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 2022مايو    14تاريخ القبول:    2022  بريل إ   9تاريخ االستالم:    

 املستخلص. 
املختلفة وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء  وانترش مصطلح  ذاع  األخرية  اآلونة  اللغة    ،يف  ومعاجلة  العميق  والتعلم  اآليل  كالتعلم 

، هذا  ونتج عنه تطوير يف األعامل من حيث األداء والرسعة واجلودة القطاعات،ية احلاسب اآليل، واستخدم يف العديد من ؤالطبيعية ور

البحث الضوء عىل عملية استخراج  معرفية، ويلقي  تقدم خدمات    باعتبارها مؤسسات  ومراكز املعلومات  املكتباتالتطوير امتد أيًضا إىل  

البحث تشجيًعا    َيع د  وخاصة املواد النصية التي تتضمن )الكتب واملقاالت العلمية(،  وبالبيانات الببليوجرافية من مصادر املعلومات  

أدوات استخراج  واملكتبات ومراكز املعلومات عىل تبني استخدام    ينرشا ملؤسسات املعلومات ومؤسسات صناعة املعرفة وبالتحديد الن

  العربية،  –  النصية  –الستخراج البيانات الببليوجرافية من مصادر املعلومات    ا عاما  إطاراملقرتح  النموذج    البيانات الببليوجرافية، ويوفر

د عىل املنهج  عتاموقد تم اال حتجم التقنية من دور املفهرس،  ن كان من املمكن أنإرسني وليس إلغاء دورهم كاماًل، واملفه عمل وتسهيل

والتعريف بامهية الفهرسة الوصفية، وتوضيح دور النارش يف عملية    ،توضيح ماهية الذكاء االصطناعي وتطبيقاتهلالوصفي  التحلييل  

إمكانات من  واالستفادة  الببليوجرافية،  التسجيالت  البيا   إنشاء  استخراج  يف  اآليل  املعلومات  التعلم  مصادر  من  الببليوجرافية  نات 

لبنية ومكونات النموذج املقرتح الستخراج البيانات الببليوجرافية خروًجا من ذلك بعدد من النتائج    ا عرض  وتضمنت الدراسةالنصية،  

 .والتوصيات

خوارزميات التعلم  (؛  4) الفهرسة الوصفية(؛ 3) التعلم العميق (؛  2) الذكاء االصطناعي(؛ 1) التعلم اآليل: الكلامت املفتاحية

 (.5) اآليل

 

ثورة البيانات وتأثريها عىل مؤسسات املعلومات    "املكتبات والوثائق وتقنية املعلومات  تم عرضه يف املؤمتر العلمي الثاين عرش لقسم  (  1)

 م.2022مارس  31-30يف الفرتة من  "العربية: بنی الواقع وطموحات املستقبل

mailto:Mohamedhussein12397@gmail.com
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 : / املقدمة1
اللغة   ومعاجلة  العميق  والتعلم  اآليل  كالتعلم  املختلفة  وتطبيقاته  االصطناعي  الذكاء  مصطلح  وانترش  ذاع  األخرية  اآلونة  يف 

الطبيعية وروية احلاسب اآليل، واستخدم يف العديد من املجاالت ونتج عنه تطوير يف األعامل من حيث األداء والرسعة واجلودة أيًضا، 

د أكرب املجاالت املعرفية واخلدمية كان جيب أيًضا عليها أن تذهب إىل االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي وباعتبار املكتبات أح

يف وظائف املكتبات املختلفة فظهرت األنظمة اخلبرية يف اخلدمات املرجعية، واستخدام التعلم اآليل والتعلم العميق يف عملية استخراج  

عىل استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي يف  البحث  فية والتكشيف اآليل واالستخالص اآليل، وسريكز  البيانات الوصفية والببليوجرا

-حماولة لوضع نموذج مقرتح الستخراج البيانات الببليوجرافية ملصادر املعلومات  يف  استخراج البيانات الببليوجرافية أو الوصفية،  

 املكتوبة باللغة العربية.  -النصية

 : حث أهمية الب 1/2

خاصة املواد النصية التي تتضمن )الكتب وبإلقاء الضوء عىل عملية استخراج البيانات الببليوجرافية من مصادر املعلومات  .  1

 واملقاالت العلمية(.

