
 

  

 89 2. جزء    ( 2022يوليو  )   11، ع 4املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج  

 

 ظم الذكاء االصطناعي في تحليل المحتوي وعمليات التكشيف تطبيقات ن  

دراسة تطبيقية لنظم معالجة اللغة الطبيعية
)  1(

 

 

 

 إهداء صالح ناجي .  د 

 جامعة القاهرة   - مدرس املكتبات واملعلومات، كلية اآلداب  

Ehdaa.salah@gmail.com 

 2022مايو     23القبول:  تاريخ     2022  إبريل   4تاريخ االستالم:    

 املستخلص:  
التي تم إدراك دورها الكبري يف حتليل املحتوى، وإدخال   معاجلة اللغة الطبيعية   :تقنيات الذكاء االصطناعي ومن أمهها  مع تطور

تطبيقات   التعرف عىل دور  لتهدف إىل  الدراسة  إليها، جاءت هذه  التحسينات  الذكا العديد من  املحتوي  ء  نظم  االصطناعي يف حتليل 

التكشيف املكتبات بصفة خاصة، ورصدوعمليات  الطبيعية بصفة عامة ويف  اللغة  الذكاء    ، واستخدامات معاجلة  منصات ومكتبات 

االصطناعي التي يمكن االستفادة منها يف جمال حتليل املحتوى، مع العمل عىل تطبيق أحد نظم معاجلة اللغة الطبيعية واستخدامها يف 

 حتليل املحتوى ملصادر املعلومات؛ لتحقيق اإلفادة منها، وذلك اعتامًدا عىل املنهج الوصفي التحلييل.  

لتي خرجت هبا الدراسة: إمكانية استخدام معاجلة اللغة الطبيعية يف املكتبات يف احلصول عىل املصادر، ومعاجلة ومن أهم النتائج ا

منصة   وبتطبيق  االستفسارات،  عىل  واإلجابة  باملصادر  املستفيدين  وإحاطة  إلنشاء    IBM Watson Knowledge Studioاملحتوى، 

أداة   باستخدام  واختباره  اآللة  لتعلم  باللغة    Watson Discoveryنموذج  للمصادر  واالسرتجاع  البحث  يف  عالية  كفاءته  وكانت 

 اإلنجليزية، أما بالنسبة للمصادر باللغة العربية فإن األداة حتتاج ملزيد من التحسينات. 

 . (4) آليل؛ التعلم ا(3)؛ حتليل املحتوى(2) ؛ نظم معاجلة اللغة الطبيعية(1) تطبيقات الذكاء االصطناعي الكلامت املفتاحية:

 / املقدمة:  0 
وما إىل   ،واملهام العسكرية  ،والطب  ،واإلدارة  ،األعامل:  مثل  ،تم استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي يف العديد من املجاالت

حيث تم استخدامها لتوفري    ؛م1990بدالً من النظم التقليدية يف املكتبات بداية من عام    ةذلك، وبدأت أفكار استخدام النظم الذكي

 يف املجال. واملتخصصني  ،والعاملني ،خدمات قائمة عىل املعرفة للمستفيدين من املكتبات

 

يف    )1) الذكاء    عن    األويلالعلمية  الندوة    تم عرضه  واإل  االصطناعيتطبيقات  االجتامعية  العلوم  . :نسانيات  ىف جماالت  اخلصائص 

 . 2021ديسمرب  30 -29يف الفرتة من ، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، آليات التنفيذ ،الربجميات
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وذ وفعالة  خدمات رسيعة  تقديم  نحو  املكتبات  سعي  ظل  حتسني    اتويف  عىل  واحلرص  ومزاياهكفاءة،  التنافسية خدماهتا  ا 

تقنيات الذكاء االصطناعي هي األحدث بني التقنيات التي يتم  كانت ولكن ،اعتمدت املكتبات األكاديمية عىل تقنيات كثرية يف املايض

،  والواقع االفرتايض للتعلم،  وروبوتات القراءة عىل الرفوف   ،متخصصة للخدمات املرجعية  نظامهي تشمل  ، وتقديمها حاليًا يف املكتبات

 معاجلة اللغة الطبيعية؛ الستخراج املعرفة ومعاجلة املحتوى. و

من أجل زيادة   ،املكتبات األكاديمية بالدول املتقدمة يف السنوات األخرية عىل إنشاء معامل للذكاء االصطناعي  بعض   وعملت

املثال آيالند    : فرص حتسني اخلدمات احلالية هبا، عىل سبيل  بإنشاء   University of Rhode Island (URI)قامت مكتبة جامعة رود 

عام   يف  االصطناعي  للذكاء  املختلفة  م؛2018معماًل  التخصصات  بني  التعاون  تشجيع  أجل  هيئة   ،من  وأعضاء  الطالب  ومساعدة 

 وتطوير مرشوعات خلوارزميات ذكية يف حقل الذكاء االصطناعي،  ،التدريس يف التعرف عىل مجيع القضايا املتعلقة بالذكاء االصطناعي

 (. Enis, 2018) وكذلك من أجل تقديم خدمات أفضل داخل املكتبة وجعلها أكثر دقة وأرسع

إذا كان للمكتبات ، ومع آفاق ضخمة وتطبيقات واعدة يف املكتبات  الذكاء االصطناعي هو التكنولوجيا احلالية التي تطورت ف

، من أجل تعظيم فوائدها الغنية بشكل مناسب لتقديم  وتطبيقها حاجة إىل استكشاف هذه التقنية  ا بفإهن  اقتصاد املعرفة عرص  أن تزدهر يف  

العملياتالذكاء االصطناعي  نظم  تطوير  مثل:    خدمات مبتكرة ومثالية يف املكتبات وإدارة    الفنية واخلدمات املرجعية،  للمساعدة يف 

   ها.اسرتجاعبحثها وو ر وحتليل حمتواها داملصا 

وإدخال العديد من التحسينات   ،التي تم إدراك دورها الكبري يف حتليل املحتوىمن أهم التقنيات  ة اللغة الطبيعية  معاجل  وتعد

جاءت هذه الدراسة لتهدف إىل التعرف عىل تطبيقات نظم الذكاء االصطناعي يف حتليل املحتوي وقد ، مثل تقنيات الويب الداليل إليها 

ا عىل  والتعرف  التكشيف،  منصات  وعمليات  ورصد  خاصة،  بصفة  املكتبات  ويف  عامة  بصفة  الطبيعية  اللغة  معاجلة  ستخدامات 

لذكاء االصطناعي التي يمكن االستفادة منها يف جمال حتليل املحتوى، مع العمل عىل تطبيق أحد نظم معاجلة اللغة  الربجمية ل كتبات  املو

 .تحقيق اإلفادة منها واستخدامها يف حتليل املحتوى ملصادر املعلومات ل ،الطبيعية

: اإلطار املنهجي للدراسة:   أوًلا
 مشكلة الدراسة وأهميتها: 1/1

مع    ،من خالل اختيار مصادرها األكثر فائدة للمستفيدين  ،تسعى املكتبات بكل الطرق إىل إضافة قيمة ملصادر املعلومات هبا 

بعمل القيام  إىل  باإلضافة  عالية،  بجودة  هلا  الوصفية  البيانات  للمصادرتقديم  املوضوعي  التحليل  املعلومات    ،يات  منها؛  واستخراج 

لتحسني عمليات البحث والتصفح هلا، ولكن يف ظل الزخم املعلومايت اهلائل والتطور التكنولوجي أصبح من الصعب القيام بعمليات  

هيل عمليات الوصول للمصادر  من أجل تس  إىل نظم تساعد يف ذلك؛   ماسة  وأصبحت هناك حاجة ، التحليل املوضوعي لكافة املصادر

 وإتاحتها بام يتوافق مع احتياجات املستفيدين.

التي تم إدراك دورها الكبري يف حتليل املحتوى، وإدخال    معاجلة اللغة الطبيعية   : تقنيات الذكاء االصطناعي ومن أمهها   ومع تطور 

  ، االصطناعي يف حتليل املحتوي وعمليات التكشيفء  لذكا نظم االعديد من التحسينات إليها، وجاءت احلاجة إىل التعرف عىل تطبيقات  

التي يمكن االستفادة منها يف جمال   الذكاء االصطناعي  الطبيعية، ورصد منصات ومكتبات  اللغة  والتعرف عىل استخدامات معاجلة 

 حتليل املحتوى.  
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التي يمكن استخد الدراسة أمهيتها من احلاجة إىل معرفة األدوات  القيام بتحليل ومن ثم تستمد هذه  امها وتطبيقها من أجل 

 املحتوى باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي، ونظم معاجلة اللغة الطبيعية من أجل حتسني كفاءة عمليات البحث واالسرتجاع. 

 أهداف الدراسة: 1/2

تسعى هذه الدراسة إىل تطبيق نظم معاجلة اللغة الطبيعية يف عمليات حتليل املحتوى ملصادر املعلومات، وذلك من خالل حتقيق  

 جمموعة من األهداف الفرعية املتمثلة يف:  

 . بيان تطبيقات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة داخل املكتبات.1

 ية بصفة عامة، ويف املكتبات بصفة خاصة.  . حتليل استخدامات نظم معاجلة اللغة الطبيع2

 . دراسة دور نظم معاجلة اللغة الطبيعية يف حتليل املحتوى، وآليات عملها. 3

 . رصد املنصات واملكتبات الربجمية للذكاء االصطناعي املستخدمة يف جمال حتليل املحتوى. 4

 ، وإنشاء نموذج لتعلم اآللة. . تطبيق أحد نظم معاجلة اللغة الطبيعية يف عمليات حتليل املحتوى5

 . اختبار نموذج تعلم اآللة الذي تم إنشاؤه، وبحث إمكانات تطويره.6

 تساؤالت الدراسة: 1/3

 يف ضوء األهداف التي تسعى الدراسة لتحقيقها، فإن التساؤالت التي حاولت الدراسة اإلجابة عليها هي: 

 ملكتبات؟. ما تطبيقات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة داخل ا1

 . ما استخدامات نظم معاجلة اللغة الطبيعية بصفة عامة، ويف املكتبات بصفة خاصة؟2

 . ما دور نظم معاجلة اللغة الطبيعية يف حتليل املحتوى؟ وما آليات عملها؟3

 . ما أبرز املنصات واملكتبات الربجمية للذكاء االصطناعي املستخدمة يف جمال حتليل املحتوى؟ 4

 ة نموذج تعلم اآللة املقرتح لتحليل املحتوى؟ وكيف يمكن تطويره؟ . ما فاعلي5

 مجال الدراسة وحدودها:   1/4

 ، يف ضوء احلدود التالية:يف حتليل املحتويوتعلم اآللة ودورها  تطبيقات نظم الذكاء االصطناعي تتناول الدراسة 

حتوى مع تطبيق أحد نظم  يف حتليل امللة، وبيان دورها  وتعلم اآلتطبيقات نظم الذكاء االصطناعي  * احلدود املوضوعية: دراسة  

 معاجلة اللغة الطبيعية وإنشاء نموذج لتعلم اآللة.  

