانب املختلفة للكلمة أو حتاول متثيل الكلمة اللغوية 
بناء مقدمة لغري املتخصص لفهم  بشكل يفهمه احلاسب اآليل. هيدف هذا الفصل إىل 
الفصيحة  العربية  للكلمة  احلاسوبية  النامذج  بناء  يف  املستخدمة  اخلوارزميات  أحدث 
املكتوبة. كام حياول تفسري أسباب الصعوبات التي تكتنف نمذجة الكلمة العربية حتديًدا، 
بدًءا بنظامها الرصيف الغري خطي ومروًرا بغناها الرصيف وانتهاًء بمستويات الغموض 
م نمطني مشهورين لتحليل الكلمة: اللغوي والتوزيعي،  العالية يف النص العريب. كام يقدِّ
وأشهر  املستخدمة  اخلوارزميات  وحتليل  نمط  لكل  مقدمة  عرب  وذلك  بينهام،  ويقارن 
األدوات املتاحة. ويف اخلتام، نسلط الضوء مرة أخرى عىل قصور بعض اخلوارزميات 

عند حتليل ونمذجة اللغة العربية، وسبل ووسائل مقرتحة ملعاجلة أوجه القصور.     

د. عبدالرمحن بن حممد العصيمي
ومهتم  اإلسالمية،  بن سعود  اإلمام حممد  بجامعة  احلاسب  كلية  أستاذ مساعد يف 
األنظمة.  وتطوير  بالربجمة  وشغوف  حاسوبًيا،  العربية  اللغة  معاجلة  جمال  يف  وباحث 
نرش جمموعة من األوراق يف جمالت ومؤمترات علمية، وقدم حمارضات يف العديد من 

امللتقيات. نرش أدوات حاسوبية ُتعنى بمعاجلة اللغة العربية آلًيا برخصة متاحة للكل.
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1- مقدمة
تطورت خوارزميات احلاسب اآليل تطوًرا كبرًيا يف آخرين عقدين من الزمن.  فلم 
بل  املربمج،  له  يمليها  التي  العمليات  من  سلسلة  تنفيذ  عىل  قادًرا  فقط  احلاسب  يعد 
أصبح ذكًيا وقادًرا عىل اختاذ القرار من تلقاء نفسه. والختاذ القرار بشكل صحيح، البد 

من طرق ووسائل لتقييم املعطيات وذلك من أجل اختاذ أفضل القرارات. 

يمكننا تعريف تعلم اآللة كالتايل: »االستمرار يف تطوير مهمة ما )م( بناء عىل خربة 
كانت  إذا  فمثال   . )Mitchell, 1997( »)ق( معينة  أداء  تقييم  وحدة  باعتبار  )خ(  ما 
اكتسبها  التي  )خ(  واخلربة  ما،  صورة  يف  اإلنسان  جنس  عىل  التعرف  هي  )م(  املهمة 
احلاسب عرب إعطائه جمموعتني من الصور: رجال ونساء، فإن خوارزميات تعلم اآللة 
ستستمر يف حماولة بناء جمموعة من النامذج )النمذجة( يستطيع من خالهلا احلاسب أن 
أفضل  اختيار  التقييم  وحدة  مهمة  وتكون  املعطاة.  الصورة  من  اجلنس  يتوقع  أو  يتنبأ 

نموذج من هذه النامذج املستخرجة.

1.1 نمذجة اللغة
اللغة حاسوبًيا؟ يمكن للحاسب اآليل عرب خوارزميات  بنمذجة  املقصود  لكن ما 
الذكاء االصطناعي بناء متثيل معني للغة وذلك الستخدامه يف تطبيقات الحقة. فمثال، 
أحد التطبيقات املشهورة واملستخدمة بكثرة يف اهلواتف املتنقلة هي تطبيق لوحة املفاتيح 
الذكية؛ والتي تتيح للمستخدم عند كتابة كلمة، اختيار كلمة تالية هلا. فمثال، عند كتابة 
كيف  لكن  »عليك«.  أو  »عليكم«  مثل  اختيارات  عدة  احلاسب  يتيح  »السالم«  كلمة 
يمكن للحاسب »توقُّع« الكلمة التالية؟ لقد بنت خوارزمية الذكاء االصطناعي)مثال 
كلمة يف  لكل  متثياًل  املعطاة(  الكلمة  من  بالسياق  تتنبأ  والتي   Skip-gram خوارزمية 
اللغة حيدد موقعها من اللغة ككل، لذا فهو يستطيع أن يتنبأ بأقرب الكلامت الالحقة هلا.

وحينام نريد نمذجة لغة ما كاللغة العربية، فإن املهمة تكون عادة أصعب وأعقد؛ ذلك 
أن حتليل اللغة عادة ما يصحبها غموض يف مستويات لغوية عدة كالصوت والرصف 
والنحو واملعجم. فمثال الضمري يف قولك: »قال زيد أنه مريض« غري معلوم؛ فقد يكون 
املريُض زيًدا أو رجال مقصوًدا آخر. مثاٌل آخر فيام يروى عن الرسول -صىل اهلل عليه 
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وسلم- قوله: »نحن من ماء«، فتوّهم املخاَطب أهنم من ماء العراق. والغموض معلوم 
يف النص العريب املكتوب، خصوًصا عند غياب التشكيل أو الرتقيم أو اهلمزات. وقد 
عمدوا قدياًم إىل اإلعجام )إضافة النقاط إىل احلروف( من أجل إزالة جزء من الغموض 
أال  اللغة،  نمذجة  لصعوبة  آخر  هناك سبب  الغموض،  جانب  إىل  التشكيل(.  )ومثله 
واألمثلة  وإمالئًيا.  وداللًيا  نحوًيا  صحيحة  بجمل  يلتزمون  ال  قد  املتحدثون  أن  وهو 
عىل ذلك كثرية، مثل األخطاء اإلعرابية واإلمالئية وأحياًنا الداللية أو املعجمية؛ فقد 

يستخدم مفردة لرييد به مفردًة أخرى.

1.2 نمذجة الكلمة العربية
املتخصص يف كيفية نمذجة جزء حمدد من  بناء مقدمة لغري  الفصل إىل  هيدف هذا 
اللغة: »الكلمة العربية الفصيحة املكتوبة«. وبذلك خترج اللغات غري العربية، وكذلك 
أو  بالفقرات  التي تعنى  املهام  التي ال يوجد هلا نظام كتايب معياري. كام خترج  العامية 
الفقرة. كام خيرج من ذلك أي  أو استخراج موضوع  النص،  النص كامال، كتلخيص 
الكلمة  متييز  يف  مثال  احلاسب  تواجه  قد  التي  والصعوبات  املنطوقة  للكلمة  دراسة 
املنطوقة. وعند إيراد لفظة »الكلمة« فإن املقصود هي الكلمة املكتوبة )جمموعة احلروف 

التي حتدها مسافتان( ال الكلمة النحوية )مثل الضمري املتصل(. 

هتدف  التي  االصطناعي  الذكاء  خوارزميات  وصعوبات  آلية  أيًضا  الورقة  تناقش 
للكلمة،  الكالم  قسم  تعيني  مثل  العربية حتديًدا:  بالكلمة  متعلقة  كثرية  بمهام  للقيام 
تعيني نوع الكلمة إذا كانت علاًم، تعيني نوع االسم من حيث اجلمع أو التثنية أو اإلفراد 

وغري ذلك. 

ولتوضيح املقصود من املهام، يمكننا دراسة احلديث الرشيف التايل:

»ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبًعا ملا جئت به« )األربعني النووية(

فقد نبني عدة نامذج تدرس الكلمة:

تعيني قسم الكلمة: ال/حرف_نفي يؤمن/فعل  .. إلخ. �

تقسيم أجزاء الكلمة: أحدكم/أحد+كم هواه/هوا+ه ملا/ل+ما .. إلخ. �
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التعرف عىل أصل الكلمة: يؤمن/آمن أحدكم/أحد يكون/كان هواه/هوى  �
.. إلخ.

تشكيل الكلمة: يؤمن/ُيْؤِمُن أحدكم/َأَحُدُكْم .. إلخ. �

التعرف عىل الكلمة معجمًيا: يؤمن/آمن_التصديق )وليس االنقياد والطاعة(  �
هواه/هوى_امليل )وليس العشق( .. إلخ.

التعرف عىل عائد الضمري: أحدكم/املخاطبني هواه/أحدكم جئُت/املتكلم  ..  �
إلخ.

التعرف عىل بعض اخلصائص الرصفية )مثل جنس االسم وعدده، نوع وإعراب  �
الفعل(: يؤمن/مرفوع يكون/منصوب.

�  :Wordnet استخراج معاين ومرادفات وأضداد من القاموس الشبكي للكلامت
يؤمن/اإليامن،الدين-مرادف:يصدق،يتبع،ينقاد-ضد: يكذب، جيحد

النامذج غالًبا متثل  الكلمة؛ وهذه  لدراسة وحتليل  اللغوي  النمط  النامذج متثل  هذه 
مرآة للعلم اللغوي واللساين الذي تطور عرب السنني. يف السنوات األخرية، ظهر وانترش 
 ،semantic distribution الداليل  التوزيع  نظرية  عىل  بناء  الكلمة  لنمذجة  آخر  نمط 
والتي تستند عىل نظرية فريث)Firth, 1957(  والتي يقول فيها إنه »يمكن التعرف عىل 
الكلمة من الكلامت املصاحبة هلا يف النص«. وبناء عىل النظرية، أصبحت مهمة احلاسب 
التعرف عىل الكلمة )م( بناء عىل الكلامت املصاحبة هلا )أو السياق( )خ(. هذه املهمة 
يف  الفراغ  ليكملوا  ما  لغة  متعلمي  عىل  املعلم  يطرحه  الذي  التعليمي  للسؤال  مشاهبة 
مجلة بكلمة مناسبة، وهم بذلك يقيسون مدى استيعاهبم ليس فقط للكلمة وإنام للسياق 
كذلك، وللتناسب بني الكلمة والسياق. وكذا احلاسب، كلام كان أكثر دقة يف اختيار 

الكلمة األنسب، كان متثيل الكلمة أو نمذجتها أكثر فائدة ونفًعا.

حاسوبًيا.  الكلمة  لتمثيل  استخدامهام  يمكن  والتوزيعي(  )اللغوي  النمطان  كال 
إجراء  يمكننا   ال  إذ  العمليات.  من  كبري  بعدد  للقيام  أسايس  احلاسويب  والتمثيل 
الفرق.  أو  املسافة  قياس  مثل  اخلام،  شكلها  يف  وهي  الكلمة  عىل  الرياضية  العمليات 
فمثال، ال يمكننا القول )بسهولة( إن كلمة »مسجد« هي مفرد كلمة »مساجد« وال أن 
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خالل  من  فقط  وذلك  »شمس«  كلمة  من  »صالة«  لكلمة  أقرب  هي  »مسجد«  كلمة 
أن  نريد  أخرى،  بعبارة  الكلمة.  متثل  التي  األصوات  أو  احلروف  بمجموعة  معرفتنا 
البعد بني »مسجد« و«صالة«  الفرق بني  أن  نكون قادرين عىل استنباط معادلة خُتربنا 

أكرب من الُبعد بني »مسجد« و»شمس«:

مسجد – صالة < مسجد - شمس

البحث  مثاًل عند  فيمكننا  البحث.  قد تكون رضورية يف  الرياضية  العمليات  هذه 
عن الصالة، إظهار نتائج مثل أقرب املساجد إىل الباحث. عرب متثيل الكلامت الثالث 
بالنمط اللغوي أو التوزيعي أو باإلثنني مًعا، فنستطيع املقارنة بني الصفات املستخرجة 

لكلامت البحث.

وهذه النامذج بمجموعها )أو بشكلها الريايض( تعترب مدخاًل مهاًم لتطبيقات أكثر 
تعقيًدا مثل استخراج املعلومات أو الرتمجة اآللية أو حتليل اخلطاب أو تلخيص النص 

أو توقع الكلمة التالية يف لوحة املفاتيح الذكية، كام أسلفنا من قبل.

2- صعوبات نمذجة الكلمة العربية
العربية  الكلمة  لتحليل ونمذجة  املصممة  الذكاء االصطناعي  تواجه خوارزميات 
صعوبات عدة. فاللغة العربية تصنف ضمن أغنى اللغات رصفًيا، والنظام الرصيف فيها 
ليس خطًيا، كام أن مستويات الغموض فيها عالية بسبب النقص املعتاد يف اتباع النظام 
املصادر  أهم  تشكل  الثالثة  العنارص  هذه  مثال(.  والتشكيل  اهلمزات  )إمهال  الكتايب 

لصعوبة حتليل الكلمة العربية.

 .)Morphologically Rich Language( رصفًيا  غنية  لغة  هي  العربية  فاللغة 
وهذا الغنى جعل التفاعل بني الرصف )دراسة بنية الكلامت( والنحو )دراسة عالقات 
متتاز  اجلملة  كانت  رصفًيا،  أغنى  اللغة  كانت  وكلام  تعقيًدا.  أكثر  اجلملة(  يف  الكلامت 
 .)Tsarfaty et al., 2010( الكلامت  ترتيب  يف  كاملرونة  صفاهتا،  يف  أعىل  بمرونة 
فمثال، يمكننا قول: رضب حممٌد خالًدا، ورضب خالًدا حممٌد. فوجود عالمة اإلعراب 
أمهية  لنا  يفرس  قد  وهذا  الفاعل.  عىل  املفعول  بتقديم  سمحت  الرصفية(  )اخلصيصة 
عالمة اإلعراب يف النظرية النحوية التقليدية. هذه املرونة جتعل من خوارزميات الذكاء 
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االصطناعي أقل قدرة عىل نمذجة اللغة )باملقارنة مع لغة أقل مرونة كاللغة اإلنجليزية( 
.)Heintz, 2014( مع افرتاض أن اخلوارزميتني ُأعطيتا نفس القدر من األمثلة للتمرين

وهذا الغنى الرصيف جيعل الكلمة العربية نفسها كثرية االشتقاقات وااللتصاقات، 
عىل  الواحدة  العربية  الكلمة  حتتوي  ما  فعادة  الرصفية.  اخلصائص  هذه  لرتميز  وذلك 
اجلمع  لبيان  »ـون«  مثل  الرصفية،  خصائصها  تبني  التي  االلتصاقات  من  جمموعة 
واملذكر، و«نـ« يف الفعل املضارع لبيان املتكلم واجلمع، و»تـ« كذلك لبيان إما املؤنث 
أو املخاطب كام يف »أنت تصوم كثرًيا« و»فاطمة تصوم«. وهذه االلتصاقات ليس مميزة 
من  فليس  ومبهمة.  غامضة  الكلمة  وجيعل  اللواصق  متييز  يصعب  مما  معينة  بعالمة 
السهولة بمكان متييز الفاء امللتصقة يف بداية الكلمة )حرف االستئناف والعطف(، كام 
يف الكلمة »فهم«. فقد تكون الفاء ملتصقة فتكون مع الضمري املنفصل »فـ ـُهْم« أو غري 
ملتصقة فيكون الفعل »َفِهم«. إضافة لذلك، بعض العمليات االلتصاقية تغري يف شكل 
الكلمة؛ أي أن الكلمة بعد االلتصاق تتغري طبًقا لقواعد صعبة النمذجة حاسوبًيا دون 
النظر يف النظام الرصيف الغري خطي للغة العربية، مثل التصاق الكلامت معلولة اآلخر 

بالحقة: َيْدُعو - َيْدُعون، قاَل - ُقْلت.

واخلصائص الرصفية ليست دائاًم التصاقية، واللغة العربية -باإلضافة إىل العربية- 
تتميز بكوهنا لغة سامية ذات نظام غري خطي وتبنى الكلمة فيها بناء عىل الوزن واجلذر. 
وهذا جعل بعض اخلصائص الرصفية صعبة التعلم من قبل اخلوارزميات احلاسوبية. 
فمثال، التعرف عىل اجلمع يف مجوع التكسري ليس التصاقيا، وإنام اشتقاقيا مبني عىل وزن 
معني. وكذلك خوارزميات التعرف عىل جذر أو أصل الكلمة )Stemming( عادة ما 

تكون النتائج فيها ليست مثالية.

األشكال  عدد  فإن  وااللتصاقات،  االشتقاقات  كثرية  العربية  الكلمة  ألن  ونظًرا 
وتباعد  حجم  زيادة  إىل  بالرضورة  يؤدي  مما  جًدا،  عاٍل  الواحدة  للكلمة  املحتملة 
الكلامت  كل  أشكال  هبا  )ونقصد  النظام  يف  ختزن  التي  املفردات   )sparseness(
العربية(. وهذا التباعد جيعل من احتامليات توافق شكل كلمة معينة يف النظام مع شكل 
كلمة أخرى حمدوًدا وقلياًل؛ مما يؤدي إىل تقليل كفاءة خوارزميات الذكاء االصطناعي. 
أجزائها  إىل  آلًيا  الكلمة  جتزئة  إىل  الباحثني  من  كثري  يعمد  املشكلة،  هذه  آثار  ولتقليل 
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حسب  أجزاء  أربعة  أو  ثالثة  من  مكونة  -مثاًل-  »ساعدوين«  كلمة  فتصبح  الرئيسية، 
تطبيقات  يف  مثاًل  فاعليتها  أثبتت  قد  اآللية  التجزئة  وهذه  املستخدمة.  التجزئة  معايري 
الرتمجة اآللية )Habash & Sadat, 2006( لكنها ال ختلو من أخطاء تؤثر يف ما يلحق 

من خوارزميات.

وألن الكلمة العربية غنية رصفًيا واشتقاقًيا، فإن عدد اخلصائص املستخرجة للكلمة 
لوصف  يكفي  حني  ففي  اإلنجليزية.  اللغة  مثل  اللغات  من  غريها  من  أكرب  الواحدة 
كلمة إنجليزية أن ترمز برمز tag ضمن جمموعة رموز ترتاوح بني 3٠ إىل ٥٠ رمًزا، فإن 
جمموعة الرموز املحتملة لوصف الكلمة العربية تتجاوز ذلك بكثري وعادة ما تكون فوق 
املائة رمز )Habash, 2010(. ففي حني يكفي أن َنِصَف االسم يف اللغة اإلنجليزية إما 
مثل  تعقيًدا  أكثر  برمز  ز  ُترمَّ قد  »فرٌس«  العربية  الكلمة  فإن  اسم_مجع،  أو  باسم_مفرد 
اسم_مفرد_مؤنث_مرفوع_نكرة. واحلاجة إىل أيٍّ من اخلصائص يعتمد بالدرجة األوىل 
عىل اهلدف املرجو من نمذجة الكلمة؛ فقد حيتاج إىل أغلب اخلصائص يف حاالت الرتمجة 

اآللية -مثال-، بينام يكفي فقط إرجاع الكلمة إىل األصل يف تطبيقات البحث والتقيص.

بقي أن نشري إىل السبب األخري يف صعوبة نمذجة الكلمة العربية. وهو ترسب كثري 
من املحددات اللغوية عند كتابة النص، مثل غياب التشكيل أو اهلمزات. هذا الترسب 
الكلمة يف كتاب  العربية. ففي دراسة لغموض  الكلمة  يزيد بشكل كبري من غموض 
رياض الصاحلني )Alosaimy & Atwell, 2018(، وقياًسا عىل جمموعة من القواميس 
أصل  يشمل  )التحليل  الواحدة  للكلمة  التحليلية  االحتامالت  عدد  كان  احلاسوبية، 
الكلمة وقسمها وثامن خصائص رصفية( يقفز من معدل ٤.83 احتامل إىل ما يقرب من 

17.٤٢ احتامل عند غياب التشكيل.

3-خوارزميات الذكاء االصطناعي يف نمذجة الكلمة لغوًيا
كام أسلفنا فإن الطرق التحليلية اللغوية تشمل جمموعة اخلوارزميات التي تنحى إىل 
تعنى  التي  التوزيعية  التحليلية  الطرق  للكلمة، وبعكس  اللغوية  استخراج اخلصائص 
باستخراج موقع الكلمة والعالقات بينها وبني الكلامت األخرى. أحد أهم الفروقات 
ا تصنيفًيا بعكس النمط  بني هذين الصنفني هو أن النمط اللغوي عادة ما يكون موجهًّ
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 word embeddings التوزيعي الذي يكون غري موجه وهيدف إىل بناء مضامني الكلمة
)كام سنرى يف الفصل القادم(.

