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  الملخص
  

 
 العديد من أنوالواقع .  المعلوماتئ المعرفه هو حل مشكلة عبتدبيراحد العناصر الرئيسية في مجال 

وفي . كبيرة من المعلومات المتاحةال اتكميال الحاجة لتدبير إلىتحديات التي تواجه الصناعات تعود ال
 نظمو) Information Retrieval(إسترجاع المعلومات  نظم  محركات البحث وتعتبرالوقت الراهن ،

ويمكن القول ان . ول من أهم الحلول التي تساهم في جعل المعلومة في المتناالإلجابة األلية على األسئلة
 تعالج األسئلة التي يدخلها المستعمل باللغة الطبيعية و نظم  الإلجابة اآللية بمثابة األكثر تطورا بحكم أنها

  الروابط نحو وثائق الكترونية غة ذاتها بدل إعطاء مجموعة منلإجابة محددة بالتحاول إعطاء 
]Vicedo, 2004 .[  
 

 لكن [Plamondon et al., 2002]رنسية هناك أبحاث في هذا المجال لف و اكاإلنجليزيةبالنسبة للغات 
، عدم وجود حروف حركات اإلعراب( للغة العربية التي تتميز بخصوصياتها بالنسبةالصورة تختلف 

 بحيث تشكل تحديا حقيقيا فيما يتعلق )بداية الجمل، صعوبات المعالجة اآللية الصرفية و النحوية، الخ
 و كذلك لعمليات استرجاع المعلومات و اإلجابة اآللية على جة اآللية للغات الطبيعيةبعمليات المعال

 بعض األبحاث التي لم تبلغ بعد مرحلة متقدمة من وجوديمنع  لكن هذا ال. األسئلة التي نحن بصددها
  .من النضج

  
بنك للوثائق الإللكترونية المدخلة باللغة العربية يتم اإلعتماد على في مجال اإلجابة اآللية على األسئلة 

هذه العملية . في عملية البحث عن إجابة مالئمة للسؤال المدخل من طرف المستعمل باللغة العربية
 :] Hammou et al., 2002[تتكون أساسا من ثالث مراحل 

  تحليل السؤال المدخل من طرف المستعمل .1
باستعمال نظام (زء منها استرجاع الوثائق الإللكترونية المحتمل تضمنها لألجوبة أو ج .2

 )استرجاع المعلومات



معالجة الوثائق اإللكترونية المسترجعة في المرحلة السابقة بنفس طريقة تحليل السؤال من  .3
 .أجل استخالص األجوبة النهائية

المرحلة األولى تعتمد على تصنيف آلي للسؤال، على توسيع الئحة الكلمات المدرجة في السؤال و كذلك 
  .للتعرف اآللي على أسماء العلم، األماكن، المنظمات، الخعلى نظام 

  
 :على مجموع المراحل السابق ذكرها في الوقت الحالي هناك نظم مهمة تعتمد 

1. QARAB [Hammou et al., 2002]  : يعمل على إعطاء أجوبة قصيرة ألسئلة مطروحة هو نظام 
  QARAB. ت المستقاة من جريدة الراية القطريةيعتمد في ذلك على مجموعة من المقاال. باللغة العربية

  .طريقة مبسطة لمعالجة السؤال و ال يصل إلى فهم داللي للسؤاليستعمل 
2 . AQAS [Mohammed et al., 1993] :  هو نظام يعتمد المعرفة كأساس للبحث عن اإلجابة و هو

  .على نصوص بلغة طبيعيةيعتمد على معطيات ذات بنية منظمة و ليس 
3. ArabiQA [Benajiba et al., 2007] :  هو نظام لإلجابة الآللية على األسئلة يعتمد على نظام

 هذا المشروع .نظام للتعرف اآللي على أسماء العلمو ) Passage Retrieval(الستخالص المقاطع 
من، متى، أين، (يحتوي أيضا على نظام الستخالص الجواب من النصوص خاص باألسئلة التقليدية 

أنشئت (و عمل فريق العمل في هذا اإلطار على إنشاء الئحة أنساق خاصة بكل نوع من األسئلة ...). 
  ).يدويا
  

 تحتاج معالجتها آليا لإللمام بنطاق هذه النظم ال تعطي نتائج مرضية عندما يتعلق األمر بأسئلة معقدة
ولهذا تتبين الحاجة . الجواب المنتظر و أيضا للتعرف آليا على بنية السؤال و  بالتالي بنية معرفي معين

و هذا ما يمكن تحقيقه بطرق عدة من بينها توسيع الئحة الكلمات المفاتيح الملحة لفهم السؤال آليا 
  . تقنيات التوسيع المعجمي و الصرفيالمكونة للسؤال بطريقة داللية و ليس فقط باإلعتماد على