* احلدود اللغوية: تغطي الدراسة استخدام نظم معاجلة اللغة الطبيعية لتحليل املحتوى ملجموعة من مصادر املعلومات باللغتني  

 العربية، واإلنجليزية.  

 . "إدارة املعرفة"تشمل الدراسة حتليل حمتوى جمموعة من املقاالت العلمية يف موضوع * احلدود النوعية:  
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 منهج الدراسة وأدوات جمع البيانات:  1/5

يف حتليل  وتعلم اآللة، وبيان دورها  تطبيقات نظم الذكاء االصطناعي  لدراسة  عىل املنهج الوصفي التحلييل    اعتمدت الدراسة

إلجراء    املحتوى؛طريقة حتليل  واملكتبات الربجمية لنظم معاجلة اللغة الطبيعية، باإلضافة إىل استخدام  حتوى، ورصد أبرز املنصات  امل

اآللة  حتليل   تعلم  نموذج  تنفيذ  أجل  من  التطبيقية؛  الدراسة  يف  إدراجها  تم  التي  أداة    ML Modelللمصادر   Watsonباستخدام 

Knowledge Studio . 

ارشة ملواقع الويب لرصد أبرز املنصات واملكتبات الربجمية لنظم معاجلة اللغة الطبيعية، باإلضافة وتم االعتامد عىل املالحظة املب

 إىل مسح اإلنتاج الفكري يف موضوع الدراسة. 

 مصطلحات الدراسة:   1/6

بالترصف بطريقة تبدو وكأهنا كائن حي ذكي،    احلاسبألجهزة  التي تسمح  املجال املعني بتطوير التقنيات    االصطناعي:الذكاء  *  

 . (William, 1999) احلاسب اآليلتطوير كيان واٍع وذكي قائم عىل  هبدف حماولة ؛ وذلكمثل اإلنسان

يمكن  وثم تقديم التنبؤات،    ،نامذج لدهيا القدرة عىل التعلم من البياناتيعمل عىل بناء    جمال يف علوم احلاسب  اآللة:تعلم  *  

 & ,Guo, Farhang-Razi) املعزز والتعلم غري اخلاضع لإلرشاف، والتعلم  اإلرشاف،فئات: التعلم حتت   علم اآليل إىل ثالثتقسيم الت

Algra, 2019 ) 

تقنية جتعل النظم قادرة عىل حتليل اللغة البرشية، وفهمها، وتوليدها بشكل طبيعي؛ مما يتيح التواصل   الطبيعية:معاجلة اللغة  *  

اآليل احلاسب  ومع  إنساًنا،  كان  لو  كام  الصوت  عىل  التعرف  برامج  املجال  هذا  احلديثة يف  التطورات  البرشية  ،تشمل  اللغة    ، وترمجة 

 ( Guo et al., 2019) والذكاء االصطناعي ،واسرتجاع املعلومات

بيانات النص غري املهيكل الكتساب رؤى قيمةا * معاجلة املحتوى: ستخدام معاجلة ا  ، عن طريقلعملية اآللية لتحليل وفرز 

، وإجراء حتليل للمحتوى، وإنتاج معرفات مناسبة له، ويمكن  فهم اللغة البرشية تلقائيًا من أجل    ؛( والتعلم اآليل NLPاللغة الطبيعية )

 استخدامها فيام بعد لتدريب خوارزميات التعلم اآليل)تعريف إجرائي(.

 صياغة االستشهادات المرجعية:  1/7

النفس   لعلم  األمريكية  اجلمعية  معيار  عىل  الدراسة  لصياغة   American Psychological Association – APAاعتمدت 

 لصياغة تلك االستشهادات. ENDNOTE X7الدراسة، وتم االستعانة بربنامج يف االستشهادات املرجعية الواردة 

 الدراسات السابقة:   1/8

تم البحث يف عدد كبري من األدوات العربية واألجنبية للتعرف عىل الدراسات واجلهود التي ترتبط بشكل مبارش أو غري مبارش 

،  Jstor،EBSCOبموضوع الدراسة، ومن أمهها قواعد البيانات املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصي مثل: دار املنظومة، والعبيكان،  

،  Google Scholar، وكذلك حمركات البحث العلمية، وأمهها:  E-lis Repositoryجمموعة من املستودعات الرقمية يف املجال، وأمهها  و

 وأسفرت هذه اخلطوة عن جمموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، وهي عىل النحو التايل: 
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 أواًل: الدراسات العربية:   1/ 8/ 1

 لذكاء االصطناعي وتعلم اآللة يف املكتبات: * تطبيقات ا 

توضيح دور  من املصادر العربية مع  الستخراج البيانات الببليوجرافيةإىل تقديم نموذج مقرتح  ( 2022 ،)حسنيهدفت دراسة 

الببليوجرافية  ينالنارش التسجيالت  إنشاء  عملية  ويف  البيانات  ،  استخراج  يف  اآليل  التعلم  إمكانيات  من  من االستفادة  الببليوجرافية 

عدم توفر جمموعات ، اعتامًدا عىل املنهج الوصفي التحلييل، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أمهها:  مصادر املعلومات النصية

العربية    Datasetsبيانات   النرش  الصادرة عن دور  النصية  املواد  الكتب  ، ووجود مشكلة يف  املرصية  السياملكافة   أثناء تنوع خمططات 

 نموذج التعلم اآليل، وأوصت الدراسة برضورة توافر نامذج الذكاء االصطناعي التي تسهل من العمل وتوفر الوقت واجلهد. دريب ت

دراسة   املعلومات    (2021)صدقي،  وانطلقت  بحث  أساليب  تطوير  يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  من  االستفادة  حول 

حتليل املحتوى عرًضا ملفهوم الذكاء االصطناعي وتطبيقاته، وعرض خدمات الذكاء  واسرتجاعها، وتقدم الدراسة باالعتامد عىل منهج

املختصة بالبحث والتحليل ملحتوى امللفات، وقد خلصت    Watson Discoveryوعرض خدمة    IBMاالصطناعي املقدمة من رشكة  

جيه املكتبات نحو االستفادة من تلك التقنيات الدراسة إىل: جيب توجيه املؤسسات نحو االستفادة من خدمات الذكاء االصطناعي، وتو

 نظًرا ملا توفره من وقت وجهد للعاملني واملستفيدين. 

حيث تعنى   ؛جمال املكتبات واملعلومات  يفوتطبيقاته    ،وتقنياته  االصطناعي،مهية الذكاء  أبراز  إىل  إ(  2021  ،)عامردراسة  سعت  و

؛ وذلك اعتامًدا عىل املنهج الوصفي التحلييل،  نشطة املكتباتأجمال    يفاملتاحة    االصطناعي وخدماتهشهر برامج الذكاء  أالدراسة برصد  

وخلصت الدراسة إىل رضورة االهتامم بتقنيات الذكاء االصطناعي يف املكتبات، مع وضع تصور ختطيطي لكيفية تطبيقها يف اخلدمات  

ا املكتبات  تؤدهيا  التي  عن  املتعددة  البحث  وخدمات  املرجعية،  واخلدمات  اإلعارة،  وخدمات  الفهارس،  يف  البحث  ومنها:  ملرصية 

 املعلومات، وتطبيقات الروبوتات.  

دراسة   خدمات    (2017)السلمى،  وسلطت  تعزيز  يف  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  من  جوجل  موقع  استفادة  عىل  الضوء 

امل اعتامًدا عىل  وتطويرها،  املعلومات  التطبيقات اسرتجاع  بعض  واستخدام  ملوقع جوجل،  الرجوع  التحلييل من خالل  الوصفي  نهج 

املتوفرة، ومن أهم نتائج الدراسة: اتساع دعم الذكاء االصطناعي للعديد من تطبيقات جوجل لتقديم الدعم للمستخدمني وكانت أبرز  

 صطناعي يف جمال اسرتجاع املعلومات.التوصيات هي: تسليط الضوء عىل اخلدمات اجلديدة التي أتاحها الذكاء اال

الذكاء االصطناعي وجماالتإىل    ( 2010)إبراهيم،  وهدفت دراسة   التعرف واستخدامها يف املكتبات،    التعرف عىل تطبيقات 

وذلك  عي،  االصطنا   باإلضافة إىل التطبيقات األخرى املمكنة للذكاء  ،وكيفية تصميمها يف اخلدمة املرجعية باملكتبات  عىل النظم اخلبرية

النظم    توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: عدم استخدام أًيا من نظم الذكاء االصطناعي أوباستخدام املنهج الوصفي التحلييل، و

ا  بكيفية استخالص املعرفة ومتثيله  وعدم معرفة املكتبيني ،  الذكاء االصطناعي  نياتاخلبرية يف املكتبات املدروسة، وعدم إملام املكتبيني بتق

 . يف قواعد املعرفة يف النظم اخلبرية يف املكتبات

الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف املكتبات وتم الوقوف عىل تطبيقات النظم اخلبرية يف    (2009)يوسف،  وناقشت دراسة  

وصفي التحلييل، ومن أهم نتائج ، وإعداد نموذج خبري جتريبي يف التزويد يف املكتبات اعتامًدا عىل املنهج ال تاملكتبات ومراكز املعلوما 

الدراسة: تكنولوجيا النظم اخلبرية يف السودان مازلت يف مراحلها األوىل، وعدم وجود االهتامم الكامل يف أقسام املكتبات واملعلومات  



 ... تطبيقات ُنظم الذكاء االصطناعي يف حتليل املحتوي وعمليات التكشيف 94

 

عي، وإدخال مقرراهتا  يف اجلامعات السودانية بتكنولوجيا النظم اخلبرية، وأوصت الدراسة برضورة االهتامم بتكنولوجيا الذكاء االصطنا 

 يف أقسام املكتبات واملعلومات.