 ،S ه العملية التي حتتوي عىل جمموعة من البيانات للتدريب نقصد بتعلم اآللة املوجَّ
أي   .)x,z( املطلوبة  واملخرجات  املدخالت  من  أزواج  عبارة عن  البيانات هي  وهذه 
 X عنرًصا يف املجموعة x أنه البد من أمثلة معطاة يتم التدريب عليها. ويكون املدخل
واملخرج z عنرًصا يف املجموعة Z. كام يضاف إىل جمموعة البيانات للتدريب، جمموعة 
 )validation set للتحقق  ثالثة  جمموعة  )وأحياًنا   ‘S للتقييم  منفصلة  أخرى  بيانات 
وكال املجموعتني S و S‹ يمكن اعتبارمها مستخرجتني بشكل مستقل من نفس املصدر 
جمموعة  استخدام  هي  اخلوارزمية  من  األسايس  واهلدف   .)distribution( 

114 	
	

3 ناعي في نمذجة الكلمة خوارزمیات الذكاء االصط 
لغوًیا  

كما أسلفنا فإن الطرق التحلیلیة اللغویة تشمل مجموعة الخوارزمیات التي تنحى 

إلى استخراج الخصائص اللغویة للكلمة، وبعكس الطرق التحلیلیة التوزیعیة التي 

تعنى باستخراج موقع الكلمة والعالقات بینھا وبین الكلمات األخرى. أحد أھم 

ن ھذین الصنفین ھو أن النمط اللغوي عادة ما یكون موجھًّا تصنیفیًا الفروقات بی

بعكس النمط التوزیعي الذي یكون غیر موجھ ویھدف إلى بناء مضامین الكلمة 

word embeddings .(كما سنرى في الفصل القادم)  

ھ العملیة التي تحتوي على مجموعة من البیانات للتدریب  نقصد بتعلم اآللة الموجَّ

S ،ھذه البیانات ھي عبارة عن أزواج من المدخالت والمخرجات المطلوبة و

)x,z أي أنھ البد من أمثلة معطاة یتم التدریب علیھا. ویكون المدخل .(x  عنصًرا

. كما یضاف إلى مجموعة Zعنصًرا في المجموعة  zوالمخرج  Xفي المجموعة 

(وأحیانًا مجموعة ’ Sالبیانات للتدریب، مجموعة بیانات أخرى منفصلة للتقییم 

' یمكن اعتبارھما Sو  S) وكال المجموعتین validation setثالثة للتحقق 

. والھدف !×!𝐷𝐷 (distribution)ن بشكل مستقل من نفس المصدر تیمستخرج

مع  ،األساسي من الخوارزمیة ھي استخدام مجموعة التدریب لبناء نموذج

وعتي التدریب والتقییم بقدر اإلمكان. في مجم Eالحرص على تقلیل الخطأ الناتج 

(مثل الشبكات  Parametric algorithmsوعادة في الخوارزمیات ذات العوامل 

مل التي تؤثر في دالة عبر التعدیل في العوا تطویر الخوارزمیةالعصبیة) یكون 

).Loss function( حساب الفقدان  

أو فعالً أو لیكون إما اسًما ( POS taggingفمثال، لنأخذ عملیة تحدید قسم الكلمة  

حرفًا). یمكننا أن نبني خوارزمیة موّجھةً عبر إعطائھا مجموعة تدریبیة (مثال: 

نام/فعل صالح/اسم على/حرف السریر/اسم...) ومجموعة أخرى لتقییم 

التدريب  جمموعتي  يف   E الناتج  اخلطأ  تقليل  عىل  احلرص  مع  نموذج،  لبناء  التدريب 
 Parametric algorithms والتقييم بقدر اإلمكان. وعادة يف اخلوارزميات ذات العوامل
)مثل الشبكات العصبية( يكون تطوير اخلوارزمية عرب التعديل يف العوامل التي تؤثر يف 

.)Loss function( دالة حساب الفقدان

POS tagging )ليكون إما اساًم أو فعاًل  فمثال، لنأخذ عملية حتديد قسم الكلمة  
أو حرًفا(. يمكننا أن نبني خوارزمية موّجهًة عرب إعطائها جمموعة تدريبية )مثال: نام/
اخلوارزمية  لتقييم  أخرى  وجمموعة  الرسير/اسم...(  عىل/حرف  صالح/اسم  فعل 
)مثال: أتى/فعل خالد/اسم من/حرف السوق/اسم..(. الحظ أننا نفرتض أن كال 
التوزيعية )عدد متقارب  أتيا من نفس املصدر وهلام إذن نفس اخلصائص  املجموعتني 
التايل  النموذج  بنت  أن اخلوارزمية  افرتضنا  فلو  إلخ(.   ... اللغة،  لعدد األسامء، نفس 
)بعد النظر إىل جمموعة التدريب(: إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف النون فإهنا فعٌل، وإذا 
كانت تبدأ بحرف العني فإهنا حرف، وما عدامها فهو اسم. سيصبح ناتج اخلوارزمية 
1٠٠% عند قياسها عىل املجموعة التدريبية، ولكن ٥٠% يف املجموعة التقييمية. ولذا 
بأخذ أول  أو  التايل،  إىل احلرف  الذهاب  ستحاول اخلوارزمية تطوير عملها، ربام عرب 

حرفني باالعتبار أو غري ذلك من الطرق.

»توسيم«  أو  »تعليم«  إىل  أي  للتدريب  أمثلة  إىل  حاجته  املوجه  اآللة  تعلم  يعيب 
فإن  باملقابل،  ولكن  مادًيا.  ومكلفة  جمهدة  تكون  ما  عادة  التي   annotation البيانات 
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ال  والتي  موجهة  الغري  نظريهتا  من  أداًء  أفضل  تكون  ما  عادة  املوجهة  اخلوارزميات 
.)Albared, Omar, & Ab Aziz, 2009(تتطلب حتديد البيانات املطلوبة

 Classification تصنيفي  موّجه  نموذج  بناء  عرب  الكلمة  حتليل  يكون  ما  عادة 
بني  معني  صنف  حتديد  عىل  القدرة  هو  للنموذج  األسايس  اهلدف  أن  أي  Problem؛ 

عدة أصناف معروفة وحمددة سلًفا. وأحد أشهر النامذج وأكثرها نفًعا هو تصنيف قسم 
فإنه  معيارًيا-  كان  وإن  -حتى  التصنيف  أن  إال  السابق.  كاملثال   ،POS tag الكلمة 
اللغوية ولذا فهو أحياًنا يفشل يف احلاالت احلدية  من صنع اإلنسان وبناء عىل خربته 
كبرًيا يف حتديد األصناف يف  اختالًفا  الباحثني خيتلفون  فإن  borderline cases. ولذا 

أقسام الكلمة. فعند سيبويه، أن الكلمة اسم كفرس وحائط، أو فعل يدل عىل احلدث 
التقسيم  اللغويني مل يرتأِ هذا  الباحثني  أو ما عدا ذلك وسامه احلرف. ولكن كثريًا من 
)كتامم حسان -رمحه اهلل- وتلميذه( وجعلها سبعة أقسام بناء عىل املبنى واملعنى: االسم، 
احلاالت  بعض  أورد  وقد  والظرف.  واخلالفة،  والصفة،  واألداة،  والضمري،  والفعل، 
functional morphology، وله  الفعل  )الذي يعمل عمل  الفاعل  احلدية، مثل اسم 

مبنى االسم وصفاته form morphology( )الساقي، 1٩7٥(.

وعند بناء النموذج املوجه التصنيفي للغة ما، فإن النموذج عادة ما يأخذ التسلسل 
»كل  )مثال:  التسلسل  اعتبار  يمكننا  السابق،  املثال  ففي  االعتبار.  يف  املدخالت  بني 
النموذج  دقة  من  ليزيد  اجلملة«(  بداية  يف  يكون  »الفعل  أو  اسم«  فهو  احلرف  ييل  ما 
املستخرج. هذه اخلاصية موجودة عادة يف اخلوارزميات التي تأخذ الوقت باالعتبار، 
جزءا  الصوت  من  ثانية  كل  اعتبار  املنطقي  من  فليس  كالم،  إىل  الصوت  حتويل  مثل 
مستقال دون األخذ باالعتبار ما سبق من الثواين. وهبذا أصبحت املشكلة حمددة أكثر 

ويمكننا تسميتها: اخلوارزميات املوجهة التصنيفية لسالسل البيانات.

من  تتدرج  التي  اللغوية  املهام  من  كثري  عىل  تطبيقها  يمكن  اخلوارزميات  هذه 
 ،morphology الرصيف   ،)orthography الكتايب  )أو   phonology الصويت  املستوى 
النحويsyntax، وحتى الداليلsemantic. ففي املستوى الكتايب، يمكننا بناء نموذج 
)وأماكن  احلروف  فيه هي  البيانات  الكلمة. وتكون سالسل  لتشكيل  موجه تصنيفي 
التدريبية  البيانات  جمموع  وتكون  التشكيل.  عالمات  هي  واألصناف  املسافات(، 
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الكتايب- املستوى  يف  وكذلك  بالكامل.  مشكلة  لغوية  ذخرية  من  مأخوذة  والتقييمية 
الرصيف، كالتعرف عىل أجزاء الكلمة من سوابق ولواحق. يمكننا كذلك تصنيف كل 
حرف يف الكلمة إىل سابق أو أصل أو الحق. ويف املستوى الرصيف يمكننا كام أسلفنا 
استخراج قسم الكلمة أو اخلصائص الرصفية كالعدد واجلنس واإلسناد )للمخاطب 
أو للمتكلم أو للغائب( وغريها من اخلصائص. وهنا قد تكون سالسل البيانات هي 
يف  اإلعرايب  املستوى  يف  وكذلك  سابًقا.  املستخرجة  الكلمة  أجزاء  أو  نفسها  الكلامت 
 ،Transition-based Dependency Parsing Tree بناء شجرة اإلعراب اإلسنادية 
يمكننا بناء الشجرة عرب بناء نموذج يأخذ كلامت اجلملة كلمة كلمة )أو جزًءا جزًءا( من 
 ،reduce right اليمني إىل اليسار، ثم يقرر يف كل عملية إما أن يسند الكلمة إىل اليسار

.shift أو أن يأخذ الكلمة التالية ،reduce left أو إىل اليمني

كام يقول املثل اإلنجليزي: »العفريت يف التفاصيل«. عىل الرغم من أن بناء نموذج 
أن  إال  نسبًيا،  سهل  للتدريب(  موسومة  بيانات  وجود  افرتاض  )مع  موجه  تصنيفي 
ختتلف  فمثال،  التفاصيل.  يف  أكرب  بشكل  الدخول  تتطلب  عالية  دقة  عىل  احلصول 
اخلوارزمية  معرفة  من  والبد  كبرًيا،  اختالًفا  التصنيف  يف  املستخدمة  اخلوارزميات 
يف  املستخدمة  اخلصائص  دراسة  من  البد  وكذلك،  االحتياج.  عىل  بناء  األنسب 
التصنيف بحرص، فاملثال السابق يف تصنيف أقسام الكلمة أخذ احلرف األول كخاصية 
مناسبة للتصنيف، ولكنها كام نعرف ليست اخليار األفضل، وذلك ألهنا حمدودة النظر 

عىل جمموعة التدريب وضعيفة يف تعميم جمموعة التدريب لألمثلة احلقيقية الواقعية. 

 discriminative( متييزية  تكون  أن  التصنيفية  اخلوارزمية  من  املراد  هل  فمثال، 
 SVM (؟ النامذج التمييزية )مثل خوارزميةgenerative model( أم توليدية )model

املعطاة  البيانات  عىل  بناء  للصنف  الرشطي  االحتامل  تستخرج  العصبية(  والشبكات 
 )Hidden Markov Model ولكن النامذج التوليدية )مثل نموذج ماركوف ،
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المستخرجة سابقًا. وكذلك في المستوى اإلعرابي في بناء شجرة اإلعراب 

، یمكننا بناء Transition-based Dependency Parsing Treeاإلسنادیة 

و جزًءا جزًءا) من الشجرة عبر بناء نموذج یأخذ كلمات الجملة كلمة كلمة (أ

 reduceالیمین إلى الیسار، ثم یقرر في كل عملیة إما أن یسند الكلمة إلى الیسار 

right أو إلى الیمین ،reduce left أو أن یأخذ الكلمة التالیة ،shift.  

كما یقول المثل اإلنجلیزي: "العفریت في التفاصیل". على الرغم من أن بناء 

راض وجود بیانات موسومة للتدریب) سھل نسبیًا، نموذج تصنیفي موجھ (مع افت

إال أن الحصول على دقة عالیة تتطلب الدخول بشكل أكبر في التفاصیل. فمثال، 

تختلف الخوارزمیات المستخدمة في التصنیف اختالفًا كبیًرا، والبد من معرفة 

الخوارزمیة األنسب بناء على االحتیاج. وكذلك، البد من دراسة الخصائص 

تخدمة في التصنیف بحرص، فالمثال السابق في تصنیف أقسام الكلمة أخذ المس

الحرف األول كخاصیة مناسبة للتصنیف، ولكنھا كما نعرف لیست الخیار 

، وذلك ألنھا محدودة النظر على مجموعة التدریب وضعیفة في تعمیم األفضل

. مجموعة التدریب لألمثلة الحقیقیة الواقعیة  

 discriminativeالخوارزمیة التصنیفیة أن تكون تمییزیة ( ھل المراد منفمثال، 

model) أم تولیدیة (generative model مثل خوارزمیة) ؟ النماذج التمییزیة(

SVM  والشبكات العصبیة) تستخرج االحتمال الشرطي للصنف بناء على

، ولكن النماذج التولیدیة (مثل نموذج ماركوف 𝑝𝑝(𝑐𝑐|𝑑𝑑)البیانات المعطاة 

Hidden Markov Model تستخرج احتماالت الصنف والبیانات (𝑝𝑝(𝑐𝑐,𝑑𝑑) ؛

أي تبني نموذًجا لكیفیة تولید البیانات واألصناف ثم تصنف البیانات الجدیدة الحقًا 

بناء على نمذجتھا للبیانات واألصناف. تتمیز النماذج التمییزیة بأنھا أعلى دقة 

ولكنھا في المقابل تحتاج إلى وأسرع تدریبًا وأسھل في دمج خصائص مختلفة، 

؛ أي تبني نموذًجا لكيفية توليد البيانات 
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، ولكن النماذج التولیدیة (مثل نموذج ماركوف 𝑝𝑝(𝑐𝑐|𝑑𝑑)البیانات المعطاة 
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أي تبني نموذًجا لكیفیة تولید البیانات واألصناف ثم تصنف البیانات الجدیدة الحقًا 

بناء على نمذجتھا للبیانات واألصناف. تتمیز النماذج التمییزیة بأنھا أعلى دقة 

ولكنھا في المقابل تحتاج إلى وأسرع تدریبًا وأسھل في دمج خصائص مختلفة، 

تستخرج احتامالت الصنف والبيانات 
واألصناف ثم تصنف البيانات اجلديدة الحًقا بناء عىل نمذجتها للبيانات واألصناف. 
تتميز النامذج التمييزية بأهنا أعىل دقة وأسع تدريًبا وأسهل يف دمج خصائص خمتلفة، 
ولكنها يف املقابل حتتاج إىل بيانات أكثر وال تستطيع توليد بيانات شبيهة )أي ال يمكنها 

.)Ng & Jordan, 2002()توليد كلمة شبيهة بناء عىل جمموعة من اخلصائص
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البيانات، البد  فعند تصنيف سالسل  أدائها.  نفسها ختتلف يف  اخلوارزميات  أن  كام 
من اختيار خوارزمية تأخذ باالعتبار التسلسل مثل الشبكات العصبية التكرارية )مقابل 
)مثل  للكلمة  املختلفة  النامذج  بني  الربط  طريقة  أن  كام  األصلية(.  العصبية  الشبكات 
الحقة  مهمة  كل  أن  البدهيي،  فمن  النتيجة.  عىل  مؤثر  الكالم(  قسم  وتوسيم  التجزئة 
تعتمد عىل نتائج املهمة السابقة، مما يؤدي إىل أن األخطاء املولدة يف املهام السابقة ستؤثر 
سلًبا عىل املهام الالحقة. وهلذا السبب عمد بعض الباحثني إىل بناء نامذج تصنف عمليتني 
الكلمة  نمذجة  نجاعته يف  أثبت  الذي   )Kudo & Matsumoto, 2001( ذاته  اآلن  يف 
انترش  األخرية،  السنوات  ويف   . )Algahtani & McNaught, 2015( حتديًدا العربية 
مفهوم النموذج املتكامل End-to-end model بفضل التقدم يف جمال التعلم العميق يف 
الشبكات العصبية، والذي يتيح تدريب جمموعة نامذج خمتلفة للكلمة )مع إمكانية قياس 
دقة كل نموذج بشكل مستقل(. هذا املفهوم أثبت مثال أن تعلم اآللة للشجرة اإلعرابية 
.)Zhang, Li, Barzilay, & Darwish, 2015( مفيد يف زيادة دقة تصنيف قسم الكالم

باإلضافة إىل اختيار اخلوارزمية األنسب، فإن البيانات نفسها واستخراج اخلصائص 
منها تلعب دوًرا كبرًيا يف دقة النمذجة. ومن أشهر مصادر البيانات لتعلم اآللة النمط 
من  كبري  كمٍّ  عىل  حتتوي  وهي  Treebanks؛  الشجرية  اإلعرابية  البنوك  اللغوي: 
الكلمة  )قسم  ورصفًيا  الكلمة(،  )أصل  معجمًيا  الكلمة:  مستوى  عىل  التوسيامت 
واخلصائص الرصفية باإلضافة إىل بيان اللواصق وأجزاء الكلمة(، وإعرابًيا )العالقات 

بني الكلامت أو تركيبة اجلملة(. 

 Maamouri( )PATB( أشهر البنوك اإلعرابية البنك الشجري العريب من بنسلفينيا
كلمة(  ألف   7٥٠ يقارب  )ما  إخبارية  نصوص  عىل  حيتوي  الذي   ،)& Bies, 2004

باللغة العربية املعارصة جمزأة ومسومة بتشكيل الكلمة وأصل الكلمة )حتديًدا املدخل 
تيم  أصناف  ملجموعة  طبًقا  الرصفية  واخلصائص  الكلمة  وقسم   )Lemma املعجمي 
أن  كام   .)contingency treebank( مجلة  لكل  اإلعراب  شجرة  إىل  باإلضافة  بكولرت 
العاملي)1(  اإلعراب  شجرات  موقع  ضمن  املتاحات  تلك  مثل  أخرى  مصادر  هناك 

وجدول 1 يرسد أشهر البيانات املتاحة املوسومة.

1- http://universaldepdencies.com 
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مرجع نوع النص عدد 
الكلامت

األصناف متاح االسم

)Elhadj, Al-
Sughaiyer, 
Khorsi, & 

Alansari, 2010)

قرآين 77 ألف جتزيء النص 
دون توسيمه

ال جامعة اإلمام

)Sawalha, 2011) قرآين ألف أصنافه اخلاصة نعم سلمى
)Mohamed, 

2012)
قرآن، سنة، 

والفلسفة
٢7 ألف بنسلفينيا عند 

الطلب
الذخرية 

الدينية
)Dukes, Atwell, 

& Habash, 2013)
قرآين 77 ألف أصنافه اخلاصة نعم الذخرية 

القرآنية
)Zeroual & 

Lakhouaja, 2016)
قرآين 77 ألف أصنافه اخلاصة 

)حملل اخلليل(
نعم املصحف

)Khoja, 2001) أخبار ٥٠ ألف أصنافه اخلاصة عند 
الطلب

ذخرية 
خوجة

)Maamouri, Bies, 
Buckwalter, Jin, 
& Mekki, 2005(

أخبار  7٥٠
ألف

البنك الشجري 
من بنسلفينيا 
)حملل بكولرت(

باشرتاك 
مدفوع

بنسلفينيا

)Hajic, Smrz, 
Zemánek, 

Šnaidauf, & 
others, 2004)

أخبار  113
ألف

أصنافه 
اخلاصة)حملل 

إكسري(

متاح براغ

)Habash & Roth, 
2009)

أخبار مليون* أصنافه اخلاصة 
قليلة

باشرتاك 
مدفوع

كاتب 
)كولومبيا(

)Yaseen et al., 
2006(

13 جماال  ٥٠٠
ألف

أصنافه اخلاصة مدفوع نيمالر

)Schneider, 
Mohit, Oflazer, & 

Smith, 2012)

ويكيبيديا 3٦ ألف كاتب نعم أقامر

جدول 1: قائمة بالبيانات العربية املوسومة بالتحليل اللغوي.
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تدريب  يف  بكثرة  مستخدمة   )PATB البنك  )خصوًصا  وغريها  البيانات  هذه  كل 
خوارزميات متنوعة لنمذجة اللغة ومن أشهرها املحلالت الرصفية. وألن تركيز هذه 
الورقة عىل اخلوارزميات ال البيانات )التي هي خارج إطار هذا البحث(، فإنه يكفينا أن 

نبني اختالفات ملحوظة جيب االنتباه هلا عند تطوير أو أخذ خوارزمية بعني االعتبار:

البيانات ليست كلها متاحة للتحميل، فبعضها جماين ومفتوح، وبعضها يمكن  �
احلصول عليه مبارشة من الباحث، وبعضها البد من اشرتاك مدفوع يف املؤسسة 

.)PATB املانحة )مثل شجرة

ختتلف طريقة توسيم البيانات بشكل كبري جًدا. وكل اختالف يف مستوى لغوي  �
النص  جتزئة  طريقة  يف  االختالف  فمثال،  الالحقة.  املستويات  يف  يؤثر  أبسط 
يؤدي إىل االختالف يف أصناف قسم الكلمة مما يؤدي إىل االختالف يف الشجرة 

اإلعرابية.

لكن  � السالسل،  هذه  تصف  برموز  موسومة  تكون  ما  عادة  البيانات  سالسل 
ختتلف البيانات يف أين يكون توسيم »جزيئات« النصوص token،  فقد تكون 

عىل مستوى الكلامٍت أو أجزاء منها أو حتى احلروف املكونة هلا.

عند اعتبار الكلامت أساًسا للتوسيم، فإن حتديد اجلزء األصيل من الكلمة من  �
الكلمة:  يف  األصيل  اجلزء  حتديد  مثل  مشكال.  يكون  قد  اللواصق  من  غريه 

»معهم«، هل هو حرف اجلر أو الضمري.

يسهل  � رصيف  ملحلل  طبًقا  الشجرية  البنوك  يف  الرصيف  التوسيم  يبنى  ما  عادة 
أحد  خيتار  الواسم  فإن  بالكامل،  يدوية  تكون  أن  من  فبدال  التوسيم.  عملية 
التحليالت الرصفية املقرتحة من املحلل. كام بإمكانه إضافة حتليل جديد إذا مل 
جيد مبتغاه. معرفة املحلل الرصيف وخصائصه مهمة، حيث إن تأثريه عىل البنك 

الشجري بالغ.

ال ينبغي االعتامد عىل األصناف املوجودة يف البنك الشجري عند بناء حملل ما.  �
ولكن جيب َقرْص األصناف عىل املطلوبة فقط لتحقيق اهلدف النهائي. 
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3.1 املحلالت الرصفية
يف هذا القسم، تناقش الورقة طرًقا مستخدمة يف نمذجة اللغة )وحتديًدا يف املحلالت 
مدامريا،  حتديًدا:  وهي  العربية،  اللغوية  املحلالت  أشهر  من  أربعة  ونحلل  الرصفية( 

أمرية، ستانفورد، وفراسة.

التحليل الرصيف األنسب  املحلالت الرصفية نوعان: ترميزي )حيث يقرر املحلل 
للكلمة، انظر أشهرها يف جدول 3( ومعجمي )حيث يرسد املحلل التحليالت املمكنة 
الرصفية  املحلالت   .)٢ جدول  يف  أشهرها  انظر  التفضيل  أو  االختيار  دون  للكلمة 
األربعة هي من الصنف األول، وجتتمع كلها يف أن التدريب قد تم عىل البنك الشجري 
من بنسلفينيا وعىل تصغري عدد األصناف املستخدمة يف البنك. ولكن كل حملل خيتلف 
يف تصميمه وطريقة نمذجة الكلمة واخلصائص التي يقدمها ويتنبأ هبا، انظر جدول 3. 

AraComLex
أراكوملكس

Elixir
إكسري

AlKhalil
اخلليل

Buckwalter
بكولرت اخلاصية

نعم نعم نعم نعم صنف الكلمة
نعم نعم نعم نعم نوع الفعل
- نعم نعم نعم اإلسناد

نعم نعم نعم نعم اجلنس
نعم نعم نعم نعم العدد
نعم - نعم - التعدية
نعم نعم نعم نعم البناء للمجهول
- نعم نعم نعم التعريف
- نعم نعم نعم إعراب الفعل
- نعم نعم نعم إعراب االسم
- نعم نعم - الوزن

نعم نعم نعم - اجلذر
- نعم نعم نعم اجلذع

- - نعم نعم املدخل 
املعجمي
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AraComLex
أراكوملكس

Elixir
إكسري

AlKhalil
اخلليل

Buckwalter
بكولرت اخلاصية

- نعم نعم نعم التشكيل

- نعم - نعم مصطلح 
إنجليزي

نعم نعم نعم نعم التجزي
مستوى الكلمة مستوى اجلزء مستوى الكلمة مستوى الكلمة نوع التوسيم

)Attia, 2006( )Smrz, 2007(

 )Boudchiche,
 Mazroui,
 Bebah,

 Lakhouaja, &
Boudlal, 2016)

 Buckwalter,(
)2002 مرجع

جدول 2: خصائص أشهر املحلالت الرصفية العربية املعجمية )التي ال تزيل الغموض(.