النرش واملكتبات ومراكز املعلومات عىل    البحث تشجيًعا ملؤسسات املعلومات ومؤسسات صناعة املعرفة وبالتحديد دور  َيع د .  2

 ي استخدام أدوات استخراج البيانات الببليوجرافية.تبن

 . العربية – النصية –الستخراج البيانات الببليوجرافية من مصادر املعلومات  ا عاما يوفر النموذج إطار. 3

 .حتجم التقنية من دور املفهرس ن كان من املمكن أنإتسهيل عمل املفهرسني وليس إلغاء دورهم كاماًل، و. 4

  :بحثأهداف ال 1/3

 توضيح دور النارش يف عملية إنشاء التسجيالت الببليوجرافية.  -

 التعلم اآليل يف استخراج البيانات الببليوجرافية من مصادر املعلومات النصية.  االستفادة من إمكانات -

 توضيح بنية ومكونات النموذج املقرتح الستخراج البيانات الببليوجرافية. -

   :مشكالت البحث 1/4

 :تتمثل مشكلة البحث الرئيسية يف تلك الصعوبات التي تواجه املفهرسني يف عملية الفهرسة الوصفية

 .للكتاب الرئيسية املوضوعات استخراج عملية باستثناء -% 90 إىل تصل بنسبة –عملية آلية   تعترب عملية الفهرسة   -

العديد من املعايري، حماولُة منهم للتوصل إىل نوع من  شغلت الفهرسة أذهان املؤسسات الكربى منذ عقود طويلة، فأصدروا    -

  تواكب   ال -  21  مارك   شكل  – الفهرسة يف شكلها احلايل    ةفبنية تسجيل  ،التقنني الدويل، إىل أن ظهرت تقنيات الويب وتعقدت األمور أكثر

ل  "  RDAوام  "ايري مثل معيار وصف املصادر وإتاحتها  مع  فأصدروا  البحث،  حمركات   ، ومعيار  Contentلمحتوىكمعيار وصف 

BibFrame  كمعيار تكويد / بنيةStructure  

 .البحث حمركات تدركها  ال جسيمة أخطاء -املفهرس –يصدر عن اإلنسان  -

 رب كثريا جدا. يعت التسجيالت إلنشاء -املفهرس قبل من  –الوقت املستغرق  -
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 . terminalsالفهرسة مرتفعة من حيث راتب املفهرس ومنافذ االستخدام اخلاصة باملفهرسني ةتكلفة تسجيل -

 إىل عدة مشكالت أخرى أثناء عرض مكونات النموذج.  وستتم اإلشارة

 :تساؤالت البحث 1/5

 ويطورها؟ -الببليوجرافيةلبيانات ا استخراج  حتديدا –هل االعتامد عىل تطبيقات التعلم اآليل يساهم يف عملية الفهرسة  -

   :مجال البحث وحدوده 1/6

ا  - مصادر إ:  ملوضوعيةاحلدود  من  الببليوجرافية  البيانات  استخراج  يف  العميق  والتعلم  اآليل  التعلم  من  االستفادة  مكانية 

 املعلومات النصية املكتوبة باللغة العربية.

 احلدود النوعية: كتب، وبحوث، ومقاالت علمية، وأطروحات.  -

 احلدود اللغوية: املصادر النصية املكتوبة باللغة العربية.  -

ا احلدود املكانية: املصادر النصية املكتوبة باللغة العربية  -  كان مكان النرش بالعامل. َأيًّ

 :منهج البحث وأدواته 1/7

عىل املنهج الوصفي التحلييل يف حتليل ماهية الذكاء االصطناعي وباألخص تطبيقات التعلم اآليل والتعلم العميق    تم االعتامد

مصادر    ا ودوره من  الببليوجرافية  البيانات  الستخراج  مقرتح  نموذج  وضع  ثم  ومن  الببليوجرافية،  البيانات  استخراج  عملية  يف 

 .املعلومات النصية املكتوبة باللغة العربية

 (  22-20. )انظر الصفحات استبيان لقياس مدى تكرارية عمل الفهرسة الوصفية بواسطة املهنيني تم عمل

 :المراجعة العلمية 1/8

منذ   التي نرشت  املصادر  إىل  الببليوجرافية،    2021حتى    2016عام  تم االستناد  املعلومات  استخراج  تتضمن موضوع  التي 