 * تطبيق نظم معاجلة اللغة الطبيعية: 

ووصفه ورشح    IBMالتابع لرشكة    Debaterإىل التعرف عىل نظام ديبيرت    (2019الغامدى،  ؛  العمرى  ؛)العتيبىهدفت دراسة  

الرغم من عدم اكتامل العمل عىل النظام إال أنه حقق مهارات  خصائصه ومميزاته اعتامًدا عىل املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل ب

وحتى   والطالب  للباحثني  عدة  منافع  سيحقق  فإنه  املرشوع  اكتامل  وعند  االصطناعي،  الذكاء  جمال  يف  ملحوظة  وتطورات  واضحة 

 احلكومات سواء يف إجراء البحوث أو اختاذ القرارات.  

للبيئة    (2019)غازي،  وقدمت دراسة   اللغة الطبيعية    NOOJاللغوية والتطويرية لنظام نوج  نموذًجا  آليا ملعاجلة  لكونه نظاًما 

ومعجاًم إلكرتونيًا يتضمن أدوات مصممة منهجيًا ووظائف توفر للمرتجم فرًصا ملعاجلة اللغة، ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة: نظام 

بناء املوارد اللغوية وباستخدام واجهات بسيطة وليس من الرضوري  نوج يوفر بيئة واعدة لرتمجة اللغات آليًا ألنه يسمح للمستخدم ب

استخدام سلسلة معقدة من املعاجلة، وهذا يضمن التنسيق بني املعاجلة اللغوية من جهة والبحث عن املعلومات وتوليدها بصفة تلقائية 

 من السياق.

 ثانًيا: الدراسات األجنبية:   2/ 8/ 1

 االصطناعي وتعلم اآللة يف املكتبات: * تطبيقات الذكاء  

اعتامًدا تطبيق الذكاء االصطناعي يف املكتبات األكاديمية يف نيجرييا    كيفية  ( عىلADEJO & MISAU, 2021)ت دراسة   ركز

نيجرييا  الذكاء االصطناعي يف خدمات املكتبات األكاديمية يف    عىل مراجعة األدبيات يف املوضوع، وخلصت الدراسة إىل إمكان تطبيق 

معاجلة اللغة الطبيعية والتعرف عىل األنامط والروبوتات   نظم  وتطبيق   التزويد، األنظمة اخلبرية يف اخلدمات املرجعية والفهرسة و  :مثل

  مع يف تقديم خدمات املكتبة هذه التقنيات تدريب موظفي املكتبة عىل استخداموعملياهتا، وأوصت الدراسة برضورة  يف أنشطة املكتبة

 التابعة هلا املكتبات. الذكاء االصطناعي يف خمصصات امليزانية للمؤسساتتطبيقات  اإلنفاق عىل  تضمني

  32أدبيات تطبيقات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة يف املكتبات ؛ وقد تم اختيار    (  Das & Islam, 2021)وتناولت دراسة   

األبحاث احلالية بشكل أسايس عىل املوضوعات النظرية مع تركيز القليل  ورقة علمية وحتليلها عن املوضوع، وخلصت الدراسة إىل تركيز

منها عىل دراسات احلالة أو تنفيذ مرشوعات الذكاء االصطناعي إلدارة املجموعات يف املكتبات، أو توليد البيانات الوصفية، أو اكتشاف  

التقنيات باستخدام  التكشيف،  أو  الفهرسة،  أو  النصوص،  حتليل  أو  العميق    املصادر،  والتعلم  األنامط  عىل  التعرف  مثل:  املتقدمة 

 والشبكات العصبية.   

دور تقنيات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة يف حتسني خدمات املكتبة مع الرتكيز    استكشاف ( Stafford, 2021)  ةدراس  وحاولت

لنتائج التي خرجت هبا الدراسة : إمكانية استخدام  عىل الروبوتات وتقنيات التنقيب عن النصوص وتوليد البيانات الوصفية، ومن أبرز ا

  قدرات الذكاء االصطناعي يف أداء املهام الروتينية وقيام أخصائيي املكتبات بأداء املهام التي تتطلب مهارات أعىل؛ مما يعمل عىل توفري
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دراسة بأمهية توسيع نطاق استخدام  وقت أخصائي املكتبات، كام يمكن هلذه األدوات تقليل التكاليف وترشيد النفقات، وأوصت ال

 تقنيات الذكاء االصطناعي الثالث التي تم الرتكيز عليها يف الدراسة من أجل حتسني خدمات املكتبات.  

 * تطبيقات نظم معاجلة اللغة الطبيعية املختلفة: 

أن معاجلة   أوضحت  و   ؛خمتلفة( عىل حتليل تطبيقات معاجلة اللغة الطبيعية يف قطاعات  Ba, J.Mb, & T, 2021عملت دراسة )

من فهم اللغة    احلاسب، مما يمّكن أجهزة  احلاسباللغة الطبيعة تتعامل مع مفهوم الذكاء االصطناعي الذي هو حقل فرعي من علوم  

التعلم اآليل والتع ، وتالبرشية ومعاجلتها  الناشئة يف  التطورات  إنشاء خوارزميات حتول النص إىل كلامت ذات دالالت مع  لم  تضمن 

األعامل   بقطاع  املرتبطة  احلالة  دراسات  مع  إىل جنب  الطبيعية جنبًا  اللغة  معاجلة  املختلفة من  اجلوانب  الورقة  العميق، وتلخص هذه 

 والتعليم والتنقيب عن النصوص والتعلم العميق. 

 * تطبيقات نظم معاجلة اللغة الطبيعية يف عمليات التكشيف وحتليل املحتوى: 

 Computational Approaches to Modeling -( سامت ومزايا أداة Obeid, Zalmout, & Khalifa, 2020دراسة ) عرضت

Language  CAMeL  العربية الطبيعية اللغة  بايثو   باستخدام، وهي أداة مفتوحة املصدر ملعاجلة    ري توف   ن، والتي تعمل عىللغة الربجمة 

، رللمصادر، والنمذجة املورفولوجية، وحتديد اللهجات، والتعرف عىل الكيانات املسامة وحتليل املشاعأدوات مساعدة للمعاجلة املسبقة  

 ن عليها عىل حتسني وظائفها بشكل دائم باستخدام معاجلات اللغة الطبيعية.وحيث يعمل القائم  ر؛وتعد هذه األداة يف حالة تطور مستم

دراسة   و  (Karoo, 2018)وهدفت  تقديم  إدارة  ا بصف  إىل  بمهمة  املتعلقة  البحثية ة، وحترقميال   اتكتبامللقضايا  املشاكل  ديد 

القضايا  املتعلقة هبذه  العمل عىل إجياد طرق جديدةاجلديدة  الدراسة رضورة  إليه  امل  ، ومن أهم ما خلصت  املكتبات   ملصادرعاجلة  يف 

)وكيفية  الرقمية   الطبيعية  اللغة  معاجلة  تقنية  لبNLPاستخدام  احلالية  إدارة  (  مهمة  وصف  ناء  يف  استخدامها  يمكن  حيث  املصادر؛ 

 املصادر، وحتليل املحتوى، واإلحاطة اجلارية، واالستفادة منها يف أدوات تنظيم املعرفة مثل املكانز.

دراسة   الكلمة من حيث أجزاء    ( Hamandi, wahab, & Karim, 2016)وأجرت  نوع  واستخراج  النصوص  معاجلة  عملية 

تطبيق عمليات معاجلة اللغات الطبيعية عىل اللغة املصدر للحصول عىل ترمجة صحيحة لتبسيط عمليات معاجلة اللغة   الكالم؛ حيث تم

شائعة  املعاجلة  عمليات  بجميع  القيام  عىل  تعمل  التي  الطبيعية  اللغات  معاجلة  نظم  وتناولت  البايثون،  لغة  عىل  اعتامًدا  الطبيعية 

، ومن أهم ما خرجت به الدراسة: هذه األدوات  NLPذج توفر سهولة استخدام وتطبيق عمليات  االستخدام، والتي تضم مكتبات ونام

 % حلاالت اختبار تم اختيارها عشوائيًا.  70سجلت نسبة دقة 

وهو عبارة عن نموذج    DOMINUSاقرتاح إطار عمل يدعى    (Esposito, Ferilli, Basile, & Mauro, 2008)وتناولت دراسة  

  ها إىل فهم  ملصادر احلصول عىل امصادر بداية من  التقنيات الذكية لدعم املهام املختلفة للمعاجلة التلقائية للمل عىل استثامر  للتعلم اآليل يع

وتكشيفها؛ وذلك من أجل حتسني فعالية االسرتجاع، كام يمكن تضمني النظام املقرتح كمحرك بحث إلدارة املصادر داخل   وفهرستها 

 تبات الرقمية، واملستودعات الرقمية، ونظم إدارة املؤمترات العلمية. العديد من نظم إدارة املك

من أجل إنشاء نموذج ثالثي ملعاجلة اللغة الطبيعية يتم   Stanford’s JavaNLP toolباستخدام أداة  (Jr., 2007)وقامت دراسة 

استخدامه ملعاجلة فظ املصادر، باإلضافة إىل  استخدامه من قبل مجيع تطبيقات الويب الداليل؛ حيث يعمل النموذج املقرتح كوسيلة حل
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يسمح    ، كاميسمح للنظام بمعاجلة أفضل جلميع العالقات والكيانات املوجودة يف النص   ؛ مما استفسارات صادرة عن املستخدم للنظام  ةأي

 بناًء عىل هذا املفهوم. تكشيف املنتج النهائي بالبحث وال

 التعليق عل الدراسات السابقة:    3/ 8/ 1

جاءت بدايات االهتامم بتقنيات الذكاء االصطناعي يف املكتبات باإلنتاج الفكري األجنبي مبكًرا بينام تأخر ذلك يف اإلنتاج   -1

 الفكري العريب. 

 قلة الدراسات العربية التي تناولت بناء نامذج للذكاء االصطناعي وتطبيقها يف العمليات املكتبية. -2

اإلنتاج الفكري العريب عملت عىل االهتامم باستخدام معاجلة اللغة الطبيعية يف عمليات عدم وجود دراسات عىل مستوى  -3

 حتليل املحتوى ملصادر املعلومات.