ن  مضمَّ معجمي  رصيف  حملل  عىل  يعتمد  الرصيف  حتليله  أن  يف  مدامريا  حملل  يتميز 
يف داخله )نسخة مطورة من املحلل املشهور بكولرت(. ففي بداية عمله، يقوم مدامريا 
يقوم  ثم  الرصفية،  اخلصائص  من  وجمموعة  الكلمة  ألقسام  التصنيفات  نتائج  بتوقع 
ن واختيار األنسب. كام يتميز بأن العملية  بعدها بمقارنة النتائج مع نتائج املحلل املضمَّ
التصنيفية تتم عىل مستوى الكلمة ال عىل مستوى اجلزء، فال يوجد جتزيء للكلمة قبل 
التحليل، ولكن نتائج التحليل تعنّي اللواصق للكلمة )تفرتض أن للكلمة أربع سوابق، 
ن مكنه من رفع مستوى  والحقة واحدة بحد أقىص(. اعتامد مدامريا عىل املحلل املضمَّ
النتائج، لكن هذا حمدود يف حال تعّرف املحلل املضمن عىل الكلمة. كام أن اعتامده عىل 
التجزئة عىل مرحلة  املتولدة عند  تأثري األخطاء  الكلمة قلل من  التحليل عىل مستوى 

التوسيم الرصيف.

حملل أمريا اختار طريقة التجزئة والتوسيم يف آن واحد وذلك عىل عرب جتزئة الكلمة 
إىل حروف ثم تعيني مكان ووسم احلرف ثم جتميع الكلمة بناء عىل مكان أحرفها. فمثال 
أما  َفـ/عطف_سابق1 ـُهـ/ضمري_أساس ـْم/ضمري_أساس.  َفُهْم ستصبح  الكلمة 
التوسيم مع  التجزئة تسبق  النظام اخلطي حيث  اعتمدا  حملال ستانفورد وفراسة فإهنام 

متّيز فراسة باعتامده عىل كثري من املعاجم والفهارس لتيسري عملية التحليل.
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فراسة  أمرية ستانفورد مدامريا االسم
نعم  نعم نعم نعم صنف الكلمة
 - نعم نعم إال للمجهول نعم نوع الفعل
 - نعم - نعم املخاطب واملتكلم والغائب

نعم لألسامء نعم - نعم اجلنس
نعم لألسامء  نعم مفرد ومجع فقط نعم العدد

 - نعم نعم نعم املعلوم واملجهول
 - - - نعم التعريف
 - - - نعم إعراب الفعل
 - - - نعم إعراب االسم

جدول 3: خصائص أشهر املحلالت الرصفية املرمزة

٤- نمذجة الكلمة توزيعًيا
لكل  معينة  لغوية  قيام  لنا  أنتجت  املاضية،  الفصول  يف  كام  لغويا  الكلمة  نمذجة 
اجلملة:  يف  »ضارب«  كلمة  أصبحت  فمثال،  للكلمة.  اللغوية  اخلصائص  من  خاصية 

»كان ضارب الناس أجنبيا« ممثلة بالشكل التايل:

>الوزن=فاعل، قسم_الكلمة=اسم، التشكيل=ضاِرب، احلالة=مرفوع، 
العدد=مفرد، وغريها<

هذه النمذجة مبنية عىل تصنيف اإلنسان والذي تطور عرب دراسة اللغة عرب العصور. 
إىل  اللغوي،  التمثيل  تتجاوز  الكلمة،  لنمذجة  خمتلفة  طريقة  سندرس  القسم  هذا  يف 

استخراج متثيل مبني عىل نصوص اللغة.

ال  فمثال،  رقميا.  متثيال  ال  تصنيفيا  متثيال  يعترب  أنه  للكلمة  اللغوي  التمثيل  يعيب 
يمكننا اعتبار املرفوع رقام كالواحد واملنصوب كاالثنني واملجرور كالثالثة، وذلك ألن 
ترتيب  الثالث. والتصنيف ال يقتيض أي  القيم  ترتيًبا معينًا بني  أن هناك  ذلك يقتيض 
ينطبق عىل  األمر  التباعد(. هذا  بنفس  ليست  أن األصناف عادة  بني األصناف )رغم 
مفردات اللغة نفسها. فال يمكننا حتويل كلامت اللغة إىل أرقام مبارشة وحلل هذا األمر، 
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طور الباحثون طرقًا عديدة لتمثيل الكلمة كمتجه رقمي numerical vector. ما يميز 
املتجه الرقمي )كاألرقام( عن الصنف، أنه يتيح لنا القيام بعدد من العمليات الرياضية 

كحساب املسافة بني متجهني.

٤.1 التمثيل الكالسيكي للكلمة
اخليار األول هو متثيل كل كلمة بمتجه طويل )طوله عدد مفردات اللغة( ذو قيم 
الواحد  الرقم  ذو  باملتجه  املتجه  هذا  تسمية  يمكننا  واحد.  عمود  عدا  ما  أصفار  كلها 
one-hot encoding. ولنرضب مثاالً عىل هذا املتجه: لو افرتضنا أن عدد كلامت اللغة 

 >1.٠.٠< باملتجه  متثل  األوىل  الكلمة  فإن  حصان«  حائط،  »فرس،  كلامت:  ثالث 
والثاين >٠.٠.1< وهكذا.

يعيب هذا اخليار أنه يفرتض مسافة واحدة بني أي كلمتني يف اللغة. ولكن احلقيقة 
هذا  مثل  عىل  للحصول  بإمكاننا  احلائط.  إىل  منه  احلصان  إىل  أقرب  الفرس  أن  هي 
هذه   .distributional semantics التوزيع«  »دالالت  نظريات  إىل  االستناد  التمثيل، 

النظرية تستند إىل القول بأن العنارص اللغوية ذات التوزيع نفسه هلا املعنى نفسه.  

أحد األمثلة عىل التمثيل التوزيعي، التمثيل الكالسيكي املبني عىل توارد الكلامت 
معهام،  املتواردة  الكلامت  يف  يشرتكان  واحلصان  الفرس  كان  فإذا   .Co-occurrence

فإن هلام املعنى نفسه. فمثال، قد نجد أن كالمها يردان مع الكلامت: حذوة، سج، إلخ 
فنستدل أن هلام معنى متقارًبا.

عدد  وعرضها  مربعة طوهلا  مصفوفة  بناء  يتم  الكالسيكي،  التوزيعي  التمثيل  ويف 
مفردات اللغة. ويف كل خانة يتم تعداد عدد املرات التي وردت فيها كلمة ما يف سياق 
كلمة أخرى. وبذلك أصبح متثيل كل كلمة هو الصف املستخرج من هذه املصفوفة. 

اجلدول أدناه مثال عىل املصفوفة للمثال السابق.
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حصانحائطفرس
٠1٢فرس
1٠٠حائط

٢٠٠حصان

جدول ٤: مثال عىل مصفوفة توارد الكلامت. اخلانة الرقمية يف الزاوية العليا اليرسى تعني أن كلمة 
حصان وردت مرتان يف سياق كلمة فرس. التمثيل املتجهي لكلمة فرس هو >0.1.2<.

الغنية  اللغات  الكبري، خصوًصا يف  الكلامت هو حجمها  توارد  مما يعيب مصفوفة 
أشكال  فكل    ،sparseness املفردات  لتباعد  الكلمة  متثيل  ناحية  من  وفقرها  رصفًيا، 
الكلامت تدخل يف عدد مفردات اللغة والتوارد بني هذه األشكال أكثر األحيان معدوم. 

وهذا جيعلها مكلفة وغري عملية عند مترين كثري من اخلوارزميات.

٤.2 مضامني الكلمة
َي بمضامني الكلمة word embedding يتميز  مؤخًرا، ظهر متثيل حديث للكلمة ُسمِّ
بكونه عميل وسيع مع احلفاظ عىل متثيل داليل جيد للكلمة، وأشهر أداة تنتج هذه املضامني 
هي Mikolov, Sutskever, Chen, Corrado, & Dean, 2013( word2vec(. وهذا 

التمثيل يعتمد عىل خوارزمية الذكاء االصطناعي: الشبكات العصبية.

الناتج النهائي من خوارزميات مضامني الكلمة هو متثيل كل كلمة من كلامت اللغة 
الكلامت  تكون  بحيث  رقمي(  عنرص   3٠٠ يكون  ما  )عادة  حمدد  طوله  رقمي  بمتجه 
الزاوية  ذات املعاين املتقاربة ذات رضب نقطي للمتجهني يقرتب من الواحد )أي أن 

بني املتجهني تساوي أو تقرتب من الصفر(.

هذا الطريقة يف تسهيل التعامل مع الكلامت عرب حتويلها إىل متجهات رقمية يمكن 
 )categorical data تصنيفية  قيم  أية  )أو  اللغوية  األصناف  يف  كذلك  استخدامها 
املتجه  استخدام  هو  فاملشهور  الكثيف(.  املتجه  بناء  الطريقة  تسمى  احلالة  هذه  )ويف 
ال  التمثيل  وهذا  البيانات.  من  األنواع  هلذه   one-hot encoding الواحد  الرقم  ذو 
يصلح خصوًصا عند وجود عدد كبري من األصناف. فمثال، نرش تشن وماننق بحثًا بأن 
 syntactic استخدام املتجه الكثيف )أو املضامني( سبب سعة أكرب يف إعراب الكلامت
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parsing. كام نرش أحد الباحثني استخداما ملضامني قسم الكلمة )بدال من قسم الكلمة 

 .)Yu, 2016(من أجل نمذجة اجلمل والفقرات )نفسه

٤.3 إنشاء مضامني الكلمة
اخلوارزمية word2vec تتكون من عدة مراحل. يف املرحلة األوىل، جترد اخلوارزمية 
كل املفردات الواردة يف الذخرية اللغوية. ثم تستخرج سياقات كل كلمة من نافذة حمددة 
)مثال الكلمتني املجاورتني للكلمة( فتبني منها جدوال يبني توارد الكلامت، كاجلدول 

أدناه.
التواردكلمة السياقالكلمة املعنية

1الرباقحائط
1يرتبطحائط

...
1بقصةاإلساء
1واملعراجاإلساء

جدول 5: استخراج سياقات يف العبارة: »بالنسبة للمسلمني، يرتبط حائط الرباق بقصة اإلرساء 
واملعراج« مع اعتبار السياق الكلمتني املجاورتني للكلمة.

ثم تقوم اخلوارزمية ببناء مصفوفتني: مصفوفة مضامني الكلمة املعنية )عادة الكلمة 
الوسطى(، ومصفوفة مضامني كلامت السياق. كال املصفوفتني هلام طوٌل بعدد مفردات 
املصفوفتني  كال   .)3٠٠ )عادة  املطلوب  النهائي  املتجه  طول  بحسب  وعرض  اللغة، 

ينشآن بأرقام عشوائية ابتدائية. 

يتم التدريب عن طريق أخذ الكلامت كلمة كلمة. ولكل كلمة ينشأ جدول السياقات 
مع إضافة سياقات خاطئة سلبية negative sampling ذات توارد صفري. 

 continous bag of words هناك نمطان للخوارزمية: النمط األول رزمة الكلامت
أن  skipgram حياول  الثاين  املعنية من سياقها، والنمط  بالكلمة  ُيتنبأ  )CBOW( وهبا 

يتنبأ بالسياق من كلمة معينة. 
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لو أخذنا النمط الثاين يف االعتبار، فإن اخلوارزمية ستقوم بعد ذلك برضب نقطي 
بني مضمون الكلمة املعنية مع مضامني كلامت السياق )أي أهنا حتسب مقدار الزاوية 
بني هذه الكلامت(. ومن ثم يتم حساب اخلطأ يف الناتج من الرضب )جيب أن يساوي 
اخلوارزمية  ذلك، ستقوم  بعد  السلبية(.  للسياقات  اإلجيابية وصفًرا  للسياقات  واحًدا 

بتعديل املضامني يف كال املصفوفتني لتقليل هذا اخلطأ. 

تستمر املضامني يف التحسن بينام تعاد هذه العملية لكل كلمة يف الذخرية اللغوية، 
وأحيانا تعاد لعدة دورات عىل كامل الذخرية epochs. الناتج النهائي من اخلوارزمية 

هي مصفوفة الكلمة املعنية وفيها متثيل لكل كلمة بشكل متجه رقمي.

٤.٤ تقييم مضامني الكلمة
وفحص  ما  لكلمة  الكلامت  أقرب  استخراج  يمكننا  املتجهات  هذه  إنشاء  بمجرد 
التناظر  منها  للكلمة  الرقمي  التمثيل  هذا  لتقييم  علمية  طرق  وهناك  التمثيل.  جودة 

اللفظي، االختيار األمثل للكلمة ضمن سياق، والقاموس العكيس. 

يف التناظر اللفظي، ُيعطى احلاسب كلمتني متناظرتني )دون حتديد سبب التناظر( ثم 
ُيطلب منه الكلمة املناظرة لكلمة ثالثة. وكمثال، يعطى الكلمتان املتضادتان حار:بارد، 
ويطلب منه املناظر لكلمة أعىل )أسفل(. هذه الطريقة تقيس جودة متثيل العالقات بني 

الكلامت ويتم تنفيذها عرب عمليات رياضية مثل اجلمع والطرح.

هلذه اخلوارزمية عدة عوامل تؤثر يف عملية التدريب، منها: النمط املستخدم وطول 
الطويلة  اللغوية  للذخرية  يكون  ما  وعادة  مترينًا  أسع  األول  النمط  الكلامت.  نافذة 
الكلامت  يمثل  بأنه  فيتميز  الثاين  النمط  أما  أفضل.  بشكل  املتكررة  الكلامت  ويمثل 
النادرة بشكل أفضل. طول النافذة القصري عادة ما يقّرب بني الكلامت القابلة للتبديل 

بني بعضها البعض، وطول النافذة الطويل عادة ما يقّرب الكلامت املتعلقة ببعضها.

٤.5 تطور مضامني الكلمة
كانت هذه اخلوارزمية بمثابة الرشارة لكثرٍي من األبحاث التي تعالج جوانب 

القصور فيها وتطور نامذج أكثر دقة يف متثيل الكلمة.

وال  السياق  كلامت  يف  الرتتيب  تأخذ  ال  أهنا  اخلوارزمية  يف  القصور  جوانب  أحد 
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تأخذ تركيبة الكلمة باالعتبار عند التدريب. وهاتان اخلاصيتان حتديًدا مهمتان يف اللغة 
العربية، حيث إن وزن الكلمة يلعب دوًرا مهاًم يف معنى الكلمة، كام أن بعض السوابق 

واللواحق مؤثرة يف املعنى )مثل التاء املربوطة(.

اللفظية  املتشاهبات  بني  تفرق  ال  أهنا  اخلوارزمية  عن  املشتهرة  العيوب  من 
homographs. فمثال املتجه الناتج لكلمة »عني« سيكون خمتال، وذلك ألن الكلمة هلا 

عدة معاٍن تأيت يف سياقات متباينة. ففي آلية عمل اخلوارزمية، تقوم اخلوارزمية بتصحيح 
معامل اخلطأ كل مرة ترد فيها الكلمة بيشء مناسب للكلامت املصاحبة )يف السياق(. 
ولكن الكلمة هلا سياقات متباينة مما يؤدي إىل إنتاج متجه رقمي وسطي )حسب عدد 

مرات تكرار كل معنى(.

ومن العيوب أيًضا، حمدودية اخلوارزمية عىل الكلامت التي وردت يف الذخرية التي 
تم التدريب عليها. فهي ليست تعميميَّة بحيث يمكنها التنبؤ بالكلامت التي مل ترد سابًقا 

يف الذخرية.

من  األساسية.  الصيغة  عىل  معدلة  نامذج  عدة  بتطوير  باحثون  قام  ذلك  أجل  من 
ذلك حزمة fastText التي طورها باحثون يف رشكة فيسبوك، والتي ال تكتفي بتمثيل 
االعتبار.  بعني   )subword( الكلمة  أبعاض  تأخذ  ولكن  النهائي  بشكلها  الكلامت 
فتمثيل الكلمة الناتج عن هذه احلزمة هو مبني عىل كل أبعاضها الكتابية سواء احلروف 
أو األبعاض الثنائية bigram أو الثالثية أو حتى أكثر من ذلك. فمثال، التمثيل اخلاص 
بكلمة »خيل« سيتكون من جمموع متثيل كل حرف من حروفها الثالثة، باإلضافة إىل 
تأخذ الرصف يف  َبْعَضْيها »خي« و »يل«. هذه احلزمة أفضل من سابقتها كوهنا  متثيل 
التنبؤ بكلامت مل ترد من قبل )واللغة  االعتبار )واللغة العربية غنية رصفًيا(، ويمكنها 

العربية كثرية االشتقاقات وااللتصاقات(.

لكن التطور يف هذا املجال مل يتوقف. فقد تنبه الباحثون إىل أن اخلوارزمية ال تأخذ 
لكن هذه  اهتامما،  املعنية  للكلمة  املصاحبة  الكلامت  تويل  نعم، هي  باالعتبار.  السياق 
القصور  املقالة. وعاجلت هذا  أو حتى  للفقرة  الكامل  السياق  الكلامت استبعدت من 
خوارزميات تستخدم طبقات ذات خصائص تذكرّية لسالسل البيانات وأشهرها طبقة 
 attention كام طورت أكثر عرب خاصية الرتكيز .LSTM الذاكرة قصرية املدى املطولة
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والتي تعطي اهتامًما أكرب للكلامت ذات التأثري األكرب عند التنبؤ بالكلمة التالية. فمثال 
يف اجلملة التالية: »وحيب األطفال اللون األخرض واألمحر و__«، فإن الرتكيز من أجل 
الناقصة سيكون منصبا أكثر عىل كلمتي »األخرض« و»واألمحر« كوهنام  التنبؤ بالكلمة 
 BERT مؤثران عىل االختيار. وذاع صيت النامذج املستخرجة هبذه الطرق )مثل نامذج
 Radford et al.,(  GPT-2و  )Devlin, Chang, Lee, & Toutanova, 2018(
2019(( التي أظهرت جودهتا يف توليد فقرات كاملة بشكل آيل متوافقة بشكل كبري مع 

السياق لفقرة مكتوبة معطاة.

٤.6 تطبيقات مضامني الكلمة
الالحقة  التطبيقات  من  كبري  عدد  يف  مفيد  للكلامت  الرقمي  التمثيل  هذا  أخرًيا، 
املفاتيح  لوحات  من  كثري  اآلن يف  أسلفنا هو مستخدم  فكام   .)downstream tasks(
الذكية للتنبؤ بالكلمة التالية. كام أنه مفيد حتى يف تصنيف اخلصائص اللغوية بالنمط 

األول )مثل تصنيف قسم الكالم(. 

وبعد تطور خوارزميات استخراج مضامني الكلمة )حتى أهنا سميت بنمذجة اللغة 
Language Modeling إذ إهنا مل تعد مقترصة عىل الكلمة فقط وإنام تعترب سياق اجلمل 

والفقرات(، أصبحت شبه أساسية وأولية لكثري من مهام جمال معاجلة اللغات الطبيعية. 
فمثال، يف النموذج BERT، رفع استخدام مضامني الكلمة السياقية من جودة إحدى 
عرشة مهمة من مهام معاجلة اللغات الطبيعية. وصار عىل املستخدم الذي يريد حتليل 
املشاعر يف نص معني أن ال يبدأ من الصفر، وإنام يبدأ من نموذج ملضامني الكلامت )قد 

سبق تدريبه( ثم يبني نموذجه لتحليل املشاعر فوقه بكل سهولة.

5- خامتة
تطورت خوارزميات الذكاء االصطناعي املستخدمة لتحليل ونمذجة الكلمة تطورا 
كبريا يف السنوات األخرية، والتي تعد خطوة أساسية مهمة لكثري من تطبيقات معاجلة 
اللغة الطبيعية. فال شك أن معرفة املعاين واملباين للكلامت )اللبنات األساسية للكالم( 
ومتثل  تفرس  التي  الطرق  تعددت  ولذا  آليا.  إنتاجه  أو  الكالم  فهم  أجل  من  رضوري 
الكلامت وتبني جرسا ليسهل فهمه من قبل احلاسب اآليل الذي لغته ال تتجاوز األرقام.
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املبني عىل  اللغوي  النمط  الورقة األبحاث يف هذا املجال إىل نمطني:  صنفت هذه 
الدراسات اللغوية للكلمة مثل التحليل الرصيف والنمط التوزيعي الذي يستنتج املعاين 

للكلمة بناء عىل سياقاهتا وتوزيعها يف النص.

رشحت هذه الورقة كثريا من اخلوارزميات املستخدمة يف حتليل ونمذجة الكلمة يف 
كال النمطني، مع تبيان جوانب القصور عند بعضها وخصوصا عند تطبيقها لنمذجة 
يمكن  إذ  لبعضها،  مكمالن  أهنام  وبينت  النمطني  بني  قارنت  كام  العربية.  الكلمة 

االستفادة من النمط التوزيعي كخطوة أوىل لتحليل كثري من املهام يف النمط اللغوي.