نموذج لنظام إجابة آلي على األسئلة المطروحة باللغة العمل الذي نقدمه في هذه الورقة يتطرق لبناء 
هذا البرنامج مبني على . مفاتيح المكونة للسؤالالعربية مع اإلستعانة ببرنامج للتوسيع الداللي للكلمات ال

  .مفاهيمية و معجمية) ontology(خرائط وجوديات 
  

 Petersen, 2007] [Yarmohammadi et[نفس الطريقة سبق نهجها في إطار نظم مماثلة للغات أخرى 

al., 2008 .[ فمثال]Yarmohammadi et al., 2008 [ظام آلي لإلجابة على  على بناء جزء من نعملوا
) WordNet Ontology(األسئلة هدفه استخالص الجواب باإلعتماد على خرائط الوجوديات ووردنت 

]El Kateb et al., 2006 .[باإلضافة إلى سخة العربية لووردنتكذلك يعتمد منهجنا الداللي على الن 
  ].Amin Platform] (Kabbaj, 2006(أرضية برمجة نظم الذكاء اإلصطناعي المسماة أمين 

  
النسخة العربية لووردنت هي عبارة عن قاعدة معجمية مجانية اإلستعمال و مفتوحة المصدر و هي 

].  Fellbaum, 1998[ء ووردنت خاصة باللغة العربية الحديثة و تعتمد على محتوى و طريقة إنشا
وتعتبر إمكانية الربط بين مختلف نسخ ووردنت من المميزات التي تتيح إمكانية المعالجة اآللية للغات 

من بين الميزات األخرى لووردنت هناك الربط الموجود بينها وبين خرائط  .متعددة في  آن واحد
الذي يتيح أوجه عدة من لإلستعمال على و] SUMO] Niles and Pease, 2001 سومو أو الوجوديات

  .المستوى الداللي في مجموعة من تطبيقات المعالجة اآللية للغة العربية
  



 حارس بتعيينالرائدة في مجال االستشارات اإلعالمية والهوية التجارية » زمن«دبي ــ الوطن االقتصادية ــ قامت شركة 
تصاالت المتعلقة بالهوية التجارية للمؤسسات  االوإدارةشهاب للمزيد من تعزيز قدراتها في مجاالت التحليل االستراتيجي 

 لتطوير األعمال والتخطيط االستراتيجي بشركة برودكشن كمدير» زمن« بشركة التحاقهوعمل حارس شهاب قبل  .والشركات
 وقد اسهم بشكل أساسي في الفوز بعدد من المشروعات الكبرى 1999التي ظل معها منذ تأسيسها عام ) بروتيك(تكنولوجي 

 مستوى المنطقة أبرزها مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وإطالق مدينة دبي لإلعالم، ومراسم افتتاح مهرجان دبي للتسوق على
وذلك فضالً عن توسيع رقعة الخدمات التي ظلت تقدمها الشركة لعمالئها . ، وشركة بي إم دبليو وأودي للسيارات2002عام 

 .رأسياً وأفقياً

1أمينأرضية 
طبقة ) ب(طبقة خرائط الوجوديات، ) أ: ( عبارة عن بيئة مجزئة إلى أربع طبقات هي 

جون "في أمين، تعريف  .الءالوك و األنظمة المتعددة الوكالءطبقة ) د(طبقة البرمجة، ) ج(جبرية، 
فلكي يكون بإمكاننا . تم توسيعه) المنظمة على شكل هرمي( لخرائط الوجوديات كدليل لألنواع 2"ساوا

) أو جل(كل نوع بكل  تتيح أرضية أمين إمكانية إلصاق استعمال أنواع شمولية لخرائط الوجوديات،
يتم تنظيم هذه المعرفة على شكل بنيات . المعرفة المكتسبة من طرف النظام و المتعلقة بهذا النوع

 Kabbaj and]أمثلة من النوع بهيتم أيضا إلصاق . تعريف النوع، أساسه و حاالت استعماله: مفاهيمية 

al., 2006].التالي يوضح أنواع خرائط الوجوديات الممكن إنجازها عن طريق أرضية "أ" الرسم البياني 
     .أمين
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إذن الفكرة هنا هي الجمع بين مميزات النسخة العربية لووردنت كخرائط وجوديات متاحة و ثرية و بين 
ما تتيحه أرضية أمين المعتمدة على لغة البرمجة جافا و المتكونة من طبقات عدة خاصة بإنشاء نظم 

 ولتبيان ].Multi-Agent Systems] Kabbaj, 2006ظم  المتعددة الوكالء أو  و الناالصطناعيالذكاء 
   :3 المقطع التالي من موقع جريدة الوطن العربي على الويبناذأخمنهجيتنا 

 

  :هذا المقطع يمثل قاعدتنا اإللكترونية لإلجابة آ ليا على السؤال التالي
  ؟ حارس شهاب  السيدماهي الشركات التي وظفت   