الطبيعية يف عمليات حتليل   -4 اللغة  نظم معاجلة  أحد  تطبيق  السابقة يف عملها عىل  الدراسات  احلالية عن  الدراسة  اختلفت 

 هل عمليات بحثها واسرتجاعها.  املحتوى ملصادر املعلومات؛ مما يس

ا: اإلطار النظري للدراسة:
ا
 ثاني

 تقنيات الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة في المكتبات:  2/1

 تقنيات الذكاء االصطناعي:    1/ 1/ 2

 : (2021)عامر، يقوم الذكاء االصطناعي ككل عىل مبدأين أساسيني مها 

البيانات: يقصد هبا طريقة متثيل املشكلة   اللغات * متثيل  للحاسب؛ بحيث يتمكن من فهمها، وتقديم حل مناسب هلا، ومن 

 املستخدمتني يف الويب الداليل. OWLولغة  RDFاخلاصة بتمثيل البيانات لغة 

* البحث: حيث يقوم احلاسب بالبحث يف االختيارات املتاحة له، وتقييمها وفًقا ملعايري موضوعة له مسبًقا، أو ما قام احلاسب 

 بنفسه الختيار احلل األنسب.  باستنباطه

كالتايل   لتطورها،  الزمني  التسلسل  حسب  موجات  ثالث  إىل  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  ظهور  موجات  تقسيم  ويمكن 

(Boucher, 2020)  : 

رباء آالت ذكية من خالل ترميز معرفة وخربة اخل  تصف تقنيات الذكاء االصطناعي املبكرة، وهي تشري إىل تطوير  املوجة األوىل:*  

، ففي النظم اخلبرية يقوم fuzzy logic، وتضم: النظم اخلبرية واملنطق الضبايب  تنفيذها   حاسبيف جمموعات من القواعد التي يمكن لل

اتباعها، خطوة بخطوة، لتحديد كيفية االستجابة بذكاء   حاسبلل   نتسمى خوارزميات يمكقواعد دقيقة  لجمال التطبيق يف    خبري برشي

ترتاوح    "قيمة حقيقة "اخلبرية التي تسمح للمتغريات أن يكون هلا    للنظمهو هنج آخر  :  Fuzzy Logicا املنطق الضبايب  ، أمملوقف معني

 ، والتي تلتقط مدى تناسب الفئة.1و  0بني 

مدار العقدين  والتي تطورت برسعة عىل    "املستندة إىل البيانات"تصف املوجة الثانية األساليب األكثر حداثة    املوجة الثانية:*  

( إىل جمموعة واسعة من التقنيات MLيشري التعلم اآليل )؛ والتعلم اآليل والذكاء االصطناعي القائم عىل البياناتوهي تضم    املاضيني
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تعمل عىل   يتم حتسني األداءو  ،عملية تعلم اخلوارزميات  ميكنةالتي  املوجة األوىل حيث  خالل  باخلوارزمية من    هذا خيتلف عن هنج 

 ب نفسها عىل البيانات. تدري

الثالثة:*   للذكاء االصطناعي  املوجة  املحتملة  املستقبلية  اخلارق  "  املوجات  الذكاء  إىل  وهو    "  superintelligenceنحو  يشري 

 ؛ ونظًرا ألنه غري موجود بعد، فهو ينتمياخلوارزميات التي يمكن أن تظهر الذكاء يف جمموعة واسعة من السياقات ومساحات املشكالت

 .لبرش العاديني لالذكاء العام ، ومن املفرتض أنه سيأيت بمستويات أعىل من عامل الذكاء االصطناعي التأميلإىل 

 الذكاء االصطناعي وجماالت استخدامه يف املكتبات:   2/ 1/ 2

  آالت أو    نظم تطوير   ا يف، ويتمثل املنتج النهائي هل الذكاء االصطناعي هو التقنية احلديثة التي تستخدم إلدارة املكتبة الرقميةيعد  

البرش، و  تفكر وتترصف البرشي،  مثل  الذكاء  تقنيات  تنافس  الذكية عىل  للمكتبات  النظم اآللية  لتقديم    ؛ الذكاء االصطناعيوتعتمد 

تبة وتوفري  وهي تعمل عىل تقليل التدخل البرشي يف أداء املهام الروتينية باملك  ،املكتبات وموظفيها   ملستخدميخدمات قائمة عىل املعرفة  

 . (Sridevi & Shanmugam, 2017) وقت أخصائي املعلومات للتواصل مع املستفيدين

 : (Omame & Alex-Nmecha, 2020)يف املكتبات يف املجاالت التالية الذكاء االصطناعي استخدام جماالت ويمكن حتديد 

، ويمكن إنشاء نظام خبري يف العمليات للدماغ البرشيجانب صنع القرار  هي التي حتاكي    :Expert system* النظم اخلبرية  

 املكتبية مثل: التزويد، والفهرسة، واخلدمة املرجعية.

الطبيعية   اللغة  معاجلة   *Natural Language Processing:    حتسني إىل  يؤدي  مما  املحتوى؛  معاجلة  يف  استخدامها  يمكن 

 عمليات البحث واالسرتجاع. 

الصديقة للمستخدم وسهلة    التطبيقاتالتفاعالت بني اإلنسان ويركز عىل    :Pattern Recognition* التعرف عىل األنامط  

 . االستخدام والرسومية

وهي تتعامل مع املهام احلركية واإلدراكية، ويمكن استثامرها يف املكتبات ألداء العديد من األنشطة    :Robotics* الروبوتات  

 ، وعمليات اجلرد. مثل: عمليات التنظيم واالسرتجاع للمصادر

ودورها يف حتليل املحتوى    –أحد تقنيات الذكاء االصطناعي    –ويتم الرتكيز يف الدراسة احلالية عىل نظم معاجلة اللغة الطبيعية  

 املعلومات، وآليات عملها، واستخداماهتا داخل املكتبات.  ملصادر

 الطبيعية : العالقة بني الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة ومعاجلة اللغة  3/ 1/ 2

وظائف   ميكنةيف حتسني وترسيع و  وصيتمثل دور التعلم اآليل والذكاء االصطناعي يف معاجلة اللغة الطبيعية وحتليالت النص 

األساسية   النص  مزايا حتليالت  من  االستفادة  الطبيعية  مع  اللغة  قابلة   معاجلة  ورؤى  بيانات  إىل  املنظم  غري  النص  هذا  حتول  التي 

 لالستخدام. 

بدال من ترميز جمموعات كبرية من القواعد  ، فعىل خوارزميات التعلم اآليل-عادةً -معاجلة اللغة الطبيعيةد خوارزميات  تعتمو

ملصادر مثل: عىل التعلم اآليل لتعلم هذه القواعد تلقائيًا عن طريق حتليل جمموعة من ا فإن معاجلة اللغة الطبيعية يمكن أن تعتمديدوًيا، 

نموذج التعلم اآليل هو جمموع التعلم الذي تم احلصول عليه  ، وإنشاء نموذج للتعلم اآليل، واستنتاج إحصائي وعملكتب أو مقاالت، 
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تم حتليلها،  يبشكل عام، كلام زادت البيانات التي  و  النموذج مع اكتساب املزيد من التعلم  هذا  يتغري، ومن بيانات التدريب اخلاصة به

 (. Introduction natural language processing nlp," 2016"كلام كان النموذج أكثر دقة )

إذا كانت احلالة تشبه    ،الربجمة، فإن نموذج التعلم اآليل قادر عىل التعميم والتعامل مع احلاالت اجلديدةخوارزميات  عىل عكس  و

  نموذج يمكن حتسينه هو إنشاء  هنا  اهلدف  ف  ؛السابق لتقييم احلالة  "التعلم"شيئًا ما شاهده النموذج من قبل، فيمكن للنموذج استخدام  

  ، والتحليالت النصية جمموعة من التقنيات اإلحصائية لتحديد أجزاء الكالم NLP يتضمن التعلم اآليل لـللقيام بمهمته، وباستمرار  

ُيعرف ونص آخر،  يمكن التعبري عن التقنيات كنموذج يتم تطبيقه بعد ذلك عىل  و  ،واجلوانب األخرى للنص   ،واملشاعر  ،والكيانات

يمكن أن تكون أيًضا جمموعة من اخلوارزميات التي تعمل عرب جمموعات كبرية من البيانات ، وأيًضا باسم التعلم اآليل اخلاضع لإلرشاف

 (Barba, 2020) الستخراج املعنى، وهو ما ُيعرف باسم التعلم اآليل غري اخلاضع لإلرشاف.

وضع التيجان ملجموعة من املستندات النصية أو وضع تعليقات توضيحية عليها بأمثلة  اآليل اخلاضع لإلرشاف، يتم    ففي التعلم

التعلم اآليل غري  ا، أما  إحصائي  ا نموذج  "لتدريبا"ُتستخدم هذه الوثائق  ،  ملا جيب أن تبحث عنه اآللة وكيف جيب أن تفرس هذا اجلانب

املتشاهبة   املصادر جتميع  ، وهو يعتمد عىل  ت توضيحية مسبًقا تدريب نموذج دون وضع عالمات أو تعليقا   فيتضمن  اخلاضع لإلرشاف

 . (Emms & Luz, 2007ثم يتم فرز هذه املجموعات عىل أساس األمهية واملالءمة ) فئات،مًعا يف جمموعات أو 

 معالجة اللغة الطبيعية ودورها في تحليل المحتوى:   2/2

   : تقنيات معاجلة اللغة الطبيعية   1/ 2/ 2

علوم احلاسب واملعلومات، واللغويات، والرياضيات، واهلندسة،   التخصصات، منها:بني عدد من   غة الطبيعيةمعاجلة الل تقع

النفس، وما إىل ذلك تطبيقاهتا عددً   ،والذكاء االصطناعي والروبوتات، وعلم  الرتمجة اآللية، ومعاجلة    :مثل  املجاالت،ا من  وتشمل 

متع بلغات  املعلومات  واسرتجاع  املستخدم،  وواجهات  وتلخيصها،  الطبيعية  باللغة  والذكاء  النصوص  الكالم،  عىل  والتعرف  ددة، 

 . (Chowdhury, 2003) االصطناعي والنظم اخلبرية، وما إىل ذلك

دراسو تطوير  تم  السنوات    اتلقد  منذ  الطبيعية  اللغة  من  املاضية  اخلمسني  معاجلة  واسرتجاع بداية  اآللية  للرتمجة  تطبيقات 

عملية حل القضايا املتعلقة بفهم  ، ويف إطار  عىل نطاق واسع  احث وانترشوقد اتسع نطاق هذين املجالني من الب  ،املعلومات حتى اآلن

بالنسبة لكل من الرتمجة واالسرتجاع التحليل الرصيف، واجلناس، وحتليل    اللغة الطبيعية،  ظهرت العديد من املجاالت الفرعية مثل: 

 . ( Karoo, 2018)اجلمل، واملعاين الداللية، وتوليد اللغة الطبيعية والتعرف عىل الكيانات 