كبري  بشكل  منصّب  التوزيعي  النمط  يف  التطور  من  كبريًا  جزءًا  بأن  نختم  أن  بقي 
يف  واألبحاث  اللغة،  لذات  هي  املستخرجة  النامذج  من  وكثري  اإلنجليزية،  اللغة  عىل 
اللغة العربية متأخرة يف جتربة مثل هذه اخلوارزميات وقياس جودهتا عىل اللغة العربية 
حتديدا، حيث إن للغة العربية مشاكلها اخلاصة. فمثال، تشكيل الكلمة هي ميزة شبه 
فريدة للغة العربية وعدم التشكيل ليس خطأ إمالئيا، وإنام وجوده اختياري ومتفاوت 
وتقديري. ويعمد كثري من الباحثني للغة العربية إىل إزالته منعا للزيادة يف تباعد الكلامت 
sparseness. ولكن هذه اإلزالة تزيد من غموض الكلمة )والتي بسببها يعمد الكاتب 

كثريا إىل كتابة التشكيل أو الشدة(. وعليه فيجب البحث عن إمكانية بناء خوارزمية ذكية 
لبناء املضامني تستطيع متييز احلركات وتستفيد منها دون أن تؤثر عىل تباعد الكلامت.
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الفصل اخلامس
تقنيات الذكاء االصطناعي واملعاجلة احلاسوبية
للمتالزمات اللفظية والتراكيب االصطالحية

د. أيـمن بن أحـمد الغامدي
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ملخص الفصل
مهام  من  لكثري  مستمرًا  حتديا  ودرجاته  مستوياته  بكافة  اللغوي  الغموض  ُيشكل 
املعاجلة اآللية للغات الطبيعية؛ ومن هنا بدأ االهتامم مبكرًا بدراسة عدد من الظواهر 
االصطالحية  الرتاكيب  ظاهرة  أمهها:  ومن  واضح،  بشكل  فيه  تسهم  التي  اللغوية 
واملتالزمات اللفظية، والتي لفتت منذ وقت مبكر انتباه عدد كبري من الباحثني واملهتمني 
يف ختصصات بينية لغوية وحاسوبية متعددة. ويف هذا الفصل نقدم استعراضًا موجزًا 
جلهود الباحثني يف هذا امليدان، من خالل تتبعنا ألهم الدراسات التي اهتمت باملعاجلة 
احلاسوبية هلذه الظاهرة اللغوية، وسيبدأ الفصل بمقدمة تبني أمهية دراسة هذه الظاهرة 
وأهم جماالت البحث فيها، ثم يقدم القسم الثاين من هذا الفصل إطارًا نظريًا لدراسة 
هذه الظاهرة ويشتمل عىل التعريف العميل، وذكر أهم اخلصائص اللغوية املميزة هلا يف 
اللغة العربية، باإلضافة إىل استعراض أهم التصنيفات املستعملة للرتاكيب االصطالحية 
يف مستويات لغوية متعددة. ويف القسم الثالث نقدم استعراضًا ألهم تطبيقات املعاجلة 
احلاسوبية هلذه الظاهرة والتي تلخص املشاكل البحثية الرئيسة التي تتضمن الرتاكيب 
االصطالحية يف أدبيات معاجلة اللغات، ويسلط هذا القسم الضوء بشكل خاص عىل 
للرتاكيب  احلاسوبية  اللغوية  باملصادر  يتعلق  وما  اآليل،  والتعرف  االستخراج  مهمتي 
االصطالحية وتطبيقات معاجلة اللغات، وأخريًا نختم هذا الفصل بعرض موجز ألبرز 
التحديات التي ال تزال تشكل عقبة يف سبيل الوصول إىل درجات عالية من الدقة يف 

مهام املعاجلة احلاسوبية املختلفة هلذه الظاهرة اللغوية املعقدة.     
 

د. أيـمن بن أحـمد الغامدي
حاصل عىل  القرى،  أم  جامعة  العربية يف  اللغة  معهد  املساعد يف  احلاسوبية  اللسانيات  أستاذ 
درجة البكالوريوس يف اللغة العربية وآداهبا، والدبلوم العايل يف الرتبية والتعليم وطرق التدريس 
يف جامعة الطائف، ودرجة املاجستري يف اللسانيات التطبيقية يف جامعة Essex، ودرجة الدكتوراه 
يف اللسانيات احلاسوبية والذكاء االصطناعي يف قسم احلاسب اآليل يف جامعة Leeds يف اململكة 
املتحدة، له عدد من األبحاث املنشورة يف اللسانيات التطبيقية واحلاسوبية، وُمنح عددًا من شهادات 
الشكر والتميز من جهات أكاديمية وخريية واجتامعية، وله عدد من املشاركات يف املؤمترات العلمية 
م وَحرض العديد من الدورات والورش التدريبية املحلية والدولية يف جماالت  املحلية والدولية، َقدَّ

)https://uqu.edu.sa/aamansoori( – )aamansoori@uqu.edu.sa( .أكاديمية متنوعة
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1- املقدمة
ُتعد ظاهرة الرتاكيب االصطالحية من الظواهر اللغوية املعقدة التي شغلت كثريًا من 
الباحثني يف عدد من املجاالت العلمية املتصلة باللغة، كعلوم اللسانيات املتنوعة مثل: 
االصطناعي،  الذكاء  ختصصات  من  عدد  يف  وكذلك  والنفسية،  التطبيقية  اللسانيات 
األبحاث  هذه  أغلب  وحتاول  للغات.  اآللية  املعاجلة  وعلوم  احلاسوبية،  كاللسانيات 
اللغوي  الغموض  نسبة  تقليل  يف  تساعد  وعملية  علمية  مقرتحات  تقديم  عىل  العمل 
الذي تسببه هذه الظاهرة يف عدد من تطبيقات املعاجلة اآللية للغات: كالرتمجة اآللية، 
وتطبيقات التحليل اللغوي املختلفة: مثل التحليل الرصيف والنحوي والداليل وغريها.

ويعود االهتامم هبذه الظاهرة اللغوية لعدد من األسباب التي من أمهها النسبة الكبرية 
التي تشكلها هذه الرتاكيب يف اللغة، وخاصة يف اللغة الشائعة التي تستعمل يف احلياة 
الرتاكيب  هلذه  املقدرة  النسب  ترتاوح  املثال  عىل سبيل  اإلنجليزية  اللغة  ففي  اليومية، 
 )Erman and Warren, 2000( %إىل أكثر من ٥٠ )Biber et al., 1999(  %3من ٠
ويف املعجم احلاسويب اإلنجليزي  WordNet شكلت نسبة هذه الرتاكيب بكل أنواعها 

.)Miller et al., 1990(  حوايل ٤1% من إمجايل عدد املداخل املعجمية

أما يف اللغة العربية فبالرغم من عدم وجود دراسات إحصائية أو نسب حمددة هلذه 
الرتاكيب كام يف اإلنجليزية، إال أن كثرهتا تعد كذلك ظاهرة يف العربية، وخاصة عند 
استقراء نتائج البحث يف املدونات العربية الضخمة)1(. كام يؤكد أمهية هذه الظاهرة يف 
العربية، العناية املبكرة هبا من قبل الباحثني واللغويني العرب، فقدياًم ظهر هذا االهتامم 
يف مؤلفات كثرية اهتمت بجمع أمثال العرب وحكمهم، وكذلك قصد بعض املؤلفني 
العناية  الكتاب والسنة من األمثال واحلكم، وهذه  الوحيني  تفسري ماورد يف نصوص 
املبكرة بال شك تدل عىل الوعي املبكر عند علامء اللغة باألمهية البالغة هلذا النوع من 
الرتاكيب يف فهم اللغة وتفسري معانيها، وكذلك دورها يف رفع املستوى اللغوي للكتاب 
وطالب العلم، ويوضح جدول 1 عددًا من املصادر العربية القديمة التي اعتنت هبذا 

النوع من الرتاكيب.

العربية،  اللغة  يف  الرتاكيب  من  النوع  هذا  شيوع  لغوية  مدونات  عىل  املبنية  اللغوية  الدراسات  من  كثري  أكدت   -1
ويمكن للمهتم مراجعة الدراسات التالية ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع: )اخلويل، 1٩٩8؛ فايد، ٢٠1٤؛ 

.)Alghamdi, 2018 Zaghouani, 2014; Abdou, 2011 
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3٥٠هـأبو منصور الثعالبيثامر القلوب يف املضاف واملنسوب
3٥٦هـأبو عيل القايلكتاب أفعل من كذا
٤87هـالبكريرشح كتاب األمثال

٥18هـامليداينجممع األمثال 
٥38هـالزخمرشيأساس البالغة

1111هـاملحبيما يعول عليه يف املضاف واملضاف إليه

جدول 1: أمثلة لكتب مجعت عددا من أنواع الرتاكيب االصطالحية يف املصادر العربية القديمة.

يتصل هبا جليا يف  الظاهرة وما  االهتامم هبذه  احلديثة ظهر  اللغوية  الدراسات  ويف 
عدد كبري من األبحاث التي تناولت هذه الظاهرة من خمتلف زواياها، فعىل سبيل املثال، 
الرتاكيب يف معاجم خاصة كام يف هذه األمثلة: )أبو  الباحثني بجمع هذه  اهتم بعض 
سعد، 1٩87؛ إسامعيل وآخرون، 1٩٩٦؛ بشارة،٢٠٠٢؛ أبو داوود،٢٠٠3؛ حافظ، 
نظرية  أطر  تقديم  إىل  أخرى  دراسات  اجتهت  بينام  كامل، ٢٠٠7، وغريها(،  ٢٠٠٤؛ 
التالية:)القاسمي، 1٩7٩؛ حجازي،  الرتاكيب كام يف األعامل  النوع من  لدراسة هذا 
األبحاث  هذه  وقدمت   ،)٢٠٠7 عمر،  ابن  1٩٩٦؛  هليل،  1٩٩3؛  غزالة،  1٩8٠؛ 
ورشح  اللغوية،  الرتاكيب  هذه  بتعريف  يتعلق  فيام  النظرية  املقرتحات  من  العديد 
أنواعها، ومجع ما يستعمل من مصطلحات خمتلفة يف وصفها، باإلضافة إىل دراسة أهم 

خصائصها وتصنيفاهتا يف خمتلف مستويات التحليل اللغوي.

وقد أكدت بعض الدراسات اللغوية احلديثة املبنية عىل مدونات ضخمة متثل اللغة 
مشاهبة  لغوية  ظواهر  من  هبا  يتصل  وما  االصطالحية  الرتاكيب  أن  املعارصة  العربية 
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النصوص  التي هتدف إىل حتليل  اللغوية  الربامج  أن تشكل جزءًا أساسيًا يف كل  جيب 
العربية حاسوبيا؛ وذلك ألثرها املهم يف حتديد مستويات الغموض اللغوي يف خمرجات 

.)Abdou, 2011; Najar et al., 2015(تطبيقات معاجلة اللغة املختلفة

وإذا ما أمعنا النظر نجد كذلك أن كثريا من الكلامت املفردة يف اللغة العربية يتوقف 
املتصلة هبا، وقد تكون بعض  فهم معانيها املختلفة عىل فهم معنى عدد من الرتاكيب 
معاين هذه الرتاكيب أكثر شيوعا من معنى الكلمة وهي مفردة، كام يظهر ذلك عىل سبيل 
املثال يف كلمة »عني«، والتي ال يمكن استيعاب معانيها املتعددة يف السياقات اللغوية 
املختلفة إال بفهم معاين عدد من املتالزمات اللفظية املتصلة هبا، ويمكن توضيح هذه 
الفكرة من خالل تشبيه الكلمة املفردة »عني« برأس جبل اجلليد، والذي قد يظهر يف 
أول وهلة صغريًا ولكنه يف الواقع وعند التأمل جمرد قمة جلبل عظيم كام هو موضح يف 

الشكل 1 .
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صورة رمزیة لقمة جبل الجلید تظھر فیھا كلمة "عین" وأمثلة للتراكیب المرتبطة بھا. :1شكل   

ومما یؤكد أھمیة دراسة ھذه الظاھرة اللغویة وما یتصل بھا، ما توصلت إلیھ عدد من 
األبحاث في علم اللغة العصبي والنفسي من نتائج تفید أن المعجم اللغوي في العقل 
البشري ال یتكون من مفردات وكلمات معزولة فحسب بل یتمثل في شبكة معقدة من 

 ,Wrayتمثل المعجم اللغوي للعقل البشري  التراكیب والعالقات المتنوعة التي
2002) (Sinclair, 1991; باإلضافة إلى ذلك، تؤكد كثیر من األبحاث في علم .

اللغة التطبیقي أن طالقة متعلم اللغة تعتمد بشكل أساسي على مدى إتقانھ ومعرفتھ 
 ;Fillmore, 1979( بھذه التراكیب وفھم الصالت والعالقات اللغویة التي تحكمھا

Pawley and Syder,1983; Ohlrogge, 2009.(  

وفي علوم اللسانیات الحاسوبیة ومعالجة اللغات ظھر كذلك اھتمام مبكر بھذه الظاھرة 
وذلك لدورھا المحوري في تحسین الدقة اللغویة لنتائج كثیر من تطبیقات المعالجة 

التي تھدف إلى  اآللیة للغات، فوجدت في ھذا المجال العدید من المشاریع البحثیة
، وذلك ببناء معاجم 1تضمین ھذه التراكیب في مراحل المعالجة اآللیة التقلیدیة للغات

																																																												 	
تتكون المعالجة اآللیة للغات من مجموعة من المراحل المتعارف علیھا في اللسانیات الحاسوبیة والتي غالیا  1

ما تبدأ بعدد من مھام تحضیر النصوص المراد معالجتھا ثم توظیف عدد من الخوارزمیات في التحلیل اللغوي 
صرفیة إلى أصولھا ثم تأتي مرحلة الترمیز والتي تشمل التقسیم اآللي للكلمات والجمل ثم إرجاع المشتقات ال

شكل 1: صورة رمزية لقمة جبل اجلليد تظهر فيها كلمة »عني« وأمثلة للرتاكيب املرتبطة هبا.
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ومما يؤكد أمهية دراسة هذه الظاهرة اللغوية وما يتصل هبا، ما توصلت إليه عدد من 
العقل  اللغوي يف  املعجم  أن  تفيد  نتائج  العصبي والنفيس من  اللغة  األبحاث يف علم 
البرشي ال يتكون من مفردات وكلامت معزولة فحسب بل يتمثل يف شبكة معقدة من 
 Wray, 2002( الرتاكيب والعالقات املتنوعة التي متثل املعجم اللغوي للعقل البرشي
Sinclair, 1991(. باإلضافة إىل ذلك، تؤكد كثري من األبحاث يف علم اللغة التطبيقي 

الرتاكيب  ومعرفته هبذه  إتقانه  مدى  أسايس عىل  بشكل  تعتمد  اللغة  متعلم  أن طالقة 
  )Fillmore, 1979; Pawley andحتكمها التي  اللغوية  والعالقات  الصالت  وفهم 

 Syder,1983; Ohlrogge, 2009).

هبذه  مبكر  اهتامم  كذلك  ظهر  اللغات  ومعاجلة  احلاسوبية  اللسانيات  علوم  ويف 
تطبيقات  من  كثري  لنتائج  اللغوية  الدقة  حتسني  يف  املحوري  لدورها  وذلك  الظاهرة 
املعاجلة اآللية للغات، فوجدت يف هذا املجال العديد من املشاريع البحثية التي هتدف 
ببناء  وذلك  للغات)1(،  التقليدية  اآللية  املعاجلة  مراحل  يف  الرتاكيب  هذه  تضمني  إىل 
 Bar et al., (:معاجم حاسوبية داللية خمتصة هبذه الرتاكيب كام نجد يف األعامل التالية
Constant et al., 2013; Alghamdi, 2018 ;2014( أو حتسني عمل اخلوارزميات 

اخلاصة بالتعرف واالستخراج اآليل هلذه الرتاكيب من النصوص كام يف هذه األمثلة: 
 ،)Ramisch 2015; Carpuat and Diab, 2010; Rikters and Bojar, 2017  (

وتعود بداية األبحاث التي وظفت األدوات احلاسوبية يف دراسة هذه الظاهرة اللغوية 
ركزت  وقد  استعامله،  وانتشار  احلاسوب  اخرتاع  بدايات  مع  امليالدية  الستينات  إىل 
احلاسوب  من  تفيد  التي  الطرق  من  عدد  تطبيق  عىل  املجال  هذا  يف  املبكرة  األبحاث 
عىل  بناء  االصطالحية  الرتاكيب  أنواع  من  لعدد  اآليل  االستخراج  يف  الفائقة  وقدراته 
 Stevens and Giuliano, (:قوالب لغوية حمددة مسبقًا كام نجد يف الدراسات التالية

.)1965; Berry-Rogghe, 1973; Atwell, 1988

1- تتكون املعاجلة اآللية للغات من جمموعة من املراحل املتعارف عليها يف اللسانيات احلاسوبية والتي غاليا ما تبدأ بعدد 
من مهام حتضري النصوص املراد معاجلتها ثم توظيف عدد من اخلوارزميات يف التحليل اللغوي والتي تشمل التقسيم 
اآليل للكلامت واجلمل ثم إرجاع املشتقات الرصفية إىل أصوهلا ثم تأيت مرحلة الرتميز اآليل للوحدات الرصفية بعدد 
من املعلومات اللغوية املتعلقة بأقسام الكالم والعالقات النحوية واملعلومات الداللية، ملزيد من التفاصيل عن مراحل 

التحليل اللغوي اآليل يمكن مراجعة )محادة، ٢٠٠٩(.
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2- اإلطار النظري 
لفهم  مدخاًل  تشكل  التي  النظرية  املقدمات  أهم  باختصار  سنتناول  اجلزء  هذا  يف 
هذه الظاهرة اللغوية، وسنقترص هنا حتديدًا عىل ذكر ما هو مهم لفهم عدد من املشاكل 

احلاسوبية التي تنشأ عن معاجلة هذه الظاهرة يف املستويات اللغوية املختلفة.

2.1 تعريف الرتاكيب االصطالحية واملتالزمات اللفظية 
واملصطلحات  املفاهيم  وتعدد  كثرة  الظاهرة  هذه  يف  الباحثني  يشغل  ما  أهم  من 
املستعملة يف وصفها، كام يوضح الشكل ٢ أمثلة لعدد من املصطلحات املستعملة لوصف 
هذه الرتاكيب والظواهر املتصلة هبا يف اللغة العربية، ويمكن تربير هذا التنوع واالختالف 
يف املصطلح واملفهوم بكثرة األبحاث وحداثتها يف هذه الظاهرة املعقدة، وكذلك شيوع 
هلذه  تصورًا  يقدم  أن  حياول  باحث  فكل  ولذا  أنواعها،  وتعدد  االصطالحية  الرتاكيب 

الظاهرة اللغوية -متعددة األوجه- من الزاوية التي هيتم هبا أو املشكلة التي يعاجلها. 
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1شكل  .1: نماذج من المصطلحات المستعملة لوصف ظاھرة التراكیب االصطالحیة في اللغة العربیة  

وھنا سنكتفي بسرد عدد من التعریفات المقترحة والتي تتفق في مجموعة من  
الصفات والخصائص المشتركة للتراكیب اللغویة المستھدفة في سیاق ھذه الدراسة 

وھي كما یلي:  

• ً بشكل دائم وثابت في   "كلمتین أو مجموعة من الكلمات ترد مع بعضھا بعضا
).7ص. 1993مختلف السیاقات"(غزالة،   

• ل عبارة من العبارات المتواترة في اللغة، وقد تكلَّست مكوناتھا وتواردت في "ك 
شكل من أشكال المركبات النحویة المختلفة؛ للداللة على معنى تعادل قیمتھ 

).42ص. 2007اإلخباریة قیمة العالمة اللغویة الواحدة" (ابن عمر،   
• مال اللغوي "تجمع لفظي (أكثر من وحدة معجمیة بسیطة)، یقع في االستع 

باطراد، ولھ داللة ثابتة ال تنتج من تجمیع دالالت مفرداتھ المكونة لھ". (فاید، 
).113ص. 2014  

ومن التعریفات التي یكثر استعمالھا خاصة في أدبیات المعالجة اآللیة للغات 
والذي اعتمد  Baldwin and Kim (p.269 :2010)واللسانیات الحاسوبیة تعریف 

																																																												 	
لحي (التراكیب االصطالحیة والمتالزمات اللفظیة) ویراد بھما مفھوم في ھذا الفصل یستعمل الباحث مصط 1

واحد وھو الذي نشرحھ في ھذا الجزء من البحث.  

شكل 2: نامذج من املصطلحات املستعملة لوصف ظاهرة الرتاكيب االصطالحية يف اللغة العربية)1(.

اللفظية( ويراد هبام مفهوم واحد  الباحث مصطلحي )الرتاكيب االصطالحية واملتالزمات  1- يف هذا الفصل يستعمل 
وهو الذي نرشحه يف هذا اجلزء من البحث.
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 وهنا سنكتفي برسد عدد من التعريفات املقرتحة والتي تتفق يف جمموعة من الصفات 
واخلصائص املشرتكة للرتاكيب اللغوية املستهدفة يف سياق هذه الدراسة وهي كام ييل:

الكلامت ترد مع بعضها بعضًا بشكل دائم وثابت يف  � »كلمتني أو جمموعة من 
خمتلف السياقات«)غزالة، 1٩٩3 ص.7(.

»كل عبارة من العبارات املتواترة يف اللغة، وقد تكلَّست مكوناهتا وتواردت يف  �
قيمته  تعادل  للداللة عىل معنى  املختلفة؛  النحوية  املركبات  شكل من أشكال 

اإلخبارية قيمة العالمة اللغوية الواحدة« )ابن عمر، ٢٠٠7 ص.٤٢(.

اللغوي  � االستعامل  يف  يقع  بسيطة(،  معجمية  وحدة  من  )أكثر  لفظي  »جتمع 
باطراد، وله داللة ثابتة ال تنتج من جتميع دالالت مفرداته املكونة له«. )فايد، 

٢٠1٤ ص.113(.

للغات  اآللية  املعاجلة  أدبيات  يف  خاصة  استعامهلا  يكثر  التي  التعريفات  ومن 
اعتمد  والذي   )2010: p.269( Baldwin and Kim تعريف  احلاسوبية  واللسانيات 
الرتاكيب  من  النوع  هلذا   )2002(  Sag et al. اقرتحه  سابق  تعريف  عىل  كبري  بشكل 

والذي يمكن ترمجته كام ييل:

وحدات  إىل  تقسيمها  يمكن  ثابتة  معجمية  وحدات  هي  االصطالحية  »الرتاكيب 
معجمية أبسط منها، وتتميز بظهور املعنى االصطالحي أو املجازي فيها والذي يسبب 
نوعًا من الغموض يف أحد مستويات التحليل اللغوي: )املعجمي - الرتكيبي - الداليل 

-الوظيفي- اإلحصائي(«.