 ,Sprninger  :من عدد من قواعد البيانات منها وذلك  الذكاء االصطناعي يف خدمات املكتبات،    وأيضا الدراسات التي تناولت تطبيقات

google scholar, HaL ، ع.وذكر للموض  كن فيهومل ي مثل دار املنظومة البحث يف القواعد العربيةوتم  

قومار وشيشادري   دراسة  منها   ا عرض  (Kumar & Sheshadri, 2019)قدمت  الذكاء االصطناعي  اخلبرية   :لتطبيقات  النظم 

األنامط   عىل  والتعرف  الطبيعية  اللغة  والر  Pattern Recognitionومعاجلة  اآليل  هاملت  ووالتعلم  ونظام  ثم  HAMLET2بوتات،   ،

ن تطبيقات االصطناعي تناولت تطبيقات الذكاء االصطناعي يف خدمات املكتبات األكاديمية حيث أشارت إىل كيف يمكن االستفادة م

ثم أوضحت كيف   الفهرسة والتصنيف والتكشيف والتزويد،  باالعتامد عىل نظام خبري، وكذلك يف  املكتبات األكاديمية  يف خدمات 

جهات الذكية لقواعد البيانات ا، والووالروبوتاتيمكن االستفادة من معاجلة اللغة الطبيعية يف خدمات املكتبة وكذلك التعلم اآليل  

 فبذلك تشري الدراسة فقط إىل إمكانية االستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي يف خدمات املكتبة. ،تاحة عىل اخلط املبارشامل

 

وم بإنشاء  تق  doc2vec( وهو نظام تم تطويره من قبل مركز برمينغهام لإلنرتنت واملجتمع يف هارفارد ويستخدم خوارزمية تدعى  2)

 حماكة تفرق بنی خمتلف املستندات.
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لعرش أدوات مفتوحة املصدر تستخدم يف   ا وعرض ( تقييام  Tkaczyk & Collins & Sheridan & Beel, 2018قدمت دراسة )

-Anystyle-Parser, Biblio, CERMINE, Citation,Citationقاالت والدراسات العلمية )  استخراج البيانات الببليوجرافية من امل

Parser, GROBID, ParsCit, PDFSSA4MET, ReferenceTagger and Science Parse  وقدمت املقارنة تفوق )GROBID   ثم

CERMINE    ثمParsCitيؤدي إىل زيادة يف جودة عملية االستخراج.   . وتؤكد الدراسة أيًضا أن ضبط نامذج بيانات خاصة بمهمة حمددة 

( جتربة تكويد املعاجم واستخراجها يف قالب رقمي Khemakhem & Foppiano & Romary, 2017تناولت الورقة البحثية )

النصوص   تشفري  بمبادرة  نظام     TEI (Text Encoding Initiative)يعرف  عىل  باالعتامد   ،GROPID (GeneRation Of 

Bibliographic Data)    خاصة تلك  وبوهو نظام مفتوح املصدر لتعلم اآللة  يقوم باستخراج البيانات الببليوجرافية من املقاالت العلمية

( عن  Conditional Random Fields) CRFوتطبيقه عىل املعاجم، واتبعت يف ذلك خوارزمية     PDFاملستندات النصية ذات تنسيق  

  من القاموس، وعرضت نقاط القوة والقيود التي برزت يف التجربة.طريق االعتامد عىل عينتني خمتلفتني 

( اإلطار لكيفية وصف ومتييز املناهج أو العمليات التي تعمل عىل استخراج املوضوع  Velden, et al, 2017دراسة )  وتتناول

ها املناهج الستخراج املوضوعات، وتتم  بواسطة استخراج البيانات الببليوجرافية من املنشورات العلمية، ومقارنة احللول التي توفر 

التحيز، وقدمت   لتجنب  نظر متعددة ومتساوية األمهية  الدراسة وجهات  املقارنة دون رجوع إىل حقيقة أساسية، حيث تفرتض  هذه 

التي تتبناها ، وعرضت الدراسة ملجموعة البيانات  Astrophysicsالدراسة هذه املقارنة من خالل تطبيقه عىل موضوع الفيزياء الفلكية  

سواء    -   Topic labeling  املوضوع  عنونة  –، وعرض آللية االستناد يف استخراج املوضوعات  The Astro Data Setيف هذه الدراسة  

 أو من خالل اللغة الطبيعية من خالل النص ذاته.  (UAT)أو االشتقاق وذلك باستخدام مكنز الفلك املوحد   التقنينيباالعتامد عىل 