عىل التواصل مع البرش بلغاهتم اخلاصة وتوسيع نطاق أنواع املهام   احلاسبأهنا تساعد أجهزة بتنبع أمهية معاجلة اللغة الطبيعية و

ع  معاجلة اللغة الطبيعية عىل متكني مجيع أجهزة الكمبيوتر من قراءة النصوص، وسامتعمل  ،  فعىل سبيل املثال  األخرى فيام يتعلق باللغة،

 . (Redondo & Sandoval, 2016)النص  ، وتفسريها، وقياس املشاعر، وكذلك حتديد األجزاء املهمة التي جيب االهتامم هبا يف  الكلامت

عن أنفسنا بعدة أنواع من الطرق سواء    نعربللدرجة التي جتعلنا    معقدة للغاية ومتنوعة يف طبيعتها تعد  اللغات البرشية  وإذا كانت   

وإضافة بنية   ،ألهنا تساعد يف حل الغموض يف اللغة  ؛تعد معاجلة اللغة الطبيعية مهمة جًدا يف الذكاء االصطناعيلذا    ؛يًا كتاب  وأشفهيًا  

 (. Orobor, 2016)وص التعرف عىل الكالم أو حتليالت النص :العديد من أنواع التطبيقات مثل داخلمفيدة للبيانات 
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النصية   املصادر  فحص عدد كبري منمن أجل    ؛املستخدمة يف التنقيب عن النصوص  هي إحدى الطرقوتعد معاجلة اللغة الطبيعية  

كي    معاجلة لغة طبيعيةتتطلب استخدام نظم  كلها    واألنطولوجيات  ،جما واملع  ،نزا املك، وأدوات تنظيم املعلومات كإلنتاج معرفة جديدة

، يتضمن حتليل املحتوى اندماج عدد من التكنولوجيات وهي (Fisher, Garnsey, Goel, & Tam, 2010)تؤدي مهامها ووظيفتها  

(Tyagi, 2021)  : 

تتضمن هذه املهام التعرف عىل ، وعىل تنفيذ األنشطة التي تتطلب عادًة ذكاًء برشًيا   احلاسبقدرة نظام    * الذكاء االصطناعي:

 قائيًا.فها تليصنتمن النصوص و كبريةكميات معاجلة  يف  ، ويستخدمالصوت واختاذ القرار

اآللة: الذكاء االصطناعي  * تعلم  التجربةاحلاسب  يركز عىل قدرة خوارزميات  الذي    أحد مكونات  الفعال من  التعلم   ،عىل 

التعلم اآليل لتحديد كيفية تصنيف   Text Analytics  حتليالت النصوص  تستخدمو  ،والتكيف تلقائيًا لتحسني األداء دون برجمة برشية

ولتقييم ما إذا كان جيب حتسني الفئات املستخدمة لتصنيف هذه األجزاء   مسبًقا،بناًء عىل النص الذي متت معاجلته    األجزاء النصية اجلديدة

 النصية وفًقا لألنامط املحددة.

عىل حتليل البيانات   احلاسبفرعية متخصصة ومضبوطة من الذكاء االصطناعي تشمل قدرة نظام    جمموعة  * التعلم العميق:

يمكن استخدام التعلم العميق لفهم السياق بشكل أفضل يف التعليقات و  النص،عىل البيانات األخرى يف حتليالت    وإصدار األحكام

 غري املنظمة ولتعزيز دقة التحليل التلقائي للنص.

 

 

 

 

 

 

 

 ( االندماج بين الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة ومعالجة اللغة الطبيعية والتعلم العميق 1شكل )

 :  (Tyagi, 2021) التحليل النحوي والتحليل الداليل :ومها  معاجلة اللغة الطبيعية،هناك نوعان أساسيان من تقنيات و

واالرتباط يفحص النص باستخدام املبادئ النحوية األساسية الكتشاف بنية اجلملة وترتيب الكلامت    التحليل النحوي:أواًل:  

 ويشمل بعض املهام الفرعية مثل:  بينها،

 تقسيم النص إىل أجزاء أصغر تسمى الرموز )والتي قد تكون عبارات أو كلامت( لتبسيط التعامل مع املواد.  يتضمن . الرتميز: 1

ساعد يف حتديد معنى ، وهذه العالمات ت مثل فعل، ظرف، صفة، مادة، إلخ:  Part of the speechمن عالمات الكالم    . أجزاء2

   .الكلامت
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 اختزال العبارات إىل شكلها األسايس لتسهيل التحليل. يتضمن  :Lemmatizatonاالشتقاق . 3

 للنص. قيمة ضيف الكلامت التي ال تتتضمن حذف  :Stop-wordالتوقف  . كلامت4

لكي يتم كشف الغموض    كل مصطلح )الدالالت املعجمية(،  ثم فحص داللة   عىل التقاط النص يعتمد    التحليل الداليل:ثانيًا:  

 . تحديد املعنى الذي ُتستخدم فيه الكلمة يف سياق معنيعن املصطلحات ب

يف جمال بحوث معاجلة   مهاًم وتعد معاجلة النصوص من أجل استخالص املعرفة ألغراض التكشيف اآليل وحتليل املحتوى حقاًل  

امل  اللغة الطبيعية؛ التحسينات إليها مثلحيث تم إدراك دورها مبكًرا يف عمليات حتليل  تقنيات الويب   :حتوى مع إدخال الكثري من 

أنه جمال معاجلة نصوص اللغة  بويتم تصنيف هذا عىل نطاق واسع  ،  وذلك نظًرا للقيمة االقتصادية املتزايدة للمعلومات الرقمية  الداليل؛

معلومات معينة أو الشتقاق هياكل املعرفة التي  هبدف اسرتجاع    ؛الطبيعية التي تسمح هبيكلة جمموعات كبرية من املعلومات النصية

 .(Karoo, 2018يمكن استخدامها لغرض معني)

النصوص  و حتليالت  مع  جنب  إىل  جنبًا  الطبيعية  اللغة  معاجلة  تعملتسري  وتصنيفها    التي  وجتميعها  الكلامت  حساب  عىل 

واشتقاق نوع جديد من املتغريات من    ، حتوى النيصالستكشاف امل  وص يتم استخدام حتليل النصو  ،الستخراج املعلومات من املحتوى

يمكن التي  املهيكلة  غري  شكل    وفلرتهتا   عرضها   البيانات  يف  أكرب  بشكل  من  مدخالت  واستخدامها  أخرى  وأنواع  بالنامذج  للتنبؤ 

 . (Tyagi, 2021األساليب اإلحصائية )

 ى: آلية عمل نظم معاجلة اللغة الطبيعية يف عمليات حتليل املحتو   2/ 2/ 2

الرصفية   بالتحليالت  الطبيعية  اللغة  نصوص  معاجلة  نظام  يبدأ  وmorphological analysesقد  املصطلحات ،  اشتقاق    يتم 

Stemming of terms،تتضمن املعاجلة املعجمية والنحوية استخدام املعاجم لتحديد خصائص   ، يف كل من االستعالمات والوثائق

، ويوضح الشكل التايل آلية (Chowdhury, 2003)ل كالمها، وحتديد الكلامت والعبارات، وحتليل اجلمالكلامت، والتعرف عىل أجزاء 

 عمل نظم معاجلة اللغة الطبيعية يف عمليات التكشيف وحتليل املحتوى:
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 (Vilares et al., 2002( آلية عمل نظم معالجة اللغة الطبيعية في عمليات التكشيف وتحليل المحتوى )2شكل )

 Vilares et)يث يتم إدخال جمموعة الوثائق إىل نظام معاجلة اللغة الطبيعية ثم يتم إجراء جمموعة من العمليات عليها، هي  ح

al., 2002)  : 

 : The Preprocessorاملعاجلة األولية  -1

 وتتضمن العمليات التالية:  

وإزالة الفراغات من ،  plain textبسيط  نص    ( إىلXMLأو    HTMLيتم حتويل النصوص من تنسيق املصدر )مثل  * الفلرتة:  

 النص. 

واالستهالالات    :الرتميز*   االختصارات  مراعاة  مع  املحددة  الرموز  من  جمموعة  بينها  يفصل  كلامت  إىل  اجلمل  تقسيم  يتم 

 واألرقام.

 كبري. * جتزئة اجلملة: يتم الفصل بني اجلمل من خالل حمددات معينة، مثل: النقطة املتبوعة بحرف 

 . لواحقمن ما اتصل هبا من سوابق، وما حلقها و  ،ووزهنا الرصيف ،حتليل الكلمة ملعرفة جذرها * املعاجلة الرصفية: يتم  

 : The Taggerحمدد العالمات  -2

، من أجل التعرف عىل األنامط مثل: أجزاء الكالم  Hidden Markov Model (HMM)يتم استخدام نموذج ماركوف املخفي   

 والكتابة اليدوية، وبمجرد وضع العالمات عىل النص يتم استخراج كلامت املحتوى: )األسامء، األفعال، الصفات( ليتم تكشيفها.

 :  Morphological Familiesالعائالت الرصفية  -3

ن املتوقع أن تظل  ماالشتقاق؛ و  نفس اجلذر الرصيف من خالل آليات    جمموعة من الكلامت التي تم احلصول عليها من  يتم حتديد

 ، باإلضافة إىل ربط هذه املصطلحات ببعض بالكشاف.العالقة الداللية األساسية بني كلامت عائلة معينة
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 :  The Parserاملحلل اللغوي  -4

   .حتديد البنية النحوية للنص عن طريق حتليل الكلامت املكونة له بناًء عىل القواعد النحوية األساسيةيتم 

 : Index ت الكشافإنشاء مصطلحا  -5

ليتم   املستخدم  السابقة عىل استعالم  النظام وإجراء اخلطوات  البحث داخل  يتم  املستخدم  قبل  يتم إجراء استعالم من  عندما 

 اسرتجاع الوثائق ذات الصلة بموضوع البحث. 

 : استخدامات معاجلة اللغة الطبيعية    3/ 2/ 2

 Speech recognition :التعرف عىل الكالم* 

إعطاء األوامر و أصبح من املمكن    ؛وإخراج املكافئ النيص  ،إدخال أي كالم صويت مستمرة من أجل  ام هذه التقنييتم استخد

 (. Sawhney, 2021)  الصوتية أو طرح بعض األسئلة بشكل صويت دون احلاجة إىل الكتابة

 Text Classification : تصنيف النصوص* 

أو الفئات املحددة   التيجان باستخدام معاجلة اللغات الطبيعية، يمكن لتصنيف النص حتليل النص تلقائيًا ثم تعيني جمموعة من  

سياقها  عىل  بناًء  و مسبًقا  النص،  لتصنيف  طرق  ثالثة  الهناك  وهي:  القواعد،  ةقائمالنظم  وص  اآللةو   عىل  اهلجينة  نظم  والنظم   ،

(Neupane, 2020 ) . 