اللغوية  يمكننا حتديد جمموعة من اخلصائص  التعريفات وغريها  ومن خالل هذه 
التي يمكن استعامهلا لتمييز هذا النوع من الرتاكيب وهو ما سنتناوله يف اجلزء التايل من 

هذا الفصل.
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2.2 اخلصائص اللغوية للرتاكيب االصطالحية
من  بعدد  املعقدة  اللغوية  الظاهرة  هذه  تشكل  التي  االصطالحية  الرتاكيب  تتميز 
هذه  أهم  ومن  اآليل  اللغوي  التحليل  يف  متعددة  ملشاكل  سببا  جتعلها  التي  الصفات 

الصفات ما ييل:

أن  � البد  أهنا  بالرضورة  تعني  تركيب  كلمة  فمقتىض  الرتكيب:  مكونات  تعدد 
تتكون من وحدتني معجميتني عىل األقل، وهذا ما يميزها عن املفردات املنعزلة 
والكلامت املستقلة، ويرى كثري من اللغويني املحدثني أن التفريق بني مفهومي 
واجلدل؛  االختالف  من  كثري  مثار  احلاسوبية  التطبيقات  يف  والرتكيب  الكلمة 
املعيار  كان  إذا  وخاصة  كامل  لغوي  تركيب  هبا  يقصد  أن  يمكن  الكلمة  ألن 
وهو  املفردات،  بني  يكون  الذي  الفراغ  أو  املسافة  وجود  هو  للتفريق  الوحيد 
معيار وإن كان سهل التطبيق يف مهام املعاجلة اآللية للغة إال أنه غري دقيق خاصة 
يف اللغة العربية التي تتميز بالتداخل الشديد بني الوحدات املعجمية يف املفردة 
الواحدة، كام يف تركيب )أرأيتها؟( الذي اجتمعت فيه أربع وحدات معجمية 
متصلة وليس بينها مسافة يف الكتابة، ففي اللغة العربية من الشائع أن نرى مجاًل 

كاملة يف صورة مفردة واحدة كام يف املثال السابق.  

التواتر وشيوع التالزم بني مكوناهتا: من أهم ما تتصف به الرتاكيب االصطالحية  �
ولو  االستعامل  متصاحبة يف  تكون  ما  غالبا  هلا  املكونة  املعجمية  الوحدات  أن 
األحوال  أغلب  يف  يمكن  ال  وكذلك  فيه،  تأيت  الذي  اللغوي  السياق  اختلف 

استبدال مكوناهتا بألفاظ أخرى مرادفة هلا.

املعنى االصطالحي: وهذه أهم صفة يمكن هبا متييز هذه الرتاكيب يف مستوى  �
التحليل الداليل، فام يميز هذه الرتاكيب أهنا تدل عىل معنى اصطالحي خمتلف 
املفردة. وُيعرب أحيانا  الكلامت  الذي تدل عليه مكوناهتا من  املعنى احلريف  عن 
وال  يناسب  ال  والذي  للرتكيب  اإلمجايل  أو  الكيل  باملعنى  الصفة  هذه  عن 
متفاوتة،  بدرجات  الرتاكيب  توجد يف  الصفة  أجزائه، وهذه  يتوافق مع داللة 
فكلام ابتعد املعنى الكيل عن املعاين احلرفية للمفردات، كلام َقل مستوى شفافية 
عند  وخاصة  اللغوي،  الغموض  من  عال  مستوى  ذلك  عن  وينتج  الرتكيب، 
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مستقل  بشكل  املفردات  معاجلة  عىل  املعتمد  التقليدي  اآليل  التحليل  استعامل 
عن املستوى الرتكيبي هلا.

املكونة هلا؛ ألهنا  الكلامت  اعتامدا عىل ترمجة  الرتاكيب تصعب ترمجتها   ومثل هذه 
العرب  اللغويون  تنبه  بمعناها الكيل صارت وحدة معجمية ذات داللة مستقلة، وقد 
منذ وقت مبكر جدًا ألمهية هذه اخلاصية يف الرتاكيب اللغوية، وأثرها البالغ يف حتديد 
املعنى اإلمجايل للرتكيب فعىل سبيل املثال، ذكر سيبويه يف الكتاب عددا من الرتاكيب 

اللغوية ثم أكد عىل رضورة تالزمها وأثر ذلك عىل فهم املعنى، فيقول:

»واعلم أنَّ هذه األشياَء ال ينفرد منها يشء دون ما بعده، وذلك أنَّه ال جيوز أن تقول: 
، ألنَّك إنَّام تريد مشاَفهًة، وامُلشافهُة ال تكون إالّ من اثنني،  كّلمُته فاه حّتى تقول إىل يفَّ
، وال جيوز أن تقول بايعُته يدًا، ألنَّك إنَّام تريد أن تقول:  فإنَّام َيصّح املعنى إذا قلت إىل يِفَّ

أَخَذ منّي وأعطاين، فإِنَّام َيصَح املعنى إذا قلت: بيٍد ألهنام َعَمالِن«ص3٩٢. 

التحليل  امليزة وأثرها يف  اللغوية احلديثة كذلك هذه  تناولت بعض األبحاث  وقد 
الداليل للرتاكيب فقد عرب اللغوي املعروف حسان )1٩73( ص.331 عن هذا املعنى 

يف الرتاكيب اللغوية بالتضام والضامئم، فيقول: 

أمخاًسا  يرضب  مثل:  املسكوكة  التعبريات  أمثلة  من  يساق  ما  التضام  قبيل  »ومن 
األمور يف نصاهبا، وغري ذلك من  الغارب، ويضع  احلبل عىل  ويلقي  أسداس،  يف 
العبارات التي تنويس فيها ما كان هلا من املعنى البياين حتى أصبحت كاألمثال ال 
حتتمل التغيري، ومن هنا جاء وصفها »باملسكوكة«. وإنام ينبغي ذكر الضامئم هنا؛ ألن 

االكتفاء بذكر الكلمة دون ضامئمها ال يصل باملعجم إىل غايته املنشودة«.

2.3 تصنيفات وأنواع الرتاكيب االصطالحية 
تبعًا لتنوع الرتاكيب االصطالحية وتعدد خصائصها، تنوعت التصنيفات املقرتحة 
هلا، وسنتناول يف هذا اجلزء عددا من التقسيامت املعتربة وفقا ملعايري ومستويات لغوية 

خمتلفة. 

التطبيق خاصة يف مهام  التصنيفات استعامالُ وأكثرها مرونة وسهولة يف  من أشهر 
املعاجلة اآللية للمتالزمات اللفظية، تقسيمها وفًقا لنوع الكلمة األوىل يف الرتكيب أو 
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تبعًا ملا يسمى برأس املركب، وهذا التصنيف يعتمد عىل اختيار الباحث ألقسام الكالم 
املعتمدة يف بحثه، فعىل سبيل املثال، بناء عىل التصنيف العريب التقليدي للكالم إىل اسم 
مثل  فعلية  أو  الدم(،  )ثقيل  مثل  اسمية  لذلك:  تبعًا  املركبات  تكون  وحرف،  وفعل 

)ركب رأسه(، أو حرفية مثل )عىل عينك يا تاجر(. 

معيارًا  منها  تتكون  التي  املعجمية  الوحدات  عدد  من  التصنيفات  بعض  واختذت 
للتقسيم وتبعًا لذلك تكون الرتاكيب: ثنائية، أو ثالثية، أو رباعية ... إلخ. 

وقدم ابن عمر )٢٠٠7( تصنيفًا آخر هلذه الرتاكيب مبني عىل استقراء عدد كبري من 
األمثلة كام يظهر يف الشكل رقم 3 . 
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-23) ص2007: تصنیف المتالزمات اللفظیة وفقاً البن عمر (3شكل  26.  

ویظھر في ھذا التصنیف التداخل بین بعض ھذه األنواع المقترحة للتراكیب؛ وذلك 
معاییر لغویة ممیزة لھا، وھذه ھي الحال الغالبة في كثیر من التصنیفات لعدم وجود 

المقترحة للمتالزمات اللفظیة، وخاصة عندما یكون التفریق بین أنواعھا معتمداً على 
معاییر داللیة ال یحصل في الغالب إجماع بین اللغویین في تفسیر مفاھیمھا، وتبعاً 

لیھا.لذلك في تقسیم العبارات باالستناد ع  

) 2014وفي تصنیف آخر تبنى داود ( في معجمھ للتعابیر االصطالحیة- تقسیم ھذه  -
. 4نوعاً كما یظھر في الشكل  13التراكیب إلى   

الشكل 3: تصنيف املتالزمات اللفظية وفقًا البن عمر )2007( ص26-23.

ويظهر يف هذا التصنيف التداخل بني بعض هذه األنواع املقرتحة للرتاكيب؛ وذلك 
التصنيفات  من  كثري  يف  الغالبة  احلال  هي  وهذه  هلا،  مميزة  لغوية  معايري  وجود  لعدم 
أنواعها معتمدًا عىل  التفريق بني  اللفظية، وخاصة عندما يكون  املقرتحة للمتالزمات 
معايري داللية ال حيصل يف الغالب إمجاع بني اللغويني يف تفسري مفاهيمها، وتبعًا لذلك 

يف تقسيم العبارات باالستناد عليها.
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ويف تصنيف آخر تبنى داود )٢٠1٤( -يف معجمه للتعابري االصطالحية- تقسيم 
هذه الرتاكيب إىل 13 نوعًا كام يظهر يف الشكل ٤. 
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-21، ص2014: تصنیف داود للتعبیرات االصطالحیة في اللغة العربیة (داود، 4شكل  22.(  

تراعي المستوى الداللي ونالحظ كذلك ھنا أن أغلب ھذه األنواع في ھذا التصنیف 
ً ما تكون  كمعیار أساسي للتفریق بین الوحدات المعجمیة، والمعاییر الداللیة غالبا
مصحوبة ببعض اإلشكالیات وخاصة عند محاولة التطبیق العملي كما ذكرنا في 

التعلیق على التصنیف السابق.  

كثرھا تأثراً )، والذي یعد من أ2014ومن التصنیفات المقترحة كذلك تصنیف غریم (
بالمناھج اللغویة الحدیثة، التي یراعي بعضھا مدى االستفادة من ھذه التصنیفات في 

یم التراكیب تقس 7جدول التطبیقات اآللیة لمعالجة المتالزمات اللفظیة. ویظھر في 
، وكما یُالحظ أن 1االصطالحیة إلى أربعة أنواع بناء على معیاري الثبات والشفافیة

ثباتا  ھناك عالقة عكسیة بین ھذین المعیارین وذلك یعني أنھ كلما كان التركیب أقل
كان أكثر شفافیة، والعكس صحیح.  

التراكیب  المعیار
 الحرة

المتالزمات 
 اللفظیة

التعبیر  النحت
طالحياالص  

																																																												 	
یقصد بثبات التركیب ھنا درجة تالزم مكوناتھ وعدم تغیرھا في السیاقات اللغویة المختلفة، كما یقصد  1

بالشفافیة ھنا مستوى استعمال التركیب في معناه االصطالحي أو الكلي ومدى بعده عن المعنى الحرفي 
للكلمات التي یتكون منھا.  

الشكل ٤: تصنيف داود للتعبريات االصطالحية يف اللغة العربية )داود، 201٤، ص22-21(.

ونالحظ كذلك هنا أن أغلب هذه األنواع يف هذا التصنيف تراعي املستوى الداليل 
تكون  ما  غالبًا  الداللية  واملعايري  املعجمية،  الوحدات  بني  للتفريق  أسايس  كمعيار 
مصحوبة ببعض اإلشكاليات وخاصة عند حماولة التطبيق العميل كام ذكرنا يف التعليق 

عىل التصنيف السابق.

ومن التصنيفات املقرتحة كذلك تصنيف غريم )٢٠1٤(، والذي يعد من أكثرها 
تأثرًا باملناهج اللغوية احلديثة، التي يراعي بعضها مدى االستفادة من هذه التصنيفات 
الرتاكيب  اللفظية. ويظهر يف جدول ٢ تقسيم  املتالزمات  التطبيقات اآللية ملعاجلة  يف 
أن  ُيالحظ  وكام  والشفافية)1(،  الثبات  معياري  عىل  بناء  أنواع  أربعة  إىل  االصطالحية 

1- يقصد بثبات الرتكيب هنا درجة تالزم مكوناته وعدم تغريها يف السياقات اللغوية املختلفة، كام يقصد بالشفافية هنا 
مستوى استعامل الرتكيب يف معناه االصطالحي أو الكيل ومدى بعده عن املعنى احلريف للكلامت التي يتكون منها.
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هناك عالقة عكسية بني هذين املعيارين وذلك يعني أنه كلام كان الرتكيب أقل ثباتا كان 
أكثر شفافية، والعكس صحيح.

التعبري االصطالحيالنحتاملتالزمات اللفظيةالرتاكيب احلرةاملعيار
درجة الثبات

درجة الشفافية

جدول 2: تصنيف الرتاكيب املعجمية بحسب درجة ثباهتا وشفافيتها )غريم، 201٤ ص.299(.

وكذلك اقرتحت غريم تقسياًم آخر للمتالزمات اللفظية مبني عىل أقسام الكالم لرأس 
الرتكيب وكذلك الوظائف النحوية املتنوعة للتعابري االصطالحية، ويشمل هذا التصنيف 

ثالثة مستويات تنشأ بينها عدد من العالقات اهلرمية كام يظهر ذلك يف اجلدول رقم 3.
أمثلةاملستوى األصغراملستوى املتوسطاملستوى األكرب

بزغ الفجرفعل +اسم فاعلفعل + اسم
أسدل الستارفعل + اسمفعل + مفعول به

أخذ عىل عاتقه)فعل +حرف( + اسم
خضع خضوعًا تامًافعل + مفعول مطلق

تفصد عرقًافعل + حال
اسرتسل يف احلديثفعل + )حرف + اسم(

إطالق الناراسم + اسم)إضافة(اسم + اسم
صفة + اسم معرف  
سليط اللسان)إضافة غري حقيقية(

أغلبية ساحقةاسم+ نفي+صفة/اسماسم + صفة
زيارة غري رسمية

جزأ ال يتجزأاسم + نفي + فعل
رصاع عىل السلطةاسم + حرف +اسماسم + حرف + اسم

عنقود من العنباسم+ من +اسم

جدول 3:تصنيف املتالزمات وفقًا ألقسام الكالم والوظائف النحوية )غريم،201٤ ص.310-309(.
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ومن املفيد أن نشري هنا إىل أن ما يعرف بأسامء األعالم  Named Entity وما يتعلق 
باستخراجها والتعرف اآليل عليها يف النصوص قد أصبح إىل حد ما جماال علميًا مستقاًل 
وله أبحاثه ودراساته املتعددة؛ ولذلك فلن يتضمن هذا الفصل معاجلة هذا النوع من 
الرتاكيب، مع األخذ يف االعتبار أن نتائج كثري من األبحاث يف هذ املجال تظهر الوصول 
بالثبات  لتميزها  وذلك  الرتاكيب؛  من  النوع  هلذا  احلاسوبية  املعاجلة  يف  عالية  دقة  إىل 

اللغوي، وقلة التعقيدات والتغريات اللغوية التي تطرأ عليها يف السياقات املختلفة.

3- مهام املعاجلة احلاسوبية للرتاكيب االصطالحية
تعددت املناهج املتبعة يف تقديم حلول ملشاكل املعاجلة اآللية للغات الطبيعية، ووفقا 
إجابة  عىل  تساعده  التي  احلاسوبية  واألدوات  الطرق  الباحث  حُيدد  املختار،  للمنهج 
أسئلة البحث وحل مشكالته وحتدياته، ويرى Dale )2010( أن أغلب الطرق البحثية 

املتبعة يف دراسات معاجلة اللغات يمكن تصنيفها ملناهج أربعة رئيسة وهي كام ييل:

مناهج لغوية تقليدية: تستفيد من املعرفة اللغوية وتقدمها يف املعاجلة احلاسوبية  �
وتعتمد عىل حماولة متثيل قواعد اللغة ونقلها عىل شكل خوارزميات يف تطبيقات 

املعاجلة اآللية للغات.

وتستخدم  � الضخمة،  اللغوية  املدونات  عىل  غالبا  تطبق  إحصائية:  مناهج 
االختبارات والنامذج واملعلومات اإلحصائية حلل مشكالت املعاجلة احلاسوبية 

للغة.

مناهج معتمدة عىل تقنيات الذكاء االصطناعي باإلفادة من تقنيات تعلم اآللة  �
وخوارزميات الشبكات العصبية االصطناعية وتقنيات التعلم العميق.

مناهج خمتلطة أو متكاملة وهي املناهج التي توظف عددا من املناهج السابقة  �
لتاليف عيوب االقتصار عىل منهج واحد يف حل  الواحدة؛ وذلك  الدراسة  يف 

املشاكل البحثية املعقدة.

املناهج  هذه  استعامل  الشائع  من  اللفظية  للمتالزمات  اآللية  املعاجلة  أدبيات  ويف 
البحثية واإلفادة منها يف حتسني مهام املعاجلة احلاسوبية للرتاكيب االصطالحية يف خمتلف 
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مستويات التحليل اللغوي، ولكي نكون تصورًا شامال للتطبيقات احلاسوبية يف معاجلة 
فقد ذكر  بينها،  املهام والعالقة  أهم هذه  إىل  أن نشري هنا  يمكننا  اللغوية  الظاهرة  هذه 
.Constant et al )2017( يف مراجعته الشاملة ألدبيات املعاجلة احلاسوبية للرتاكيب 
االصطالحية أن أغلب األبحاث يف هذا امليدان تسعى حلل مشكلتني أساسيتني ومها: 
مشكلة االستخراج اآليل هلذه الرتاكيب من املدونات اللغوية، وكذلك مشكلة التعرف 
اآليل عليها يف اللغة املكتوبة أو املسموعة، والعمل عىل حل هاتني املشكلتني يف املعاجلة 
تطبيقات  من  كثري  أداء  حتسني  يف  فعال  بشكل  يسهم  االصطالحية  للرتاكيب  اآللية 
الرتمجة  التطبيقات  هذه  أهم  ومن  نتائجها.  يف  الدقة  مستوى  وتعزيز  اللغات  معاجلة 
اآللية واملهام احلاسوبية اخلاصة بالتحليل اللغوي بكافة مستوياته ومراحله، كالتحليل 
باملعلومات  وترميزها  الكلامت  بتقسيم  يتعلق  ما  وكذلك  والداليل  والنحوي  الرصيف 
ونوع  اللغوية،  الظاهرة  هذه  ملعاجلة  الرئيستني  املهمتني   ٥ شكل  ويوضح  اللغوية. 
العالقة بينها، حيث يظهر أن العمل عىل حتسني مهام االستخراج اآليل يؤدي بالرضورة 

إىل حتسني نتائج مهام التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية يف النصوص املعاجلة. 
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مشكلة التعرف اآللي علیھا في اللغة المكتوبة أو المسموعة، والعمل على حل ھاتین 
داء المشكلتین في المعالجة اآللیة للتراكیب االصطالحیة یسھم بشكل فعال في تحسین أ

كثیر من تطبیقات معالجة اللغات وتعزیز مستوى الدقة في نتائجھا. ومن أھم ھذه 
التطبیقات الترجمة اآللیة والمھام الحاسوبیة الخاصة بالتحلیل اللغوي بكافة مستویاتھ 
ومراحلھ، كالتحلیل الصرفي والنحوي والداللي وكذلك ما یتعلق بتقسیم الكلمات 

ة. ویوضح وترمیزھا بالمعلومات اللغوی  

 
المھمتین الرئیستین لمعالجة ھذه الظاھرة اللغویة، ونوع العالقة بینھا، حیث یظھر أن  

ن نتائج مھام العمل على تحسین مھام االستخراج اآللي یؤدي بالضرورة إلى تحسی
التعرف اآللي على التراكیب االصطالحیة في النصوص المعالجة.   

 
  (Constant et al., 2017)مھام المعالجة الحاسوبیة للتراكیب االصطالحیة والعالقة بینھا  :5شكل 

وكذلك یشیر السھمان مزدوجي االتجاه إلى أن العالقة متبادلة بین تطبیقات معالجة 
اللغة ومھمة التعرف اآللي على التراكیب االصطالحیة، فتحسن أحد ھذه المھام 
الحاسوبیة یؤدي إلى تحسن األخرى، فعلى سبیل المثال إذا وصلت خوارزمیة 

إلى تحسن دقة المخرجات اللغویة التعرف اآللي إلى نتائج دقیقة فإن ھذا یؤدي 

 )Constant et al., 2017( الشكل 5: مهام املعاجلة احلاسوبية للرتاكيب االصطالحية والعالقة بينها

وكذلك يشري السهامن مزدوجي االجتاه إىل أن العالقة متبادلة بني تطبيقات معاجلة 
املهام  هذه  أحد  فتحسن  االصطالحية،  الرتاكيب  عىل  اآليل  التعرف  ومهمة  اللغة 
التعرف  إذا وصلت خوارزمية  املثال  احلاسوبية يؤدي إىل حتسن األخرى، فعىل سبيل 
اآليل إىل نتائج دقيقة فإن هذا يؤدي إىل حتسن دقة املخرجات اللغوية لتطبيقات التحليل 
اللغوي والرتمجة اآللية، والعكس صحيح كذلك فارتفاع مستوى الدقة يف نتائج هذه 
التطبيقات يؤدي إىل حتسن أداء مهام االستخراج اآليل للرتاكيب االصطالحية. ومن 
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اجلدير بالذكر هنا أن نوضح الفرق بني املهمتني الرئيستني ملعاجلة الرتاكيب حاسوبيًا؛ 
يمكننا  إنه  فنقول  املجال،  هذا  يف  الباحثني  من  كثري  من  يقع  قد  الذي  للخلط  وذلك 
إحدى  نطبق  فعندما  منهام،  مهمة  كل  خمرجات  بني  الفرق  بمعرفة  بينهام  التفريق 
الرتاكيب  من  قائمة  عبارة عن  تكون  املخرجات حينئذ  فإن  اآليل  االستخراج  تقنيات 
الـُمستخرجة آليا من مدونة لغوية، وقد خُتزن بعد ذلك يف معجم حاسويب، أو تستعمل 

كمصدر لغوي يف إحدى مهام معاجلة اللغة املختلفة. 

موسومة  نصوص  عن  عبارة  فهي  اآليل  التعرف  مهمة  بمخرجات  يتعلق  فيام  أما 
آلية  الختالف  تبعًا  الرموز  هذه  وختتلف  عليها،  ف  املتعرَّ الرتاكيب  لتمييز  برموز 
التصنيف املعتمدة للرتاكيب االصطالحية، وكذلك طريقة عمل خوارزميات التعرف 
التالية من هذا الفصل عددًا من األبحاث التي  اآليل. وسنتناول باختصار يف األجزاء 
حاولت تقديم إضافة معرفية وتطبيقية يف إحدى مهام املعاجلة احلاسوبية هلذه الظاهرة 

اللغوية.  

3.1 مهمة االستخراج اآليل للرتاكيب االصطالحية
 Multi-Word Expressionsتعد مهمة االستخراج اآليل للرتاكيب االصطالحية
 Extraction من أكثر املهام احلاسوبية بحثا يف أدبيات معاجلة اللغات املتصلة بالرتاكيب 
عن  عبارة  ذكرنا  كام  تكون  ما  غالبا  احلاسوبية  املهمة  هذه  وخمرجات  االصطالحية، 
قوائم من التعبريات االصطالحية املستخرجة عن طريق نموذج حاسويب والتي يمكن 
باملتالزمات  بناء معجم خاص  بعد ذلك إضافتها ملعجم حاسويب عام أو استعامهلا يف 
اللفظية. ومن أهم أهداف هذه املهمة استكشاف التعبريات االصطالحية اجلديدة التي 
تنشأ يف االستعامل اللغوي املعارص، وكذلك معرفة التطور الداليل للتعبري االصطالحي 

يف سياقات نصية وزمنية خمتلفة باالعتامد عىل استقراء عدد من املدونات اللغوية. 