   حارس شهاب  السيد  -  وظفت-  الشركات: ات المفتاحية في هذا السؤال هي الكلم

                                                 
1
 http://amine-platform.sourceforge.net 

2
 http://www.jfsowa.com/ontology/index.htm 

3
 http://www.alwatan.com/data/20070212/index.asp%3Fcontent=ecs4 



. "وظف" التي ال تظهر في المقطع أعاله ولنقم بتوسيع صرفي يقوم على الجذر "وظفت"لنأخذ مثال كلمة 
 إذن .، الخ وهي كلها غير ظاهرة في المقطع أعاله"وظائف"، "توظيف"، "موظف"سنجد كلمات من قبيل 

 لنرى اآلن .النظام اآللي سيفشل في الجواب على السؤال المطروح رغم إمكانية ذلك انطالقا من المقطع
  .ما يمكن عمله عن طريق التوسيع الداللي

  
  والنسخة العربية لووردنتبالنظر إلى بنية خرائط الوجوديات التي عملنا على إنشائها انطالقا من 

المترادفات؛ ) ا: (يمكننا االنتقال من مفهوم إلى آخر عن طريق روابط  الذكاء االصطناعي أمين أرضية
  .المفاهيم األعم) ث(المفاهيم األخص؛ ) ت(تعريفات المفاهيم؛ ) ب(
وهي كما أسلفنا . "توظيف"  و"موظف" يعطينا كلمات "وظفت"التوسيع عن طريق المرادفات لكلمة   ) أ(

  .الذكر غير ظاهرة في المقطع أعاله
 يتم فيها عملية تنظيمية: " هو "توظيف"وجود في خرائط الوجوديات المعتمدة لكلمة التعريف الم  ) ب(

 علما أن الكلمات المسطرة تعني أنها مستقاة من خرائط الوجوديات و بالتالي ".بتنظيم موظفالحاق 
، "عملية تنظيمية"له عالقة داللية مع مفاهيم " توظيف" إذن المفهوم .فهناك تعريفات لكل منها

 . أيضا في هذه الحالة ال نجد أيا من هذه الكلمات في المقطع أعاله".تنظيم"و " ظفمو"
ال يوجد مفهوم أخص في محتوى خرائط الوجوديات المنشئة و لذلك " توظيف"بالنسبة للمفهوم   ) ت(

 .سنعمد إلى النوع األخير من توسيعنا الداللي
" التحاق بتنظيم"نجد المفهوم األعم " وظيفت"و في حالة التوسيع الداللي األخير يهم المفاهيم األعم   ) ث(

 .و نالحظ اآلن أننا بصدد كلمات موجودة في المقطع أعاله
  

إذا طبقنا نفس المراحل أعاله على كال من الكلمات المحصلة سنحصل على كلمات جديدة ذات عالقة 
و هي " مدير"و " رئيس"، "إدارة "ستحملنا إلى  "عملية تنظيمية"فمثال . داللية مع الكلمات المكونة للسؤال

  :في نهاية عمليتنا نحصل على الالئحة التالية من الكلمات .  في مقطعناكما نالحظ موجودة
 ،رئيس دارة،إ  مقصودة،عملية ،عضو موظف، ،عملية تنظيمية، تَنِْظيم تعيين، ، بتنظيمالتحاق
  .حارس شهاب ،شركة ،بنك،  ماِلية ، ةمواِرد ماِلي ،مجموعة ، تَجمع ، جمع،  شَمل ، مدير

  

 شرحنا من خالل المثال السابق يمكن الوصول إلى إجابة السؤال  آليا باإلعتماد على توسيع آلي كما
المتضمنة في خرائط الوجوديات أمين لالئحة الكلمات المفاتيح و ذلك عن طريق الروابط الداللية 

 استغاللها الستخالص الجواب المالئم للسؤال و كذلك في نظم نتائج هذا العمل يمكن. ووردنت العربية
مماثلة مشتملة على لغات عدة في آن واحد و هذا يمكن من طرح السؤال بلغة والبحث عن اإلجابة في 

  .بنك وثائق الكترونية مكتوبة بلغة أخرى
  

إلعتبار وزن الكلمات في المرحلة القادمة من هذا العمل سنعمل على تطوير نموذجنا بحيث نأخذ بعين ا
 بمدى قرب الكلمة المحصلة من الكلمة األصلية و كذا بنوع العالقة الداللية المحصلة و الذي يرتبط

اآللي لبنية السؤال و الجواب على شكل  سنعمل أيضا في مرحلة الحقة على التمثيل. الموجودة بينهما
  . )Conceptual Graphs(منحنيات مفاهيمية 

  
  
  
  



  خاصشكر
 

  :   ا العمل يندرج في إطار تعاون مع المشاريع التالية هذ
‘AECI-PCI A01031707’ و ‘CICYT TIN2006-15265-C06’ 
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