   Information Extractionاملعلومات: استخالص * 

الستخراج  مثل : الرتميز، وحتديد أجزاء من الكالم؛ لتحليل البيانات غري املهيكلة  جمموعة متنوعة من التقنيات  يتم استخدام  

قواعد  ل  ا واستكامل امليتاداتللنصوص،    اتإلعداد ملخص، ويمكن استخدام هذه املعلومات بعد ذلك  املصدراألساسية من    علوماتامل

 . (Kurama, 2021وحتديد الكلامت الرئيسية، وما إىل ذلك) البيانات،

 : Text analytics* حتليل النصوص  

يوفر حتليل النص بينهام حيث  إال أن هناك متييًزا    مع التنقيب عن النصوص،  عىل الرغم من استخدامها بالتبادل يف بعض األحيان

فإن حتليل النص يقدم نظرة ثاقبة    مهيكلة،تم تطبيقه عىل مدخالت غري    القرارات، فإذا ما ختاذ  مزيًدا من املعلومات الكمية املتعمقة ال

 (. Lee, 2002) شاعر الكتشاف األساليب وحتديد أولوياهتا امللالجتاهات واألنامط و

 Machine Translation :الرتمجة اآللية* 

الرتمجة اآللية بشكل كبري تقنية  التسمح  ؛ حيث  تقدمت  بلغات خمتلفة، وتعزيز  تقهذه  بالتفاعل  دون    العامليةاالتصاالت  نيات 

 . (Fisher et al., 2010)وجود عوائق اللغة

 Automatic Text Summarization :تلخيص النص اآليل* 

إنشاء ملخصات للنص النظم حتديد  وص؛وذلك هبدف  يتم يف هذه  املهمة يف    حيث  واستغالهلا للكشف عن    النص العبارات 

دًدا من القضايا ، بام  وتقدم هذه التقنية ع ،املعلومات ذات الصلة إلضافتها يف امللخص بناًء عىل بعض املعايري اللغوية و / أو اإلحصائية

 . (Mishra, 2022)، يف ذلك حتديد النص والتفسري وتوليد امللخص ، باإلضافة إىل حتليل امللخص الناتج
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 :  Social Media Analyticsبكات االجتامعية: * حتليالت الش

 . (Lee, 2002) املؤثرين الرئيسيني األشخاص تتبع الوعي بام يف ذلك املشاعر املتعلقة بأنواع معينة من املوضوعات وحتديد

 : استخدامات معاجلة اللغة الطبيعية يف املكتبات   4/ 2/ 2

   : (Karoo, 2018)، كالتايل  إىل أربع قطاعات يف املكتبات استخدامات تطبيقات معاجلة اللغة الطبيعيةيمكن تقسيم 

 : احلصول عىل املصادر* 

للنظام والسياسات التي تم حتديدها    ها يف اختيار املصادر بشكل آيل من خالل تعريف معايري اختيار  NLPيمكن استخدام تقنيات  

 من قبل املكتبة ليتم تطبيقها يف عملية التزويد، باإلضافة إىل املعاجلة الوصفية للمصادر واستخراج عنارص امليتاداتا. 

 :معاجلة املحتوى* 

سنة، من أجل تسهيل اسرتجاع تمثل يف إنتاج بيانات وصفية حمتتعد معاجلة املحتوى جزًء رئيسيًا يف معاجلة اللغة الطبيعية، وهي  

معاجلة املحتوى    عملية  تتضمنومن قبل املستخدمني، باإلضافة إىل إمكانات االسرتجاع التي يوفرها البحث عن النص الكامل،    املصادر

 :وامللخصات  ،مصطلحات الفهرسة  :مثل  املصادرإجراء حتليل للمحتويات اللغوية و / أو املفاهيمية، وإنتاج معرفات مناسبة لـهذه  

اللغة الطبيعيةبا (،    رموز التصنيف،و التي تغطيها معاجلة  التقليدية  تقدم  و   فهي تعمل عىل تكشيف املحتوى؛  ؛إلضافة إىل تلك املهام 

مصدر  ة التي متثل املوضوعات الرئيسية التي متت مناقشتها يف  يمع قائمة خمترصة من املصطلحات أو الكلامت الرئيس  مصادرلل  ا فوص

 للمحتوى املوجود.  ا ، كام تقدم تلخيصاملعلومات

 :إحاطة املستفيدين باملصادر واإلجابة عىل االستفسارات* 

اللغة الطبيعية املساعدة يف تقديم خدمة املراجع من خالل غرف الدردشة وخدمات )اسأل أمني املكتبة(    يمكن لنظم معاجلة 

 . Chatbotواستخدام الـشات بوت 

 : أدوات تنظيم املعرفة* 

 والتلخيص؛   ،والتصنيف  ، التكشيف  :املكانز يف مهام حتليل املحتوى مثل  : يمكن حتقيق االستفادة من أدوات تنظيم املعرفة مثل

 حتسني مستوى املعاجلة. ومن ثم ،الداللية بني املصطلحات جل الكشف عن العالقاتأمن 

 المنصات والمكتبات البرمجية للذكاء االصطناعي التي يمكن االستفادة منها في مجال تحليل المحتوى:   2/6

خالل  ( أو من  software as a serviceربنامج كخدمة  ال)  SaaSيمكن استخدام أدوات معاجلة اللغة الطبيعية من خالل أدوات  

بعض هذه األدوات مفتوح املصدر والبعض اآلخر جتاري وقليل منها ما هو متاح للباحثني داخل مراكز البحوث و  الربجمية،  املكتبات

هي حلول جاهزة لالستخدام قائمة عىل السحابة يمكن تنفيذها بعدد قليل من األكواد، وهي غالبًا ما تقدم نامذج    SaaSفأدوات    فقط؛

اللغة الطبيعية والتي يمكن استخدامها دون أكواد،   موجهة أكثر نحو أولئك الذين يريدون خياًرا أكثر وهي  مدربة مسبًقا يف معاجلة 

 ألهنا تستهدف املطورين،  إال أهنا  تسمح بالتخصيص الكامل ألدوات معاجلة اللغة الطبيعية،  ربجمية فهي  ، أما املكتبات المرونة وأقل كوًدا

 ( The App Solutions Inc., 2021حتتاج إىل خربة يف التعلم اآليل لبناء أدوات معاجلة اللغة الطبيعية )



 ... تطبيقات ُنظم الذكاء االصطناعي يف حتليل املحتوي وعمليات التكشيف 104

 

 : معاجلة اللغة الطبيعية   منصات   1/ 6/ 2

غة الطبيعية املتاحة للتطبيق والتي يمكن استخدامها يف حتليل املحتوى، ويعرض اجلدول  هناك جمموعة من منصات معاجلة الل

 التايل مقارنة بني أشهر هذه املنصات، كالتايل: 

 ( منصات معالجة اللغة الطبيعية المستخدمة في تحليل المحتوى 1جدول )

 نوع الرتخيص إلتاحة ا اللغات التي تدعمها  اإلمكانيات والوظائف  اللغة الربجمية  اسم املنصة 

MonkeyLearn 

(MonkeyLearn Inc., 

2020 ) 

 

Python , 

Ruby , 

PHP , 

Java 

تستخدم ألداء مهام حتليل النصوص مثل حتليل  

املشاعر أو تصنيف املوضوعات أو استخراج  

 الكلامت األساسية. 

يمكن للمستخدم إنشاء نموذج تعلم آيل  

 خمصص بواسطتها.  

اإلنجليزية،  

اإلسبانية، الفرنسية،  

األملانية، العربية،  

اليابانية، الصينية،  

الروسية، الكورية، 

السويدية، اإليطالية،  

 الرومانية. 

جتارية مع توفر  

 ديمو جتريبي.

 

GDPR 

 

Aylien  

(Aylien Ltd., 2020 ) 

 

Python, 

Ruby 

 

تستخدم التعلم العميق ومعاجلة اللغة الطبيعية  

لتحليل كميات كبرية من البيانات املستندة إىل  

النصوص، مثل املحتوى األكاديمي واملحتوى  

يف الوقت الفعيل من املنافذ اإلخبارية وبيانات  

 الوسائط االجتامعية.  

خراج معلومات  تستخدم يف تلخيص واست

 املقاالت واستخراج الكيانات وحتليل املشاعر. 

  – اإلنجليزية 

  الفرنسية –  اإلسبانية

  العربية –  األملانية –

  الصينية  –  اليابانية –

  –روسية  ال –

 السويدية –  الفارسية

  –  اإليطالية  –

 . الرتكية

جتارية مع توفر  

 ديمو جتريبي 

  -- 

IBM Watson ("About 

IBM Watson," n.d)   

Python, 

R , 

OpenCL 

يتميز بقدرته عىل فهم اللغة الطبيعية، والتي  

تسمح بتحديد واستخراج الكلامت الرئيسة  

 والفئات واملشاعر والكيانات وغريها. 

جتارية مع توفر   

خطة جمانية  

 بسامت حمددة.

-- 

Google Cloud Natural 

Language ("Cloud 

Natural Language 

documentation,") 

 

Go , Java, 

Node.JS, PHP, 

and Python 

(UpBuild ) 

يستخدم لتحليل املشاعر وتصنيف املحتوى  

 واستخراج الكيانات.  

 AutoML Naturalيوفر نامذج للتعلم اآليل 

Language  والتي تسمح ببناء نامذج خمصصة ،

 لتعلم اآللة. 