جمموعة  عن  عبارة  إهنا  نقول  أن  فيمكن  املهمة  هلذه  تعريفًا  نضع  أن  أردنا  ما  وإذا 
من العمليات اآللية أو غري اآللية والتي يطبق فيها نموذج حاسويب يتكون من مراحل 
معاجلة متعددة ويتضمن عددا من خوارزميات التنقيب عن البيانات الستخراج أنواع 
أو  لغوية  معايري  عىل  بناء  الدراسة  يف  املستهدفة  االصطالحية  الرتاكيب  من  خمتلفة 

إحصائية حمددة.
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يف  ولكن  املهمة،  هلذه  العميل  التطبيق  يف  املستعملة  والطرق  املناهج  تعددت  وقد 
الغالب أهنا تتفق يف رضورة وجود عدد من اخلطوات األساسية، كاالعتامد عىل مدونة 
برامج  بأحد  معاجلة  املدونة  تكون  أن  واألفضل  االستخراج،  نموذج  تطبيق  يف  لغوية 
التحليل اللغوي اآليل وموسومة برموز لعدد من املعلومات اللغوية الرصفية والنحوية، 
يتضمن عددا  النموذج احلاسويب لالستخراج اآليل والذي  تطبيق  بعد ذلك يكون  ثم 
من اخلوارزميات واملعادالت الرياضية أو القواعد اللغوية املحوسبة، و يتضمن نموذج 
االستخراج كذلك يف الغالب عددًا من مراحل املعاجلة اآللية وغري اآللية، والتي تتعلق 
اآليل؛ وذلك الستبعاد جمموعات  لنموذج االستخراج  األولية  النتائج  بتصفية وفلرتة 
حتوي  التي  أو  املفيدة،  غري  الرتاكيب  ذلك  ويشمل  املناسبة،  غري  الرتاكيب  أنواع  من 

أخطاء لغوية، أو ال تتناسب مع املعايري املحددة للرتاكيب املراد استخراجها. 

الشكل 6: مراحل املعاجلة املتبعة يف مهمة استخراج الرتاكيب االصطالحية.

يوضح الشكل ٦ اخلطوات املتبعة يف مهمة االستخراج اآليل للرتاكيب االصطالحية، 
ويظهر يف الرسم أن عملية االستخراج البد أن تبنى عىل مدونة لغوية حتوي عددا من 
النصوص املكتوبة، ومستوى جودة املدونة اللغوية-من ناحية طريقة مجعها، وكذلك 
مدى تزويدها باملعلومات اللغوية عن طريق التحليل اللغوي اآليل أو غري اآليل- هلا أثر 

كبري يف حتديد مستوى جودة املخرجات النهائية لنموذج االستخراج. 

بعد ذلك تأيت مرحلة هتيئة املدونة وذلك بناء عىل اهلدف املحدد ملهمة االستخراج، 
املرتبطة  الرتاكيب  استكشاف  عىل  االقتصار  هو  اهلدف  يكون  قد  املثال،  سبيل  فعىل 
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يقترص  أن  ينبغي  وهنا  مثاًل،  العلمية  اللغة  يف  املستعملة  كالرتاكيب  معني  لغوي  بنوع 
تطبيق النموذج عىل هذا النوع من النصوص لتحسني مستوى النتائج املتوقعة لنموذج 

االستخراج اآليل. 

إىل  هتدف  التي  احلاسوبية  العمليات  من  عدد  ُتنفذ  النموذج  تطبيق  مرحلة  يف  ثم 
استكشاف أنواع من الرتاكيب املقصودة، وتصنيفها بعد ذلك يف جمموعات وفقًا ملعايري 
لغوية أو إحصائية. ويف املرحلة األخرية تطبق جمموعة من العمليات احلاسوبية لتصفية 
أنواع الرتاكيب  العنارص املستخرجة باخلطأ أو بعض  النتائج األولية؛ وذلك باستبعاد 
غري املرغوب فيها يف سياق الدراسة، وتتنوع املخرجات النهائية ملهمة االستخراج اآليل 
للرتاكيب االصطالحية، فقد تكون عىل شكل قوائم تراكيب مصنفة يف فئات متجانسة، 
أو تكون عىل شكل جمموعة من الوحدات املعجمية اجلديدة التي يمكن إضافتها ملعجم 

سابق، أو ُتستعمل أساسًا ملعجم حديث ألنواع حمددة من الرتاكيب االصطالحية.

استخراج  يف  املستعملة  الطرق  وتنوعت  تعددت  اللغات  معاجلة  أدبيات  ويف 
الرتاكيب االصطالحية، فمن األبحاث ما يركز عىل تطبيق طريقة الستخراج نوع واحد 
 Girju et al., 2005; :حمدد من الرتاكيب، كاملركبات االسمية كام يف هذه الدراسات
 Stevenson et al., :أو املركبات الفعلية كام يف الدراسات التالية Salehi et al., 2015

Ramisch et al., 2008 ; McCarthy et al., 2003 ;2004 ومنها ما يتضمن طرقًا 

هجينة أو متكاملة الستخراج جمموعة متنوعة من أنواع الرتاكيب االصطالحية كام يف 
.)da Silva et al. 1999; Seretan 2011; Ramisch 2015( :هذه األمثلة

ويمكن تقسيم الطرق املستعملة يف استخراج الرتاكيب االصطالحية وفقًا للمنهجية 
املتبعة يف أبحاث معاجلة اللغات، والتي سبق ذكرها باختصار يف القسم الثالث من هذا 
مراعاة  رضورة  عىل  تركز  والتي  التقليدية  الطرق  تستعمل  األبحاث  فبعض  الفصل، 
نموذج  تطبيق  يف  دورها  من  وتعزز  للرتاكيب  املعرفية  واملعلومات  اللغوية  اخلصائص 
االستخراج، وعند تطبيق هذه الطرق من املهم أن تكون املدونة املختارة موسومة بعدد 
من املعلومات اللغوية التي قد تتضمن أقسام الكالم وأنواع الرتاكيب والعالقات النحوية 
استخراج  يف  الطرق  هذه  مثل  استعملت  التي  للدراسات  األمثلة  بعض  وهذه  املتعددة، 

 .)Bartsch, 2004; Cowie, 1998; Mel’ćuk, 1998(:الرتاكيب االصطالحية
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ومن األبحاث يف هذا املجال ما يركز عىل توظيف املعلومات اإلحصائية وحياول 
ظل  يف  وخاصة  اللغوية،  الرتاكيب  استكشاف  عملية  يف  عليها  والرتكيز  منها  اإلفادة 
توفر مدونات لغوية ضخمة تعزز من دقة املعلومات اإلحصائية املستخرجة منها، وهذا 
املنهج اإلحصائي يف استخراج الرتاكيب االصطالحية من أكثر املناهج استعامالً؛ وذلك 
النموذج،  تنفيذ  البرشي كثريًا يف عملية  التدخل  آليا وعدم حاجته إىل  لسهولة تطبيقه 
وتطبق هذه الطرق بشكل سيع وتؤدي إىل نتائج متميزة ألهنا تستثمر القدرات الفائقة 
للحاسوب يف إحصاء ومعاجلة كميات ضخمة من البيانات والنصوص اللغوية التي قد 

تصل إىل باليني أو تريليونات الكلامت. 

إن-قرام  بنموذج  يعرف  ما  اإلحصائي  املنهج  عىل  املعتمدة  النامذج  أمثلة  ومن 
اإلحصائي n-gram model وكذلك استعامل ما يعرف بخوارزميات قياس االرتباط 
الرياضية، والتي هلا دور حموري يف حتديد مدى تالزم الكلامت يف املدونة  والعالقات 
اللغوية بناء عىل جمموعة من االختبارات اإلحصائية التي حتدد درجة ارتباطها وقرهبا 
يف السياقات اللغوية املختلفة، ويوضح جدول ٤ عددا من خوارزميات قياس االرتباط 
التي يكثر استعامهلا مع بيان مراجعها. ومن أهم الدراسات التي اعتمدت عىل توظيف 

.)Pecina, 2008; Moirón, 2005; Evert, 2005( :هذه اخلوارزميات ما ييل
اخلوارزميات املراجع االسم
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والعالقات الریاضیة، والتي لھا دور محوري في تحدید مدى تالزم الكلمات في 
المدونة اللغویة بناء على مجموعة من االختبارات اإلحصائیة التي تحدد درجة 

عددا من  4ارتباطھا وقربھا في السیاقات اللغویة المختلفة، ویوضح جدول 
خوارزمیات قیاس االرتباط التي یكثر استعمالھا مع بیان مراجعھا. ومن أھم 

 ;Pecina, 2008)الدراسات التي اعتمدت على توظیف ھذه الخوارزمیات ما یلي: 
Moirón, 2005; Evert, 2005).  

 االسم المراجع الخوارزمیات
𝒇𝒇
𝒙𝒙𝒙𝒙!

𝒇𝒇𝒚𝒚 𝒇𝒇𝒃𝒃
𝑵𝑵

𝐱𝐱𝐱𝐱
 

(Church et al., 1991) T-score 
 

𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝟐𝟐
𝒇𝒇𝒙𝒙𝒙𝒙𝑵𝑵
𝒇𝒇𝒙𝒙𝒇𝒇𝒚𝒚

 
(Daille, 1994) Mutual Information (MI) 

𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝟐𝟐 

𝑵𝑵𝟑𝟑
𝒙𝒙𝒙𝒙

𝒇𝒇𝒙𝒙 𝒇𝒇𝒚𝒚
 

(Daille, 1994) MI3 

𝑴𝑴𝑴𝑴− 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 ×𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒙𝒙𝒙𝒙 (Rychlý, 2008) MI.log_F 

𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 =  𝟏𝟏𝟏𝟏+ 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒈𝒈𝟐𝟐 𝑫𝑫 

=  𝟏𝟏𝟏𝟏+ 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒈𝒈𝟐𝟐  
𝟐𝟐𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇
𝒇𝒇𝒇𝒇+ 𝒇𝒇𝒇𝒇 

(Rychlý, 2008) logDice 

−𝟐𝟐 𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒊𝒊𝒊𝒊 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍
𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊
𝒇𝒇𝒊𝒊𝒊𝒊

 
(Dunning, 1993) Log-likelihood(L.LK) 

 : أمثلة لعدد من خوارزمیات قیاس درجة االرتباط مع مراجعھا.9جدول 

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي تھدف إلى تطبیق خوارزمیات االرتباط في 
االستخراج اآللي للتراكیب االصطالحیة عددا من الخطوات في مراحل المعالجة 

المختلفة؛ حتى تضمن الوصول إلى نتائج علمیة وأكثر صدقاً في تمثیل بیانات المدونة 
كن تلخیصھا في القائمة التالیة: اللغویة المعتمدة علیھا، وھذه الخطوات یم  

تحدید أنواع الخوارزمیات المستعملة في نموذج االستخراج.  -  

 )Church et al.,
1991)

T-score
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 : أمثلة لعدد من خوارزمیات قیاس درجة االرتباط مع مراجعھا.9جدول 

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي تھدف إلى تطبیق خوارزمیات االرتباط في 
االستخراج اآللي للتراكیب االصطالحیة عددا من الخطوات في مراحل المعالجة 

المختلفة؛ حتى تضمن الوصول إلى نتائج علمیة وأكثر صدقاً في تمثیل بیانات المدونة 
كن تلخیصھا في القائمة التالیة: اللغویة المعتمدة علیھا، وھذه الخطوات یم  

تحدید أنواع الخوارزمیات المستعملة في نموذج االستخراج.  -  

)Daille, 1994)
 Mutual
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والعالقات الریاضیة، والتي لھا دور محوري في تحدید مدى تالزم الكلمات في 
المدونة اللغویة بناء على مجموعة من االختبارات اإلحصائیة التي تحدد درجة 

عددا من  4ارتباطھا وقربھا في السیاقات اللغویة المختلفة، ویوضح جدول 
خوارزمیات قیاس االرتباط التي یكثر استعمالھا مع بیان مراجعھا. ومن أھم 

 ;Pecina, 2008)الدراسات التي اعتمدت على توظیف ھذه الخوارزمیات ما یلي: 
Moirón, 2005; Evert, 2005).  
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(Daille, 1994) MI3 

𝑴𝑴𝑴𝑴− 𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔𝒔 ×𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒙𝒙𝒙𝒙 (Rychlý, 2008) MI.log_F 

𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍 =  𝟏𝟏𝟏𝟏+ 𝒍𝒍𝒍𝒍𝒈𝒈𝟐𝟐 𝑫𝑫 
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(Dunning, 1993) Log-likelihood(L.LK) 

 : أمثلة لعدد من خوارزمیات قیاس درجة االرتباط مع مراجعھا.9جدول 

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي تھدف إلى تطبیق خوارزمیات االرتباط في 
االستخراج اآللي للتراكیب االصطالحیة عددا من الخطوات في مراحل المعالجة 

المختلفة؛ حتى تضمن الوصول إلى نتائج علمیة وأكثر صدقاً في تمثیل بیانات المدونة 
كن تلخیصھا في القائمة التالیة: اللغویة المعتمدة علیھا، وھذه الخطوات یم  

تحدید أنواع الخوارزمیات المستعملة في نموذج االستخراج.  -  

)Daille, 1994) MI3

	 	 	
	
	

159 	
	

والعالقات الریاضیة، والتي لھا دور محوري في تحدید مدى تالزم الكلمات في 
المدونة اللغویة بناء على مجموعة من االختبارات اإلحصائیة التي تحدد درجة 

عددا من  4ارتباطھا وقربھا في السیاقات اللغویة المختلفة، ویوضح جدول 
خوارزمیات قیاس االرتباط التي یكثر استعمالھا مع بیان مراجعھا. ومن أھم 
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(Dunning, 1993) Log-likelihood(L.LK) 

 : أمثلة لعدد من خوارزمیات قیاس درجة االرتباط مع مراجعھا.9جدول 

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي تھدف إلى تطبیق خوارزمیات االرتباط في 
االستخراج اآللي للتراكیب االصطالحیة عددا من الخطوات في مراحل المعالجة 

المختلفة؛ حتى تضمن الوصول إلى نتائج علمیة وأكثر صدقاً في تمثیل بیانات المدونة 
كن تلخیصھا في القائمة التالیة: اللغویة المعتمدة علیھا، وھذه الخطوات یم  

تحدید أنواع الخوارزمیات المستعملة في نموذج االستخراج.  -  

)Rychlý, 2008) MI.log_F

	 	 	
	
	

159 	
	

والعالقات الریاضیة، والتي لھا دور محوري في تحدید مدى تالزم الكلمات في 
المدونة اللغویة بناء على مجموعة من االختبارات اإلحصائیة التي تحدد درجة 

عددا من  4ارتباطھا وقربھا في السیاقات اللغویة المختلفة، ویوضح جدول 
خوارزمیات قیاس االرتباط التي یكثر استعمالھا مع بیان مراجعھا. ومن أھم 

 ;Pecina, 2008)الدراسات التي اعتمدت على توظیف ھذه الخوارزمیات ما یلي: 
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(Dunning, 1993) Log-likelihood(L.LK) 

 : أمثلة لعدد من خوارزمیات قیاس درجة االرتباط مع مراجعھا.9جدول 

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي تھدف إلى تطبیق خوارزمیات االرتباط في 
االستخراج اآللي للتراكیب االصطالحیة عددا من الخطوات في مراحل المعالجة 

المختلفة؛ حتى تضمن الوصول إلى نتائج علمیة وأكثر صدقاً في تمثیل بیانات المدونة 
كن تلخیصھا في القائمة التالیة: اللغویة المعتمدة علیھا، وھذه الخطوات یم  

تحدید أنواع الخوارزمیات المستعملة في نموذج االستخراج.  -  
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والعالقات الریاضیة، والتي لھا دور محوري في تحدید مدى تالزم الكلمات في 
المدونة اللغویة بناء على مجموعة من االختبارات اإلحصائیة التي تحدد درجة 

عددا من  4ارتباطھا وقربھا في السیاقات اللغویة المختلفة، ویوضح جدول 
خوارزمیات قیاس االرتباط التي یكثر استعمالھا مع بیان مراجعھا. ومن أھم 
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(Dunning, 1993) Log-likelihood(L.LK) 

 : أمثلة لعدد من خوارزمیات قیاس درجة االرتباط مع مراجعھا.9جدول 

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي تھدف إلى تطبیق خوارزمیات االرتباط في 
االستخراج اآللي للتراكیب االصطالحیة عددا من الخطوات في مراحل المعالجة 

المختلفة؛ حتى تضمن الوصول إلى نتائج علمیة وأكثر صدقاً في تمثیل بیانات المدونة 
كن تلخیصھا في القائمة التالیة: اللغویة المعتمدة علیھا، وھذه الخطوات یم  

تحدید أنواع الخوارزمیات المستعملة في نموذج االستخراج.  -  

)Rychlý, 2008) logDice
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والعالقات الریاضیة، والتي لھا دور محوري في تحدید مدى تالزم الكلمات في 
المدونة اللغویة بناء على مجموعة من االختبارات اإلحصائیة التي تحدد درجة 

عددا من  4ارتباطھا وقربھا في السیاقات اللغویة المختلفة، ویوضح جدول 
خوارزمیات قیاس االرتباط التي یكثر استعمالھا مع بیان مراجعھا. ومن أھم 
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(Dunning, 1993) Log-likelihood(L.LK) 

 : أمثلة لعدد من خوارزمیات قیاس درجة االرتباط مع مراجعھا.9جدول 

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي تھدف إلى تطبیق خوارزمیات االرتباط في 
االستخراج اآللي للتراكیب االصطالحیة عددا من الخطوات في مراحل المعالجة 

المختلفة؛ حتى تضمن الوصول إلى نتائج علمیة وأكثر صدقاً في تمثیل بیانات المدونة 
كن تلخیصھا في القائمة التالیة: اللغویة المعتمدة علیھا، وھذه الخطوات یم  

تحدید أنواع الخوارزمیات المستعملة في نموذج االستخراج.  -  

)Dunning, 1993)
Log-likelihood)L.

LK(

جدول ٤: أمثلة لعدد من خوارزميات قياس درجة االرتباط مع مراجعها.



-1٤٥-

ومن الشائع أن تتبع الدراسة التي هتدف إىل تطبيق خوارزميات االرتباط يف 
االستخراج اآليل للرتاكيب االصطالحية عددا من اخلطوات يف مراحل املعاجلة 

املختلفة؛ حتى تضمن الوصول إىل نتائج علمية وأكثر صدقًا يف متثيل بيانات املدونة 
اللغوية املعتمدة عليها، وهذه اخلطوات يمكن تلخيصها يف القائمة التالية: 

حتديد أنواع اخلوارزميات املستعملة يف نموذج االستخراج.  �

حتديد نوع النص الذي ستطبق عليه عملية االستخراج، فقد تطبق اخلوارزميات  �
الرموز  مستوى  عىل  تطبق  قد  أو  إضافات،  أي  من  جمردا  األصيل  النص  عىل 

اللغوية الرصفية والنحوية املرتبطة بنصوص املدونة. 

حتديد حد أدنى لدرجة شيوع املفردات املستعملة يف استخراج الرتاكيب. �

حتديد حد أدنى لدرجة االرتباط املقبولة وفقا للخوارزميات املستعملة. �

حساب درجة الشيوع العامة للمفردات والرتاكيب يف املدونة اللغوية. �

تطبيق خوارزميات االرتباط، ثم ترتيب النتائج وتصنيف الرتاكيب املستخرجة  �
استكشافها، وكذلك من  املستعملة يف  اخلوارزمية  متعددة بحسب  يف جداول 
املفيد أن تفرز الرتاكيب يف قوائم منظمة بطريقة تصاعدية وفقًا لدرجة االرتباط 

املستخرجة من املدونة اللغوية.

حتديد  � خالل  من  وتقييمها  االرتباط،  خوارزميات  تطبيق  نتائج  بني  املقارنة 
أفضلها أداًء يف مهمة استخراج الرتاكيب املستهدفة)1(.

الرصفية  والقوالب  األنامط  من  عدد  توظيف  األخرى،  الشائعة  الطرق  ومن 
والنحوية للغة يف استخراج أنواع خمتلفة من الرتاكيب بناًء عىل القوالب املعدة مسبقًا، 
ومن أشهر الرتاكيب التي يمكن استعامهلا كقوالب يف استخراج الرتاكيب االصطالحية 
يف اللغة العربية ما ييل:)مضاف +مضاف إليه، فعل+ فاعل، موصوف + صفة( وغريها 
التي  الدراسات  ومن  اللفظية،  املتالزمات  فيها  تأيت  قد  التي  اجلمل  أنامط  من  الكثري 

1- يمكن الرجوع لدراسة  )Kyto and Ludeling, 2008( ملزيد من التفاصيل حول هذ اخلطوات وطريقة تطبيقها يف 
نامذج االستخراج اآليل للرتاكيب االصطالحية.
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 Castagnoli et al. ,2014) :استعملت هذه الطريقة يف استخراج املتالزمات اللفظية
;Seretan,2011( وغريها.

من جهة أخرى، اجتهت بعض األبحاث يف معاجلة اللغات إىل توظيف بعض التقنيات 
والتعرف  االستخراج  يف  هبا  يتصل  وما  العميق  والتعلم  اآللة  تعلم  علوم  يف  املستعلمة 
اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية، ومن أمثلة هذه الطرق ما يعرف باستعامل خوارزميات 
هذه  وتفيد   ،Semantic Similarity الداليل  التشابه  نامذج  عىل  تعتمد  التي  التصنيف 
أخرى،  بعبارة  أو  الشفافية،  قليلة  االصطالحية  الرتاكيب  استكشاف  يف  كثريًا  الطريقة 
باملعنى  له  عالقة  ال  الذي  املجازي  الكيل  االستعامل  معناها  عىل  غلب  التي  الرتاكيب 
احلريف للمفردات التي يتكون منها. ويقوم استعامل هذه اخلوارزميات عىل فرضية مفادها 
الرتاكيب االصطالحية وبعض  بني  الداليل  احلاسويب  التمثيل  تشاهبًا دالليًا يف  أن هناك 
التصنيف  خوارزمية  نتائج  أظهرت  فإذا  االصطالحي،  ملعناها  املرادفة  املفردة  الكلامت 
تشاهبًا دالليًا بني عدد من الرتاكيب والكلامت املفردة املرادفة هلا، فحينئذ يمكن استخراج 
املفهوم  هذه  إيضاح  ويمكن  االصطالحية،  الرتاكيب  لقوائم  وإضافتها  الرتاكيب  هذه 
قد  والذي  اهلل«،  رمحة  إىل  »انتقل  العربية  اللغة  يف  الشائع  االصطالحي  للرتكيب  بمثال 

يتشابه دالليًا مع بعض الكلامت املفردة ككلمتي »تويف« أو »مات«. 

لتحديد  الداليل  بالتشابه  املتعلقة  اآللة  تعلم  خوارزميات  تستعمل  قد  وكذلك 
مستوى الشفافية أو مدى االستعامل االصطالحي للرتكيب؛ وذلك من خالل مقارنة 
له يف  املكونة  الكلامت  الرتكيب االصطالحي ومعاين  معاين  بني  الداليل  التشابه  نتائج 
له  الكلامت املكونة  سياقات لغوية متفرقة، وكلام كان معنى الرتكيب بعيدا عن معاين 

 .)Katz and Giesbrecht, 2006(  كان أقل شفافية

ومن أهم رشوط استعامل هذه الطريقة توفر معاجم حاسوبية موسومة برموز ِداللية 
للمفردات والرتاكيب االصطالحية؛ لتتمكن خوارزميات تعلم اآللة من التدرب عليها 
حتى تصل إىل دقة عالية يف مهمة تصنيف العبارات واملفردات إىل جمموعات متشاهبة 
  Reddy et al. 2011; الطريقة:  هذه  اعتمدت  التي  الدراسات  أمثلة  ومن  دالليًا، 
واجتهت   Farahmand and Henderson 2016; Riedl and Biemann, 2015

جمموعة من الدراسات األخرى يف هذا املجال إىل اعتامد املنهج اهلجني أو املتكامل يف 
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استخراج الرتاكيب االصطالحية آليا، والذي هيدف إىل االستفادة من مميزات عدد من 
الطرق املختلفة، وحياول قدر اإلمكان التقليل من مشاكل االعتامد عىل منهج أو طريقة 
واحدة، وهذا املنهج من أكثر املناهج استعامالً يف أدبيات معاجلة اللغات، وخاصة يف ما 
يتعلق باستكشاف الرتاكيب االصطالحية؛ وذلك ألهنا ظاهرة لغوية معقدة ومتشعبة، 
فمن األفضل إذا أردنا الوصول إىل نتائج أكثر دقة يف املعاجلة احلاسوبية هلا، أن ُنوظف يف 
تصميم نامذج االستخراج كل التقنيات والطرق املتاحة. وكذلك من فوائد اعتامد هذا 
املنهج أنه يساعد عىل مراعاة اخلصائص اللغوية للرتاكيب املختلفة؛ وذلك بتخصيص 
يف  فائدة  واألكثر  خلصائصه  األنسب  هي  تكون  معينة  بطريقة  الرتاكيب  من  نوع  كل 

معاجلته احلاسوبية.

العربية،  اللغة  يف  االصطالحية  الرتاكيب  استخراج  دراسات  عىل  األمثلة  ومن 
الرتاكيب  الستخراج  طرق  ثالث  فيها  طبقت  والتي   Attia et al. )2010(دراسة
االصطالحية آليًا باالعتامد عىل عدد من التقنيات اإلحصائية واللغوية. الطريقة األوىل  
يف هذه الدراسة كانت متأثرة  بدراسة )Zarrieß and Kuhn )2009  وكانت تستهدف 
عناوين  ترمجة  خالل  من  وذلك  الشفافية،  قليلة  االصطالحية  الرتاكيب  استخراج 
نتائج  عىل  وبناء  ذلك  وبعد  األجنبية  اللغات  من  عدد  إىل  العربية  ويكبيديا  موسوعة 
املقابلة-  اللغات  إحدى  يف  مفردة  كلمة  ترمجته  تكون  -الذي  العنوان  ُيصنف  الرتمجة 
عبارة اصطالحية؛ وذلك بناء عىل الفرضية التي تدعي أن الرتكيب االصطالحي تكون 
ترمجته يف اللغات األخرى غالبًا »كلمة مفردة«، ويوضح جدول ٥ عددًا من الرتاكيب 

املستخرجة باستعامل هذه الطريقة مع ترمجتها إىل اإلنجليزية.
الرتمجةالعبارة االصطالحية 

Anaemia فقر الدم

Colitisالتهاب القولون 

Wallpaperورق احلائط

Cockpitقمرة القيادة

Teamworkفريق عمل

جدول 5: نامذج من العبارات املستخرجة باستعامل طريقة الرتمجة واملقارنة إىل اللغات األجنبية.
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الباحث  )2008( استعمل   Vintar and Fiser لدراسة فتبعًا  الثانية،  الطريقة  أما 
اصطالحية  تراكيب  الستكشاف  كوسيلة  واالنجليزية  العربية  بني  الثنائية  الرتمجة 
جديدة يف اللغة العربية، فبناء عىل افرتاض أن العبارة االصطالحية يف لغة ما قد تكون 
املصنفة  الرتاكيب االصطالحية  الدراسة  لغة أخرى، ترمجت  إىل  كذلك عندما ترتجم 
إىل   Princeton WordNet2)1( )PWN( الكلامت  الداليل شبكة  احلاسويب  املعجم  يف 
عبارة  ألف   13 من  أكثر  استخراج  من  الباحث  متكن  الطريقة  وهبذه  العربية،  اللغة 
اصطالحية. ويف الطريقة الثالثة استعمل الباحث املنهج اإلحصائي من خالل االعتامد 
عىل تطبيق نموذج استخراج آيل يوظف عددا من خوارزميات قياس درجة االرتباط، 
وقد اعتمدت الدراسة عىل استخراج الرتاكيب االصطالحية هبذه الطريقة من مدونة 

عربية تتكون من أكثر من 8٤8 مليون كلمة)٢(.

عدد  الستخراج  طريقة    AlSabbagh et al., )2014( اقرتح  أخرى  دراسة  ويف 
من الرتاكيب الفعلية يف اللغة العربية والتي متاثل معاين األفعال الناقصة يف اإلنجليزية 
الرتاكيب  استخراج  يف  اآليل  اإلحصائي  املنهج  البحث  طبق  وقد   ،modal verbs

املستهدفة، وطبق نموذج االستخراج عىل عدد من املدونات العربية يصل عدد كلامهتا 
إىل أكثر من 3٥ مليون كلمة. وقدم Alghamdi and Atwell )2016( مقارنة لتقييم 
اللغة  يف  اللفظية  املتالزمات  استخراج  يف  االرتباط  خوارزميات  من  عدد  استعامل 
العربية، وكذلك قامت الدراسة بقياس تأثري عامل شيوع الكلامت املستعملة عىل أداء 
خوارزميات االرتباط، وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن خوارزمية  MI.log_f لالرتباط 
النتائج  بينت  وكذلك  اللفظية،  للمتالزمات  اآليل  االستخراج  يف  أداء  األفضل  كانت 
الكلامت األكثر شيوعًا يف  تنفذ عىل مستوى  الطريقة عندما  حتسنًا ملحوظًا ألداء هذه 

املدونة اللغوية.

هذا  يف  التطبيقية  الدراسات  من  مزيد  إىل  ملحة  حاجة  يف  العربية  اللغة  والتزال 
االصطالحية  الرتاكيب  الستخراج  احلاسوبية  الطرق  أحدث  فيها  ُتوظف  املجال، 
مهام  أداء  تعزز من  لغوية شاملة  لبناء مصادر  الضخمة؛ وذلك  اللغوية  املدونات  من 

.http://wordnet.princeton.edu  :1-  رابط املعجم
2- http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp? catalogId=LDC2009T30  
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استعراض سيع  اجلزء من  م يف هذا  ُقدِّ ما  أن  هنا  نؤكد  آليًا. وأخريا،  اللغات  معاجلة 
ملهمة استخراج الرتاكيب االصطالحية ومراجعة لبعض الدراسات املتصلة هبا ما هو 
األبحاث وتداخلت مع عدد من  فيه  تعددت  بحثي واسع  نبذة خمترصة عن جمال  إال 
العلوم اللغوية واحلاسوبية، كعلم الداللة وحتليل اخلطاب وعلوم التنقيب عن البيانات 
والتحليل اآليل للنصوص وغريها كام هي طبيعة أغلب الدراسات البينية يف اللسانيات 

احلاسوبية. 

3.2 مهمة التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية
ُتَعدُّ مهمة التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية MWE Identification جزءًا 
مهاًم من أغلب تطبيقات معاجلة اللغات؛ وذلك ملا ُتشكله من أمهية قصوى يف حتسني 
مستوى جودة ودقة املخرجات النهائية ملهام التحليل اللغوي اآليل املختلفة، فعىل سبيل 
املثال، يف كثري من أنظمة معاجلة اللغات والرتمجة اآللية غالبًا ما تتضمن املراحل األولية 
ملعاجلة النص نوعًا من أنواع التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية؛ وذلك ألمهية 
ختصيص هذا النوع من الرتاكيب بمعاجلة حاسوبية خاصة تقلل من تأثريها عىل درجة 

الغموض اللغوي يف املخرجات النهائية هلذه األنظمة.

وكام أوضحنا يف القسم الثالث من هذا الفصل وخاصة من خالل الشكل رقم ٥ أن 
هناك تداخاًل وصلة دائمة بني مهمتي االستخراج والتعرف اآليل، فنتائج االستخراج 
اآليل ُتسهم يف حتسني عمل تطبيقات التعرف اآليل والعكس صحيح، وللتفريق بينهام 
إضافة جمموعة من  عبارة عن  تكون  ما  غالبًا  اآليل  التعرف  أن خمرجات  القول  يمكن 
حاسوبيًا،  املعالج  النص  يف  عليها  املتعارف  االصطالحية  للرتاكيب  اخلاصة  الرموز 
ولذلك تعد تطبيقات التعرف اآليل نوعا من أدوات الرتميز اللغوية اآللية اخلاصة هبذا 
النوع من الرتاكيب؛ ألن مهمتها تركز عىل تصميم خوارزميات إلضافة عالمات يمكن 

متييزها عن باقي الرتاكيب اللغوية.

 ويوضح شكل 7 نموذجًا مفرتضًا ألحد خمرجات برامج التعرف اآليل حيث يظهر 
املجال  املتعارف عليه يف هذا  للرتاكيب االصطالحية. ومن  بعالمات  النص موسومًا 
والرتميز  النيص  الرتميز  قسمني:  عىل  خمرجاهتا  تكون  اآليل  اللغوي  الرتميز  برامج  أن 
املستقل، ففي النوع األول تكون الرموز مصاحبة للنص األصيل، أما النوع الثاين فتكون 
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الرموز فيه مستقلة يف ملفات خاصة هبا ومصحوبة بأرقام تشري إىل مواضع هذه الرموز 
يف النصوص األصلية، ولكل نوع أماكن حيسن استعامله فيها بحسب التطبيق املستهدف 

من قبل املرمز اآليل.

_ُيلقي له باالً_من املؤكد أنه لن
وهو يعلم أّن 
شخصًا كهذا

_أكل عليه الدهر ورشب_

MWEMWE

_شاة ال يرضها السلخ بعد مماهتا_وربام اعتربه_والرضب فيه حرام_

MWE               MWE

الشكل 7: مثال ألحد خمرجات التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية باستعامل الرتميز النيص.

  ويعترب توفر املعاجم احلاسوبية للرتاكيب االصطالحية عاماًل حموريًا يف حتسني أداء 
النامذج احلاسوبية املصممة للتعرف اآليل، حيث يمكن بناء خوارزمية تتعرف بسهولة 
عىل الرتاكيب اجلديدة املامثلة للرتاكيب االصطالحية املخزنة يف معجم ُمعد مسبقًا عن 
طريق البحث يف النص املعالج عن تراكيب مماثلة ملدخالت املعجم احلاسويب املستعمل 
يف مهمة التعرف اآليل، ويوضح شكل 8 أهم املراحل التي تتكون منها برامج التعرف 
اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية، حيث يمكن مالحظة أن مهمة التعرف اآليل تشتمل 
املتنوعة  اللغوية  املصادر  من  كذلك  وتستفيد  حاسوبية  معاجلة  عمليات  من  عدد  عىل 

ذات الصلة بالرتاكيب املراد التعرف عليها. 
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_حرام  
MWE  MWE                

باستعمال الترمیز النصي. ة: مثال ألحد مخرجات التعرف اآللي على التراكیب االصطالحی7شكل   

ً في تحسین    ویعتبر توفر المعاجم الحاسوبیة للتراكیب االصطالحیة عامالً محوریا
أداء النماذج الحاسوبیة المصممة للتعرف اآللي، حیث یمكن بناء خوارزمیة تتعرف 
بسھولة على التراكیب الجدیدة المماثلة للتراكیب االصطالحیة المخزنة في معجم ُمعد 

ً عن طریق البحث في النص المعالج عن تراكیب مماثلة لمدخالت المعجم  مسبقا
أھم المراحل التي  8الحاسوبي المستعمل في مھمة التعرف اآللي، ویوضح شكل 

تتكون منھا برامج التعرف اآللي على التراكیب االصطالحیة، حیث یمكن مالحظة أن 
 مھمة التعرف اآللي تشتمل على عدد من عملیات معالجة حاسوبیة وتستفید كذلك من

المصادر اللغویة المتنوعة ذات الصلة بالتراكیب المراد التعرف علیھا.   

 

: المكونات األساسیة لمھمة التعرف اآللي على التراكیب االصطالحیة.8شكل   

و نؤكد ھنا ما ُذكر في شرح الطرق المستعملة في االستخراج اآللي للتراكیب، أن 
الدراسات في ھذا المجال استفادت كذلك من كل التقنیات ومناھج البحث المستعملة في 
ً لذلك تنوعت المناھج المعتمدة في التطبیقات المصممة  مھام معالجة اللغات، ووفقا

الطرق التقلیدیة القائمة على كتابة قواعد لغویة آلیة للتعرف اآللي، فمنھا ما یعتمد 
للتعرف على بعض أنواع التراكیب، ومنھا ما یوظف قدرات الحاسوب الفائقة في 
ً في التعرف اآللي،  البحث والمقارنة فیعتمد على المعاجم الحاسوبیة المعدة مسبقا

شكل 8: املكونات األساسية ملهمة التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية.
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أن  للرتاكيب،  اآليل  االستخراج  يف  املستعملة  الطرق  رشح  يف  ُذكر  ما  هنا  نؤكد  و 
الدراسات يف هذا املجال استفادت كذلك من كل التقنيات ومناهج البحث املستعملة 
يف مهام معاجلة اللغات، ووفقًا لذلك تنوعت املناهج املعتمدة يف التطبيقات املصممة 
آلية  لغوية  قواعد  كتابة  عىل  القائمة  التقليدية  الطرق  يعتمد  ما  فمنها  اآليل،  للتعرف 
للتعرف عىل بعض أنواع الرتاكيب، ومنها ما يوظف قدرات احلاسوب الفائقة يف البحث 
واملقارنة فيعتمد عىل املعاجم احلاسوبية املعدة مسبقًا يف التعرف اآليل، ومنها ما يوظف 
اآليل  التعرف  مهمة  حتسني  يف  العميق  التعلم  أو  اآللة  تعلم  خوارزميات  من  جمموعة 
بمصادر  استعانة  أو  دون إرشاف  عليها  التعرف  يمكن  التي  الرتاكيب  نطاق  وتوسيع 

لغوية معدة مسبقًا. 

القواعد  عىل  املعتمدة  بالطرق  يعرف  ما  املجال  هذا  يف  استعامال  الطرق  أقدم  من 
يف  املستهدفة  للرتاكيب  اللغوية  اخلصائص  من  فيها  يستفاد  حيث  املحوسبة  اللغوية 
بناء قواعد لغوية آلية متكن الربنامج من التعرف عىل الرتاكيب املوافقة للقاعدة املربجمة 
يف  املعتادة  املراحل  القواعد  عىل  املعتمدة  التعرف  برامج  الغالب  يف  وتتضمن  مسبقًا، 
املعاجلة اآللية للنص، كتقسيم الكلامت إىل أصغر وحدات رصفية وإرجاع املشتقات إىل 
أصوهلا وتزويد النص بالرموز اخلاصة بأقسام الكالم والعالقات النحوية بناء عىل نتائج 
التحليل اآليل، وبعد ذلك يكون تطبيق خوارزميات التعرف املعتمدة عىل مقارنة النص 
هبذه  تأثرت  التي  الدراسات  أهم  ومن  الربنامج،  يف  املخزنة  القواعد  بقوالب  املعالج 
 2013( Ghoneim and Diabاللغوية دراسة الرتاكيب  التعرف اآليل عىل  الطرق يف 
والعربية  اإلنجليزية  اللغة  يف  الرتاكيب  عىل  التعرف  تقنيات  من  عددا  وظفت  التي   )
لتحسني نتائج نظام إحصائي للرتمجة اآللية بني اللغتني وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة 
الرتاكيب االصطالحية  قبل وبعد دمج  الرتمجة  نتائج  املقارنة بني  تطورًا ملحوظًا عند 
املتعرف عليها يف نظام املرتجم اآليل. لكن من املهم هنا التنبيه عىل أن من أبرز عيوب 
صعوبة  وكذلك  نحويًا،  أو  رصفيًا  املتغرية  الرتاكيب  مع  تعاملها  صعوبة  الطرق  هذه 
االستفادة منها يف معاجلة الرتاكيب غري املتصلة والتي قد تتنوع فيها الكلامت الفاصلة 
استعامل  بمجرد  آليا  عليه  التعرف  يمكن  ال  الرتاكيب  من  النوع  وهذا  أجزاءها،  بني 

خوارزميات البحث واملطابقة أو التقنيات املعتمدة عىل قواعد لغوية ثابتة.
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ومن الطرق األخرى املعتمدة عىل التصنيف املبني عىل تعلم اآللة يف التعرف اآليل، 
والتي   ،  Sense Disambiguation Method للرتاكيب  املختلفة  املعاين  متييز  طريقة 
تستعمل فيها خوارزمية التعرف اآليل عددا من التقنيات اإلحصائية الستخراج جمموعة 
من املعلومات الداللية عن استعامل الرتكيب يف سياقات لغوية خمتلفة، ومن خالل هذه 
املعلومات ُتصنف الرتاكيب املستهدفة يف املعاجلة إىل عدة جمموعات بناء عىل املعلومات 
النتائج الرتاكيب االصطالحية  اإلحصائية عن استعامالهتا املختلفة، ومن ثم تظهر يف 
يف جمموعات مستقلة متشاهبة دالليًا وفقًا ملعلومات وسياق استعامهلا، ويتم الرتكيز يف 
هذه الطرق غالبًا عىل التعرف عىل الرتاكيب قليلة الشفافية أو بعبارة أخرى الرتاكيب 
 )2008( Hashimoto and املستعملة غالبًا يف معانيها املجازية. فعىل سبيل املثال قدم
Kawahara مقرتحًا لنظام آيل مبني عىل عدد من خوارزميات تعلم اآللة يمكنه التعرف 

اآليل والتفريق بني االستعامالت احلقيقية واملجازية لعدد من الرتاكيب االصطالحية يف 
اللغة اليابانية. وتتطلب هذه الطرق كمثيالهتا وجود معاجم حاسوبية أو مدونات لغوية 
خمتلفة،  سياقات  يف  الداللية  بمعانيها  يتعلق  ما  وخاصة  اللغوية  باملعلومات  موسومة 
ليمكن من خالهلا تدريب خوارزميات تعلم اآللة عىل التمييز بني معاين الرتاكيب يف 

السياقات اللغوية املتعددة.

كذلك توظف بعض الطرق املستعملة يف التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية 
هلذه  املصممة  اخلوارزميات  دقة  تعزيز  يف  اآليل  والنحوي  الرصيف  التحليل  معلومات 
نموذجًا  طبقت  التي   )2013(  Green et al. دراسة   ذلك  عىل  األمثلة  ومن  املهمة، 
والنحوية  الرصفية  اللغوية  املعلومات  من  االستفادة  يتضمن  اآليل  اللغوي  للتحليل 
العربية  اللغة  التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية يف  الدقة يف  يف حتسني مستوى 
النصوص  من  عينة  عىل  املطبقة  التجربة  يف  كذلك  الدراسة  وجدت  وقد  والفرنسية، 
عىل  اآليل  التعرف  دمج  عند  إجيابيًا  تأثرت  كذلك  اللغوي  التحليل  نتائج  أن  اللغوية 
الرتاكيب يف مراحل برنامج التحليل اللغوي اآليل املختلفة. وقد تعددت الطرق املقرتحة 
لتقييم النامذج والربامج احلاسوبية ملهام االستخراج والتعرف اآليل، وذلك تبعًا لتعدد 
الطرق املستعملة يف هذه التطبيقات، ومن أشهر طرق التقييم يف مهمة االستخراج اآليل 

ما ييل:
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التصنيف اليدوي للنتائج من قبل اخلرباء واللغويني املختصني. �

الطريقة  � هذه  عيوب  أبرز  ومن  مسبقا،  معدة  حاسوبية  بمعاجم  اآللية  املقارنة 
صعوبة توفر معاجم حموسبة شاملة للرتاكيب االصطالحية مما يقلل من فعاليتها 
ومستوى تغطيتها يف تقييم املخرجات الصحيحة التي قد ال توجد يف املعاجم 

املستعملة.

الطريقة  � استخراج حمددة، وهذه  املصممة ملهمة  الرتاكيب االصطالحية  قوائم 
مفيدة جدا عندما يكون اهلدف هو قياس مدى فعالية نموذج استخراج حمدد 
يف سياق لغوي خاص، كاستخراج عدد من الرتاكيب التي تستعمل بكثرة يف 

الكتابات العلمية والرسائل األكاديمية عىل سبيل املثال.

تقييم  � السابقة يف  الطرق  يوظف عددًا من  والذي  اهلجني،  أو  املتكامل  التقييم 
عىل  االعتامد  تعذر  عند  الطريقة  هذه  تستعمل  ما  وغالبا  احلاسويب،  النموذج 

طريقة واحدة ألسباب عملية متعددة.