 

  – اإلنجليزية 

  اليابانية  –  اإلسبانية

  –  ة الصيني –

  –  األملانية  –  الفرنسية

 الكورية –  إليطالية

  –  الربتغالية  –

 الروسية

جتارية مع توفر  

خطة جمانية  

 بسامت حمددة

 

 : عاجلة اللغة الطبيعية الربجمية مل كتبات  امل   2/ 6/ 2

 Platformهناك جمموعة من املكتبات الربجمية ملعاجلة اللغة الطبيعية املتاحة للتطبيق، والتي يمكن استخدامها ضمن إطار عمل  

 يف حتليل املحتوى، ويعرض اجلدول التايل مقارنة بني أشهر هذه املكتبات، كالتايل: 

  

https://www.datarep.com/
https://www.datarep.com/
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 ( المكتبات البرمجية لمعالجة اللغة الطبيعية2جدول )

 نوع الرتخيص اإلتاحة  اللغات التي تدعمها  اإلمكانيات والوظائف  اللغة الربجمية  املكتبة اسم 

Stanford CoreNLP  

(Stanford NLP Group, 

2020b) 

 

Java 

مُتّكن املستخدمني من اشتقاق التعليقات  

التوضيحية اللغوية للنص، بام يف ذلك  

الرتميز وأجزاء اجلملة، وأجزاء الكالم،  

والكيانات املسامة، والقيم الرقمية والوقت،  

وحتليل العالقات واملشاعر، وخصائص  

 االقتباس. 

العربية، والصينية،  

واإلنجليزية، والفرنسية،  

واألملانية، واملجرية،  

 واإليطالية

مفتوحة  

 املصدر

GNU General 

Public License   

(Stanford NLP 

Group, 2020a ) 

Natural Language Toolkit   

("Documentation - 

Natural Language 

Toolkit," n.d ) 

 

Python 

حتتوي عىل الكثري من اخلوارزميات التي  

 تتعامل مع النصوص. 

توفر واجهات سهلة االستخدام ألكثر من  

جمموعة بيانات ومعجم مثل   50

WordNet  جنبًا إىل جنب مع جمموعة من ،

مكتبات معاجلة النصوص للتصنيف  

والرتميز واالشتقاق والعالمات والتحليل  

 والتفكري الداليل

الدنامركية، اهلولندية،  

اإلنجليزية، الفنلندية،  

الفرنسية، األملانية،  

ة، اإليطالية،  املجري

النروجيية، الربتغالية،  

الرومانية، الروسية،  

 اإلسبانية، السويدية

(Devopedia, 2019) 

مفتوحة  

 املصدر

Apache 2.0 

License 

Apache OpenNLP 

("Apache OpenNLP 

Developer 

Documentation," n.d ) 

 

JAVA 

األكثر شيوًعا، مثل   NLPتدعم مهام 

الرتميز، وجتزئة اجلملة، وعالمات جزء من  

الكالم، واستخراج الكيانات املسامة،  

والتحليل، عادة ما تكون هذه املهام مطلوبة  

 إلنشاء خدمات معاجلة نصية أكثر تقدًما.  

من أهم مزاياها: التعرف عىل الكيانات  

املسامة، والتلخيص حيث يمكن تلخيص  

ت، والبحث داخل نص  فقرات أو مقاال

 معني  

 الرتمجة إىل لغات أخرى. 

توليد اللغة الطبيعية من قواعد البيانات  

("OpenNLP- Overview," n.d ) 

 ال تدعم لغة بعينها 
مفتوحة  

 املصدر

 Apache 

License, Version 

2.0 

SPACY ("spacy -

Industrial-Strength Natural 

Language Processing 

", n.d) 

Python 

عمل عىل التحليل النحوي، وهو مفيد  ت

لتحليل املشاعر وحتسني واجهة مستخدم  

املحادثة، والتعرف عىل الكيانات املسامة،  

 وتصنيف النصوص. 

تستخدم يف التحليل العميق للنصوص  

 وتلخيص النصوص. 

 حتتوي عىل العديد من نامذج التدريب 

 لغة  64تدعم أكثر من 
مفتوحة  

 املصدر

 

 

MIT License 

 

Linguakit  

(Otero, 2019 ) 
 Perl 

متتاز بإمكانية التعرف عىل الكيانات املسامة،  

وتصنيف الكيانات، وحتليل املشاعر،  

واستخراج الكلامت الرئيسية، والتعرف عىل  

العالقات، وجتزئة اجلملة، والتلخيص،  

تدقيق اللغة من حيث التهجئة واألخطاء  

 الداليل. النحوية، التعرف 

الربتغالية واإلنجليزية  

 واإلسبانية الربتغالية 

مفتوحة  

 املصدر

GNU General 

Public License 

v3.0 

 التعليق عل أبرز املنصات واملكتبات الربجمية ملعاجلة اللغة الطبيعية:   3/ 6/ 2

الطبيعية اللغة  معاجلة  أدوات  من  العديد  االستخدام    هناك  سهلة  منصات  بني  تنوعت  والتي  الويب،  عىل  واملتوفرة  املتاحة 

ومكتبات برجمية لدجمها ضمن منصات الستخدامها، وتسمح تلك األدوات بتحليل املحتوى والتعرف عىل الكيانات والعالقات بينها،  

يف عامل الذكاء االصطناعي، وبعضها اعتمد عىل لغة    واعتمدت كثري من تلك األدوات عىل لغة الربجمة بايثون باعتبارها اللغة الشائعة

 اجلافا وغريها من اللغات الربجمية.  

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
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ا: اإلطار التطبيقي للدراسة:
ا
 ثالث

 لتحليل حمتوى مصادر املعلومات: تطبيق أحد نظم معاجلة اللغة الطبيعية

 األداة المستخدمة في التطبيق:  3/1

والتي تعد من أشهر منصات الذكاء االصطناعي التي تدعم معاجلة   -انية منها  اخلطة املج  –  IBM Watson تم اختيار منصة   

عىل فهم اللغة الطبيعية، والتي تسمح بتحديد واستخراج الكلامت   ا قدرهتاللغة الطبيعية للعمل عىل حتليل املحتوى نظًرا ملا تتميز به من  

وغريها يالرئيس والكيانات  واملشاعر  والفئات  لة  عىل  واعتامدها  االصطناعي،    PYTHONغة  ،  الذكاء  نظم  يف  الربجمية  اللغات  أشهر 

 وكذلك لسهولة استخدامها واملرونة التي تتميز هبا، وتوفر األدلة اإلرشادية للتطبيق.

 ومها :   IBM Watsonوتم العمل عىل تطبيق أداتني من ضمن األدوات التي تقدمها منصة 

تخدم لتحديد الكيانات والعالقات فيام بينها داخل النصوص، ومتكن من  : تس  IBM Watson Knowledge Studioأداة     -1

من أجل حتليل حمتوى جمموعة من املقاالت باللغة العربية واإلنجليزية يف موضوع  إنشاء نامذج التعلم اآليل ، وتم استخدامها وتطبيقها  

 .يد الكيانات والعالقات فيام بينها ، وإنشاء نموذج للتعلم اآليل لتحدKnowledge Management "إدارة املعرفة"

: تستخدم يف بحث وحتليل املحتوى واسرتجاع النتائج، وتم من خالهلا تطبيق نموذج تعلم    IBM Watson Discoveryأداة    -2

من    ؛املجالعىل جمموعة من املقاالت األخرى يف نفس    -  IBM Watson Knowledge Studioالذي تم إنشاؤه بواسطة أداة    -اآللة  

 واسرتجاعه.  ،وبحثه ،سني عمليات حتليل املحتوى أجل حت

 :خطوات العمل 3/2

 تم تقسيم العمل عىل املنصة إىل مرحلتني، مها : 

 Waston Knowledge Studioاملرحلة األوىل: تطبيق أداة    1/ 2/ 3

 .تإنشاء مساحة العمل التي سيتم داخلها هتيئة أدوات العمل وحتليل حمتوى املقاال. 1

 

 داخل المنصة.  Workspace( إنشاء مساحة العمل 3شكل )
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  15تم تعريف    وقدوحتميله عىل النظام،    jsonوهو امللف الذي يعرف الكيانات والعالقات بصيغة    typesytemإنشاء ملف  .  2

 مفردة داخل امللف باإلضافة إىل املفردات املتاحة عىل النظام، وهي:

 .JSon( ملف تعريف الكيانات بصيغة 3جدول )

 Authorاملؤلف  Keywordsالكلامت املفتاحية  

 Title  عنوان العمل E-mailالربيد اإللكرتوين 

 Place  مكان Citationاالستشهاد  

 Publisher نارش Persons  أشخاص 

 Organization مؤسسة Libraryمكتبة

 System برنامج/ نظام Date  تاريخ

   Information Resource مصادر معلومات   Time_Period  فرتة زمنية

 Database قاعدة بيانات
 

 

 ( ملف أنواع الكيانات التي تم تحديدها 4شكل )

تم إنشاء قاموس   وعىل البدء يف مهام حتليل املحتوى،    human annotatorملساعدة حملل املحتوى    Dictionaryإنشاء القاموس  .  3

 مجموعة من املصطلحات يف جمال إدارة املعرفة.مزود بمبسط 
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 ( إنشاء قاموس المصطلحات في مجال إدارة المعرفة5)شكل 

، جيب إضافة ML Modelاها، فمن أجل تدريب نموذج التعلم اآليل  إضافة جمموعات املقاالت من أجل فحصها وحتليل حمتو.  4

التي تم اختيارها يف    تم حتميل املقاالت  و   ؛وهو )إدارة املعرفة( إىل مساحة العمل  ،املقاالت التي متثل حمتوى املجال الذي تم اختياره

ال يزيد حجم  أويفضل    CSV, TXT, PDF, DOC, DOCX, HTML, ZIPالنظام امللفات من نوع  قبول، مع مالحظة  wordشكل.

 كلمة.   2000الكلامت بامللف الواحد عن 

 

 ( تحميل وإضافة المقاالت للمنصة6شكل )
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 .. )مقاالن باللغة العربية وآخران باللغة اإلنجليزية(docxمقاالت من نوع 4نموذج التعلم اآليل تم رفع  ءومن أجل بنا 

 

 تحميلها على المنصة.( مجموع المقاالت التي تم 7شكل )

مسبق  .  5 حتليل  حتليل   preannotatingعمل  عملية  تسهيل  أجل  من  إنشاؤه  تم  الذي  القاموس  باستخدام  املقاالت  جلميع 

 املحتوى.