ويكثر استعامل طرق التقييم املعتادة يف نامذج التنقيب عن البيانات لتقييم خمرجات 
التعرف اآليل عىل الرتاكيب االصطالحية، حيث تتم مقارنة نتائج املرمز اآليل للرتاكيب 
أو  اخلرباء،  قبل  من  االصطالحية  للرتاكيب  برموز  موسومة  بنصوص  االصطالحية 
باالعتامد عىل مصادر لغوية خمصصة للرتاكيب االصطالحية، وتستعمل يف هذا التقييم 
 Precision,( إف  ودرجة  واالستدعاء  الدقة  كدرجة  املعروفة  القياس  درجات  غالبًا 

.)Recall, and F-measure

والذي  التطبيقي،  بالتقييم  يعرف  ما  استعامل  الدراسات من  بعض  تستفيد  كذلك 
خمرجات  جودة  يف  تأثريه  مدى  قياس  خالل  من  احلاسويب  النموذج  تقييم  عىل  يعتمد 
أحد تطبيقات معاجلة اللغة ذات الصلة بالرتاكيب االصطالحية، كالتحليل اللغوي أو 
بناء عىل  نتائجه  ودقة  النموذج  فعالية  احلكم عىل مدى  يكون  ثم  اآللية، ومن  الرتمجة 

مدى تأثريه اإلجيايب يف تطبيقات معاجلة اللغات.

 ومن الطرق املستعملة مؤخرًا يف تقييم وحتسني أداء تطبيقات االستخراج والتعرف 
Shared Task، والتي غالبًا ما تكون جزًءا من  اآليل ما يعرف بطريقة املهمة املشرتكة 
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احلاسوبية  اللسانيات  يف  املختصة  األكاديمية  باملؤمترات  امللحقة  العلمية  الفعاليات 
وعلوم املعاجلة اآللية للغات، فيقوم املنظمون للمؤمتر بعرض مهمة حمددة للمختصني 
سبيل  عىل  االسمية  االصطالحية  للرتاكيب  اآليل  كاالستخراج  املؤمتر  يف  املشاركني 
املثال، وُيطلب بعد ذلك من املشاركني تنفيذ هذ املهمة باستعامل إجراءات وخطوات 
مشرتكة ُترشح هلم بالتزامن مع دعوات املشاركة يف املؤمتر، وعند االنتهاء من تنفيذ هذه 
النتائج  بني  املقارنة  خالل  ومن  املختلفة،  تطبيقاهتم  نتائج  املشاركون  يتدارس  املهمة، 
وقد  متعددة،  لغوية  تطبيقاهتم يف سياقات  تقييم وتصور ألداء  إىل  املشاركون  يتوصل 
تتعدد كذلك اللغات املستعملة يف املهمة الواحدة، فيكون التقييم حينئذ مفيدًا ملعرفة ما 

إذا كان باإلمكان تعميم النتائج لتشمل لغات أخرى. 

3.3 الرتاكيب االصطالحية واملعاجم احلاسوبية
لتوفر املصادر اللغوية اآللية دوٌر أسايس يف حتسني كثري من نتائج تطبيقات معاجلة 
اللغات، وخاصة ما يتعلق منها بمعاجلة الرتاكيب االصطالحية، فكثري من التطبيقات 
هذه  توفر  مدى  عىل  فيها  النتائج  دقة  تعتمد  الفصل  هذا  يف  عنها  احلديث  سبق  التي 
احلاسوبية  املعاجلة  أدبيات  يف  نجد  األمهية  وهلذه  جودهتا؛  ومستوى  اللغوية  املصادر 
للرتاكيب االصطالحية عددًا كبريًا من األبحاث التي هتتم ببناء مصادر لغوية حاسوبية 
للرتاكيب االصطالحية، وتتضمن كذلك يف بعض احلاالت أنظمة متثيلية للمعلومات 
وذلك  وغريها؛  والداللية  والنحوية  الرصفية  املستويات  يف  هلا  تضاف  التي  اللغوية 

لتوسيع نطاق االستفادة من هذه املصادر يف تطبيقات معاجلة اللغة املتعددة.

احلاسوبية  للمصادر  شاملة  مراجعة   )2016( Losnegaard et al. م َقدَّ وقد   
قواعد  عىل  املصادر  هذه  معرفة  يف  الباحثون  واعتمد  االصطالحية،  للرتكيب  املتوفرة 
خاصة)٢(  استبانة  باستعامل  وكذلك  اإلنرتنت)1(،  شبكة  عىل  اللغوية  املصادر  بيانات 
ويف  متنوعة،  بريدية  قوائم  يف  واملهتمني  الباحثني  عىل  ووزعت  الغرض  هلذا  ُصممت 

1- من أهم املصادر التي رجعت هلا لدراسة قواعد البيانات التالية:
.- META-SHARE: the ILSP managing node
.- ELRA: European Language Resources Association
.- SIGLEX-MWE: the MWE community website

https://goo.gl/eYz8qL :٢- االستبانة متاحة عىل اإلنرتنت ويمكن الرجوع هلا من خالل هذا الرابط
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التي  تنوع يف هذه املصادر؛ وذلك وفقًا لألغراض  املراجعة ُيالحظ وجود  نتائج هذه 
أنشئت من أجلها، فمنها عىل سبيل املثال، ما يكون عىل شكل وحدات معجمية جمردة 
املختلفة  الدالالت  معاين  لرشح  طويلة  مجاًل  يتضمن  ما  ومنها  اللغوية،  سياقاهتا  من 
للرتكيب يف سياقات لغوية خمتلفة، ومن هذه املصادر كذلك ما يقترص عىل لغة واحدة 
ومنها ما يشمل لغات متعددة. وُتوفر بعض هذه املصادر معلومات لغوية إضافية عن 
الرتكيب أو الوحدات املعجمية باالعتامد عىل نظام حاسويب لتمثيل البيانات اللغوية، 
اللغوية كالنظام  املصادر  لتمثيل  القياسية  املصادر عىل األنظمة  تعتمد بعض هذه  وقد 
اعتامد هذه  فوائد  أهم  Lexical Mark-up Framework، ومن  املعروف)1(  القيايس 
اللغوية، سهولة استعامل املصدر اللغوي وتوظيفه  البيانات  القياسية يف متثيل  األنظمة 
املصادر  عىل  التغيريات  من  الكثري  إلضافة  احلاجة  دون  خمتلفة  حاسوبية  تطبيقات  يف 

األصلية.

املثال  سبيل  فعىل  العربية،  اللغة  يف  املطورة  احلاسوبية  املعاجم  تعددت  وقد 
للرتاكيب  اللغوية  البيانات  لتمثيل  نظاما   )2016(  Alghamdi and Atwell قدم 
الظاهرة  إىل متثيل حاسويب شامل هلذه  للوصول  العربية وذلك  اللغة  االصطالحية يف 
اللغوية يراعي اخلصائص الفريدة للغة العربية بمختلف مظاهرها ومستوياهتا اللغوية، 
اللغة  يف  االسمية  للمركبات  معجاًم   )2016( Najar et al. ر  َطوَّ أخرى  دراسة  ويف 
العربية مع متثيل هلا يف البيئة احلاسوبية اخلاصة بمهام معاجلة اللغات واملعروفة بنوج)٢( 
Nooj، وقد اجتهت عدد من الدراسات األخرى يف هذا املجال إىل نرش قوائم لعدد من 

مواقع  املتنوعة يف  اآليل  االستخراج  باستخدام طرق  التعرف عليها  تم  التي  الرتاكيب 
 Hawwari( :خاصة أو ضمن قواعد البيانات اللغوية عىل اإلنرتنت، كام يف هذه األمثلة
الدراسات يف  تعدد  من  الرغم  (. وعىل   et al.,2014; Attia, 2006; Abdu, 2011

هذ املجال إال أن اللغة العربية التزال يف حاجة إىل املزيد من البحث واجلهود العلمية 
كام  مستوياهتا  بكافة  العربية  اللغة  متثل  حديثة  حاسوبية  لغوية  مصادر  لبناء  املؤسسية 

1- ملزيد من املعلومات حول هذ النظام وطريقة تطبيقه عىل لغات متعددة ومنها العربية يمكن الرجوع إىل كتابه األسايس 
)Francopoulo, 2013)

٢- تقدم هذه البيئة جمموعة من األدوات احلاسوبية ملعاجلة اللغة بكافة مستوياهتا، وملزيد من التفاصيل يمكن الرجوع هلذا 
)Silberztein, 2016( املصدر
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توفر معلومات دقيقة عن التطور الداليل الستعامل الرتاكيب االصطالحية يف األزمنة 
واألماكن املختلفة التي تستعمل فيها اللغة العربية، وتقدم كذلك أنظمة تفصيلية لتمثيل 

البيانات اللغوية.

3.٤ الرتاكيب االصطالحية وتطبيقات معاجلة اللغات
اللغات  أدبيات معاجلة  التطبيقية يف كثري من  والتجارب  األبحاث  أثبتت كثري من 
 Tan and Pal, 2014; Monti, 2015; Carpuat and( احلاسوبية  واللسانيات 
Diab,2010( أن املعاجلة احلاسوبية الكافية هلذه الظاهرة اللغوية هلا أثر إجيايب كبري يف 

حتسني خمرجات كثري من مهام معاجلة اللغات آليًا؛ وذلك لدورها املحوري يف تقليل 
أمهها  من  والتي  املختلفة،  التطبيقات  هلذه  األخرية  النتائج  يف  اللغوي  الغموض  نسبة 
تطبيقات التحليل اللغوي بمستوياته املختلفة وكذلك الرتمجة اآللية، ويوضح الشكل 
رقم ٩ أمثلة لعدد من التطبيقات التي يمكن فيها دمج املعاجلة احلاسوبية هلذه الظاهرة 

اللغوية.
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تطبیقات المختلفة، والتي من في تقلیل نسبة الغموض اللغوي في النتائج األخیرة لھذه ال
أھمھا تطبیقات التحلیل اللغوي بمستویاتھ المختلفة وكذلك الترجمة اآللیة، ویوضح 

أمثلة لعدد من التطبیقات التي یمكن فیھا دمج المعالجة الحاسوبیة لھذه  9الشكل رقم 
الظاھرة اللغویة.  

 

2شكل   اآللیة للغات.: أمثلة لتطبیقات المعالجة   

تحسنا ملحوظاً  Ghoneim and Diab   (2013)فعلى سبیل المثال، أثبتت دراسة
في مخرجات نظام الترجمة اآللیة بین اللغة العربیة واإلنجلیزیة عند دمج معالجة 
التراكیب االصطالحیة في نموذج الترجمة اإلحصائي، و طبقت الدراسة أربع تقنیات 

ً للخصائص اللغویة  لدمج التراكیب االصطالحیة في نظام الترجمة اآللیة وذلك وفقا
للتراكیب االصطالحیة المستھدف إدماجھا في برنامج الترجمة. وأوضحت النتائج 

تأثیراً إیجابیاً لدمج التراكیب االصطالحیة في تحسن جودة نتائج تطبیق الترجمة.   

معالجة التراكیب وفي أدبیات الترجمة اآللیة، تعددت الطرق المطبقة في دمج 
االصطالحیة في أنظمة الترجمة اآللیة المتعددة، فمنھا ما یعتمد على التعرف اآللي 
األولي لھذه التراكیب قبل بدایة الترجمة، ومنھا ما یعتمد على استخراج ھذه التراكیب 
بعد عملیة الترجمة، واتجھت دراسات أخرى إلى دمج معالجة التراكیب االصطالحیة 

ام الترجمة؛ بتفعیل خوارزمیات التعرف اآللي على ھذه التراكیب في داخل نظ
باعتبارھا إحدى مراحل النموذج الخاص بالترجمة اآللیة.  

الشكل  9: أمثلة لتطبيقات املعاجلة اآللية للغات.
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فعىل سبيل املثال، أثبتت دراسة Ghoneim and Diab  )2013( حتسنا ملحوظًا يف 
خمرجات نظام الرتمجة اآللية بني اللغة العربية واإلنجليزية عند دمج معاجلة الرتاكيب 
لدمج  تقنيات  أربع  الدراسة  طبقت  و  اإلحصائي،  الرتمجة  نموذج  يف  االصطالحية 
الرتاكيب االصطالحية يف نظام الرتمجة اآللية وذلك وفقًا للخصائص اللغوية للرتاكيب 
إجيابيًا  تأثريًا  النتائج  وأوضحت  الرتمجة.  برنامج  يف  إدماجها  املستهدف  االصطالحية 

لدمج الرتاكيب االصطالحية يف حتسن جودة نتائج تطبيق الرتمجة. 

الرتاكيب  معاجلة  دمج  يف  املطبقة  الطرق  تعددت  اآللية،  الرتمجة  أدبيات  ويف 
االصطالحية يف أنظمة الرتمجة اآللية املتعددة، فمنها ما يعتمد عىل التعرف اآليل األويل 
هلذه الرتاكيب قبل بداية الرتمجة، ومنها ما يعتمد عىل استخراج هذه الرتاكيب بعد عملية 
الرتمجة، واجتهت دراسات أخرى إىل دمج معاجلة الرتاكيب االصطالحية يف داخل نظام 
الرتمجة؛ بتفعيل خوارزميات التعرف اآليل عىل هذه الرتاكيب باعتبارها إحدى مراحل 

النموذج اخلاص بالرتمجة اآللية.

إفادة من دمج  اللغة  أكثر تطبيقات معاجلة  اللغوي اآليل من  التحليل  برامج  وُتعد 
معاجلة الرتاكيب االصطالحية؛ وذلك للدور املهم هلذه املعاجلة يف حتسني نتائج التحليل 
اللغوي  التحليل  مهام  جودة  فتحسن  صحيح  والعكس  والداليل،  والنحوي  الرصيف 
والتعرف  كاالستكشاف  الرتاكيب  هلذه  الرئيسة  اآللية  املعاجلة  مهام  حتسن  إىل  تؤدي 
اآليل. وقد تعددت كذلك األساليب املطبقة لدمج الرتاكيب االصطالحية يف نموذج 
الرتاكيب ووضعها  اآليل هلذه  االستخراج  يعتمد عىل  ما  فمنها  اآليل  اللغوي  التحليل 
يف قوائم خاصة بعد هناية عمليات التحليل اللغوي املتنوعة وذلك لضامن عدم تأثرها 
من  عددًا  ُيوظف  ما  ومنها  اللغة،  يف  والرتاكيب  للمفردات  املعتادة  اآللية  باملعاجلة 
تقنيات التعرف اآليل عىل هذه الرتاكيب قبل أو بعد أو يف أثناء تطبيق نموذج التحليل 
اللغوي. ويف اللغة العربية أثبتت دراسة Attia )2006(  حتسنا ملحوظًا يف التحليل اآليل 
اللغوي للغة العربية عند دمج املعاجلة احلاسوبية لبعض أنواع الرتاكيب االصطالحية، 
وأوصت الدراسة بتعدد أساليب هذ الدمج لتشمل كافة أجزاء نموذج التحليل اللغوي 
بداية بمرحلة إعداد وحتضري النص والتقسيم اآليل للكلامت واجلمل وانتهاء باملراحل 

املتقدمة كالتحليل النحوي والداليل والوظيفي للنصوص.
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٤- عقبات وحتديات
للرتاكيب  احلاسوبية  املعاجلة  يف  مالحظته  يمكن  الذي  التقدم  من  الرغم  عىل 
االصطالحية إال أن البحث يف هذ املجال اليزال يواجه عددًا من التحديات واملشكالت 
هذه  معاجلة  لتحسني  وعملية  علمية  وحلوالً  جهودًا  تتطلب  التي  املفتوحة  املعقدة 
أهم هذه  إىل  باختصار  القسم سنشري  هذا  املختلفة، ويف  وأنواعها  الظاهرة يف جتلياهتا 

التحديات.

أنه  البحثية يف مهام االستخراج اآليل للرتاكيب االصطالحية،  التحديات  من أهم 
املتنوعة  التي قدمتها عدد من خوارزميات االستخراج  الفائدة الكبرية  عىل الرغم من 
اإلحصائية  املعلومات  عىل  املعتمدة  اآللية  النامذج  من  جزءًا  تشكل  التي  وخاصة 
كمعادالت االرتباط ونموذج إن قرام، إال أن هذه الطرق يف االستخراج اآليل ال تزال 
قليلة الفائدة عندما يتعلق األمر باستكشاف عدد من أنواع الرتاكيب االصطالحية غري 
املتصلة، أو التي تطرأ عليها تغريات رصفية ونحوية متنوعة بحسب السياق الذي تكون 
فيه؛ ألن مثل هذا النوع من الرتاكيب يتطلب معاجلة حاسوبية دقيقة يف عدد من مراحل 

التحليل اللغوي حتى يتمكن النظام اآليل من استخراجه يف سياقاته وحاالته املتعددة.

أما بالنسبة لتقنيات االستخراج والتعرف اآليل املعتمدة عىل تعلم اآللة، ففي الغالب 
لغوية  مصادر  عىل  االعتامد  إىل  التصنيف  خوارزميات  تدريب  مرحلة  يف  بحاجة  أهنا 
حاسوبية مزودة بمعلومات لغوية يف مستويات متعددة، وبناء هذه املصادر يف الغالب 
املعوقات هلذه  فإن من أهم  لذا  أوقاتًا طويلة،  يتطلب جهودًا برشية مضنية ويستغرق 
الرتاكيب  متثل  وكافية  شاملة  معاجم  إىل  احلاالت  أغلب  يف  الوصول  تعذر  األبحاث 
أو  بشكل  سلبيًا  يؤثر  هذا  وكل  املختلفة،  وخصائصها  مظاهرها  بكل  االصطالحية 

بـآخر عىل جودة املخرجات النهائية هلذه التطبيقات.

املختصني  بني  إمجاع  وجود  عدم  املجال،  هذ  يف  كذلك  املعقدة  املشاكل  أهم  ومن 
االصطالحية،  للرتاكيب  احلاسوبية  املعاجلة  ملهام  املعتمدة  التقييم  بمنهجية  يتعلق  فيام 
ووجود سلبيات ألغلب الطرق املستعملة يف تقييم النامذج احلاسوبية املختلفة والتي قد 
تؤثر سلبًا يف مدى مصداقيته، فعىل سبيل املثال عند االعتامد عىل املصادر اللغوية اآللية 
يف تقييم النتائج، غالبًا ما تواجهنا مشكلة ندرة هذه املصادر أو ضعفها وعدم شموهلا 
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للرتاكيب املستهدفة يف عملية االستخراج أو التعرف اآليل،  وكذلك من ناحية أخرى 
لتصنيف  واملختصني  باخلرباء  يستعني  والذي  اآليل،  غري  التقييم  عىل  االعتامد  تم  إذا 
النتائج إىل إجيابية أو سلبية، فإنه يف مثل هذ احلاالت ال يمكننا التقليل من التأثري السلبي 
التقييم؛ ولذا فإن احلاجة ملحة يف هذ املجال  الستعامل احلدس وامليول الشخصية يف 
إىل استحداث منهجية واضحة وشاملة لتقييم التطبيقات املختلفة، باالستناد إىل معايري 

علمية وعملية يسهل تطبيقها وتعميم نتائجها.

5- اخلامتة
مع كثرة األبحاث وتعدد املناهج والطرق املستعملة يف اللسانيات احلاسوبية ومعاجلة 
اللغات البرشية يبقى املجال مفتوحًا واألسئلة البحثية مطروحة لتحقيق اهلدف األسمى 
لعلوم الذكاء االصطناعي املتنوعة والذي يتمثل يف حماولة أنسنة اآلالت وتقليل الفجوة 
بينها وبني البرش من خالل تعزيز طرق التواصل بني اإلنسان واآللة، وحماولة حتسني أداء 
اآللة أو احلاسوب يف أداء املهام املتصلة باستعامل اللغة، وذلك باستثامر ما توفره اآلالت 

من إمكانات وقدرات خارج قدراتنا البرشية املحدودة. 

املعقدة  املشكالت  الرتاكيب االصطالحية من  إن  البحث  وكام ذكرنا يف مقدمة هذا 
بدرجة تعقيد هذه الظاهرة اللغوية يف لغتنا، وال تزال هذه الظاهرة يف اللغة العربية بحاجة 
إىل مزيد من الدراسة والبحث والتحليل، وخاصة يف ظل إدراكنا ملا تتميز به اللغة العربية 
الرصفية  واألوزان  كاجلذر  متميزة،  رياضية  ومكونات  بارعة،  هندسية  خصائص  من 
التي قد تساهم يف ترسيع تقدم األبحاث يف هذا امليدان، وسد الفجوة بني اللغة العربية 

واملعاجلة احلاسوبية للرتاكيب االصطالحية بمختلف أشكاهلا وتطبيقاهتا.

 وعىل الرغم من وجود الكثري من الدراسات املطبقة عىل اللغة العربية يف هذا امليدان، 
إال أهنا يف جمملها ال تقارن بام وصل له البحث يف لغات أخرى كاإلنجليزية عىل سبيل 
النوع من  الباحثني واملتخصصني يف هذا  التأخر أسباب لعل من أمهها قلة  املثال؛ وهلذا 
اللسانيات  املتخصصني يف  ُتعنى بجمع  التي  البحثية  املؤسسات  قلة  األبحاث، وكذلك 
وعلوم احلاسوب -وغريها من التخصصات ذات العالقة - لبناء فرق بحثية متكاملة، 
يمكنها الوصول إىل نتائج ذات قيمة معرفية وتقديم إضافات علمية يف هذا املجال املهم.
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٥1٥٩- اخلامتة
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خوارزميات الذكاء االصطناعي
فــــــــي تحليــــل النــــص العـــربي

٦١
ة 

وي
لغ

ث 
اح

مب

الكتاب ضمن سلسلة  العربية هذا  اللغة  الدولي خلدمة  بن عبدالعزيز  امللك عبداهلل  يُصِدر مركز 
)مباحث لغوية(، وذلك وفق خطة عمل مقسمة إلى مراحل، ملوضوعات علمية رأى املركز حاجة املكتبة 
اللغوية العربية إليها، أو إلى بدء النشاط البحثي فيها، واجتهد يف استكتاب نخبة من احملررين واملؤلفني 

للنهوض بعنوانات هذه السلسلة على أكمل وجه.

ويهدف املركز من وراء ذلك إلى تنشيط العمل يف املجاالت التي تُـنَـّبه إليها هذه السلسلة، سواء أكان 
العمل علميا بحثيا، أم عمليا تنفيذيا، ويدعو املركز الباحثني كافة من أنحاء العالم إلى املساهمة يف هذه 

السلسلة.

وتوّد األمانة العامة أن تشيد بجهد السادة املؤلفني، وجهد محرر الكتاب، على ما تفضلوا به من رؤى 
وأفكار خلدمة العربية يف هذا السياق البحثي.

والشكر والتقدير الوافر ملعالي وزير التعليم املشرف العام على املركز، الذي يحث على كل ما من 
شأنه تثبيت الهوية اللغوية العربية، ومتتينها، وفق رؤية استشرافية محققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة.

والدعوة موّجهة إلى جميع املختصني واملهتمني للتواصل مع املركز؛ لبناء املشروعات العلمية، وتكثيف 
اجلهود، والتكامل نحو متكني لغتنا العربية، وحتقيق وجودها السامي يف مجاالت احلياة.  

األمني العام للمركز
أ. د. محمود إسماعيل صالح