 

 ( التحليل المسبق للمقاالت باستخدام قاموس المصطلحات.8شكل )

تم تقسيم   و؛  ةالعمل عىل امللفات املوجودة كاًل عىل حد تم توزيع   و   ؛Creating an annotation taskالقيام بمهمة التحليل  .  6

 كل ملف )مقال( إىل مهمة قائمة بذاهتا للتحليل.
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 ( توزيع مهمة تحليل المحتوى والمقاالت.9شكل )

املحلل  .  7 عمل  النظام  annotatorيبدأ  خالل  من  فتحه  ويتم  األول  املقال  الواردة    ،باختيار  املصطلحات  تظليل  ويالحظ 

 واستخراج الكيانات والعالقات بينها.  ،ليبدأ عمله البرشي يف حتليل املحتوىحلل تسهيل عمل امل  ته يفمهم تتمثل و موس؛بالقا 

التواريخ  ، واملواقع، وأسامء املكتبات  :تم استخراج الكيانات الرئيسية مثلي  و  ؛ةيحتليل املحتوى وحتديد الكيانات الرئيس  . يتم 8

 . الكلامت املفتاحية، واالستشهادات، وهمةامل

 

 ( القيام بمهمة تحليل المحتوى وتحديد الكيانات الرئيسية والعالقات بينها 10)شكل 
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 ( القيام بمهمة تحليل المحتوى وتحديد الكيانات الرئيسية والعالقات بينها 11شكل )

الكيانات  .  9 هذه  بني  العالقات  إجياد  حماولة  تبدأ  ذلك  اجلامعيةاملكت  مثل:بعد  وجودها،    ،بات  املفتاحية ووأماكن  الكلامت 

 عدد العالقات املتاحة داخل النظام فشملت: تت ووعالقاهتا بالنص، 

 ( أنواع العالقات بين الكيانات داخل المنصة. 4) جدول

Relative partOf partOfMany ownerOf memberOf locatedAt 

educatedAt capitalOf Before basedIn authorOf agentOf 

playsRoleOf participantIn spokespersonFor overlaps affiliatedWith AffectedBy 

 كام يمكن إضافة مزيد من العالقات حسب احلاجة إليها. 

املوجودة.  10 للمقاالت  املحتوى  االنتهاء من عملية حتليل  وتقييمه    ،بعد  للنموذج  تدريب   train and Evaluateيتم عمل 

model  النتيجة كالتايل:   ظهرتو  ،بعد أن تم تدريب النموذج بناًء عىل جمموعات البيانات املوجودة تم عمل تقييم لهمن خالل النظام، و 
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 ( تدريب نموذج التعلم اآللي وتقييمه داخل المنصة. 12شكل )

استخدام نموذج    االنتقال للمرحلة التالية من التطبيق وهي:  النموذج والرضا عن النتائج، يمكن  بعد االنتهاء من تقييم.  11

 واستخراج الكيانات والعالقات فيام بينها.   ، التعلم اآليل الذي تم إنشاؤه من أجل حتليل املحتوى ملقاالت يف نفس املوضوع

 : عمليات حتليل املحتوى املرحلة الثانية: استخدام نموذج التعلم اآليل يف    2/ 2/ 3

استخدام نموذج التعلم اآليل الذي تم إنشاؤه سابًقا إلثراء عمليات استخراج الكيانات والعالقات فيام بينها يتم يف هذه املرحلة 

أدايت   بني  والتكامل  االتصال   Watson Discovery & the Watson Knowledge Studio machine learningمن خالل حتقيق 

model خالل اخلطوات التالية:  ، من 

وبلغ عدد هذه املقاالت ،  Watson Discoveryيف جمال )إدارة املعرفة( إىل أداة    اجلديدة  تم حتميل ملفات جمموعة من املقاالت.  1

   knowledge studioوتم عمل نرش لنموذج التعلم اآليل الذي تم إنشاؤه بواسطة  مقاالت باللغتني العربية واإلنجليزية،  4

 

 Watson Discovery( نشر نموذج التعلم اآللي المنشئ واستخدامه داخل خدمة 13كل )ش

 هي:   ،حقول رئيسيةثالثة ثم إضافة حتسينات النموذج إىل . 2

 *Keyword Extraction 
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*Entity Extraction  

 *Relation Extraction 

 

 ( إضافة التحسينات إلى نموذج التعلم اآللي 14شكل )

فبالنسبة ،  knowledge studioبتحليل حمتوى املقاالت اجلديدة تم التعرف عىل الكيانات هبا نتيجة التحديد املسبق هلا يف خدمة  .  3

 لكيان الكلامت املفتاحية تم حتديد الكلامت املفتاحية الواردة داخل النص ومدى عالقتها بالنص وتكرار ورودها.  

 

 لم اآللي على مجموعات المقاالت الجديدة( نتيجة استخدام نموذج التع15شكل )
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 ( نتيجة استخدام نموذج التعلم اآللي على مجموعات المقاالت الجديدة16شكل )

تم عمل استعالم عن    و  ؛ تم اختبار عملية البحث عىل جمموعة من الوثائق اجلديدة اعتامًدا عىل حتسينات نموذج التعلم اآليل.  4

 االت بالصيغة التالية:  أبرز الكيانات الواردة يف املق

 

 االستعالم عن الكيانات الموجودة ( صيغة17شكل )

 ، كام يتضح من الشكل التايل: التعرف عىل الكيانات املحددة مسبًقا يف نموذج التعلم اآليل ؛فكانت النتيجة. 5

 

 ( التعرف على الكيانات المعرفة مسبًقا في نموذج التعلم اآللي 18شكل )

 :  IBMالتطبيق على منصة  نتائج عملية  3/3

 Watson Discoveryإلنشاء نموذج لتعلم اآللة وتطبيقه باستخدام أداة    IBM Watson Knowledge Studioبعد تطبيق منصة  

تدعم    IBM Watson Discoveryعىل الرغم من أن منصة  كانت كفاءته عالية يف البحث واالسرتجاع للمصادر باللغة اإلنجليزية إال أنه  
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املرحلة األوىل من التطبيق باستخدام   والفئات التي تم حتديدها يف  ،والعالقات بينها   ،اللغة العربية إال أهنا مل تنجح يف استخراج الكيانات

ستعالم والبحث بأي مصطلح موجود يف أحد الوثائق االفعند عمل    ت يف بحث النص الكامل؛جحهنا نأ، إال  knowledge studio  أداة

 النتائج، لذلك فإن هذه األداة حتتاج ملزيد من التحسينات بالنسبة للمصادر باللغة العربية. التي تم حتليلها كان يتم استخرج 

لت  املقرتح  النموذج  حتسني  املحدد  ويمكن  املجال  يف  الدراسات  من  بمزيد  إثرائه  خالل  من  اآللة  املعرفة"علم  وإثراء    "إدارة 

 القاموس بمزيد من املصطلحات اجلديدة يف املوضوع. 

ا: النتائج والتوصيات:  
ا
 رابع

 النتائج : 4/1

اء النظم اخلبرية، وتقديم خدمة  * إمكانية استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي داخل املكتبات يف العديد من األعامل مثل: بن

 املراجع، ومعاجلة اللغة الطبيعية، والتعرف عىل األنامط، والروبوتات.

هاًم يف جمال بحوث معاجلة متعد معاجلة النصوص من أجل استخالص املعرفة ألغراض التكشيف اآليل وحتليل املحتوى حقاًل   *

 . تقنيات الويب الداليل  :ات حتليل املحتوى مع إدخال الكثري من التحسينات إليها مثلتم إدراك دورها مبكًرا يف عملي  فقد   اللغة الطبيعية؛ 

* تستخدم معاجلة اللغة الطبيعية يف: التعرف عىل الكالم، وتصنيف النصوص، واستخالص املعلومات، وحتليل النصوص،  

 االجتامعية.والرتمجة اآللية، وتلخيص النص اآليل، وحتليالت الشبكات 

* يمكن استخدام معاجلة اللغة الطبيعية يف املكتبات يف احلصول عىل املصادر، ومعاجلة املحتوى، وإحاطة املستفيدين باملصادر  

 واإلجابة عىل االستفسارات، وحتسني املعاجلة باستخدام أدوات تنظيم املعرفة مثل املكانز.

الطبيعية*   اللغة  معاجلة  أدوات  العديد من  االستخدام،    هناك  منصات سهلة  بني  تنوعت  والتي  الويب  واملتوفرة عىل  املتاحة 

ومكتبات برجمية لدجمها ضمن منصات الستخدامها، وتسمح تلك األدوات بتحليل املحتوى والتعرف عىل الكيانات والعالقات بينها،  

يف عامل الذكاء االصطناعي، وبعضها اعتمد عىل لغة    واعتمدت كثري من تلك األدوات عىل لغة الربجمة بايثون باعتبارها اللغة الشائعة

 اجلافا وغريها من اللغات الربجمية.  

منصة   تطبيق  بعد   *IBM Watson Knowledge Studio    أداة باستخدام  وتطبيقه  اآللة  لتعلم  نموذج   Watsonإلنشاء 

Discovery  ،أما بالنسبة للمصادر باللغة العربية فإن األداة حتتاج    كانت كفاءته عالية يف البحث واالسرتجاع للمصادر باللغة اإلنجليزية

 املزيد من التحسينات.

 التوصيات: 4/2

باملكتبات  * الوظائف املوجودة  لتقديم خدمات جديدة وحتسني  الذكاء االصطناعي والتعلم اآليل  العمل عىل تطبيق تقنيات 

 منها. واالستفادة منها يف حتقيق النفع للمكتبات نفسها أو املستفيدين

* بحث إمكانية ختصيص جزء من ميزانية املكتبات إلدخال تقنيات الذكاء االصطناعي هبا، وتدريب أخصائي املعلومات عىل  

 استخدامها. 

 * توجيه املزيد من االهتامم نحو الدراسات التي تتناول تطبيقات معاجلة اللغة الطبيعية يف حتليل املحتوى.
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 باستخدام املنصات واملكتبات الربجمية املتوفرة ملعاجلة املحتوى والعمل عىل حتسينها باستمرار.* تطوير نامذج لتعلم اآللة 

 * االهتامم بتطوير نظم معاجلة اللغة الطبيعية باللغة العربية.  
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ا
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 المصادر العربية : 5/1
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Based on the development of Artificial Intelligence techniques, the most important of which is natural 

language processing which has a significant role in content analysis, this study aims at identifying the role of 
applying Artificial Intelligence systems in content analysis and indexing processes as well as identifying the uses 
of natural language processing in general and in libraries in particular. Additionally, the study attempts to 
monitor Artificial Intelligence platforms and libraries that can be used in the field of content analysis, along 
with the application of one of the natural language processing systems and using it in content analysis for 
information resources to achieve benefit from them, by using the descriptive-analytical method. 

Among the most important results of the study is the possibility of using natural language processing in 
libraries for obtaining resources, content processing, informing users of resources and answering inquiries. After 
using the IBM Watson Knowledge Studio platform to create a machine learning model and testing it via the 
Watson Discovery tool, its high efficiency was proven in searching for and retrieving English language 
resources. However, it needs further improvements for Arabic language resources.  
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