دراسة   املصدر    (Myanak & et al, 2016)تقرتح  مفتوح  استخراج    ++OCRإطار عمل  مهام  متنوعة من  مصمم ملجموعة 

الربيد اإللكرتوين(، وذلك عىل  واالنتساب، وأسامء املؤلفني، و)العنوان،  :املعلومات من املقاالت العلمية بام يف ذلك البيانات الوصفية

  ، مية املكتوبة باللغة اإلنجليزية لفهم أنامط الكتابة العامة وصياغة القواعد لتطوير هذا اإلطار املختلط جمموعة متنوعة من املقاالت العل

توضح عمليات التقييامت الشاملة أن اإلطار املقرتح يتفوق عىل األدوات احلديثة املوجودة هبامش كبري يف استخراج املعلومات اهليكلية  و

البيانات الوصفية واملراجع، سواء من حيث الدقة )حتسني حوايل  إىل جانب حتسني األداء يف مهام اس  ووقت املعاجلة   ، %(  50تخراج 

كهدف إضايف،    ،باحثًا حيث وجدوا أن هذا النظام مفيد جًدا  30وأجريت الدراسة جتربة املستخدم بمساعدة    ،% حتسن(  52)حوايل  

   CRF(conditional random field )ستخدام نموذج وا PYTHONاسة بنية النظام فهو مكتوب بلغة برجمة روأوضحت الد

احلزمة التي تتضمن    ، حيث عرضت وظائف3Rاملضافة إىل    Metagearحلزمة    ا ( عرضLajeunesse, 2015)   تناولت دراسة

جهد الفحص  وتتضمن احلزمة أدوات تقييم    ،وغربلة واستخراج املعلومات الببليوجرافية من أعداد كبرية من الدراسات العلمية  افرز

. وتتضمن احلزمة أيًضا kappaهؤالء املراجعني باستخدام إحصائيات    وثوقيةويتم تقييم    ،التي تتم عرب العديد من املتعاونني / املراجعني

وتتم علمية االستخراج اآليل    ،ة اسرتجاع مقاالت املجالت من قواعد البيانات عىل اإلنرتنتمتأل  PDFمكانية تنزيل ملفات بامتداد  إ

 .PRISMA. وأيًضا تدعم احلزمة خمططات تدفق scatter‐plots, box‐plots and bar‐plotsللبيانات من خالل 

 

البيانات   (3) ومنقبي  اإلحصائينی  بنی  معروفة  وهي  اجلرافيك،  والرسومات  اإلحصائية  احلوسبة  يف  تستخدم  برجمية  لغة   Dataهي 

miners  لتطوير الربجميات اإلحصائية، وتستخدم أيًضا يف حتليل البياناتData Analysis (R -project).   
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البيانات    CERMINEنظام    ( Tkaczyk & et al, 2015 )تعرض دراسة  و وهو نظام مفتوح املصدر يستخدم يف استخراج 

 سواء التي   اآللة   تعلمتمد عمليات تنفيذ معظم اخلطوات عىل أساليب  أو الببليوجرافية من املقاالت العلمية، وتعmeta data الوصفية  

  ، تقدم الورقة البحثية ختطيط بنية سري العمل اإلمجالية وتفاصيل حول تنفيذ اخلطوات الفردية وختضع إلرشاف وغري اخلاضعة لإلرشاف،  

 . CRIMINE، وأشارت الدراسة تفوق GROBID, PDFX, Pdf-Extract, Parscitمع حلول مماثلة منها   CREMINEومقارنة

سات جاءت اخدمات املكتبات، وباقي الدر  واستخدامها يفنجد يف هذه الدراسات منها ما يشري إىل تطبيقات الذكاء االصطناعي  

صادر املعلومات النصية املكتوبة  تطبيقية وتقييمية لعدد من نظم مفتوحة املصدر التي تستخدم يف استخراج البيانات الببليوجرافية من م 

، ومن ثم  من املصادر اإلنجليزية  باللغة اإلنجليزية، ودراسة تناولت مناهج استخراج املوضوعات باالعتامد عىل البيانات الببليوجرافية

خاصة املكتوبة بية ويستند عىل فكرة استخراج البيانات الببليوجرافية من مصادر املعلومات النص  ا مقرتح  ا جاءت الدراسة لتضع نموذج

 باللغة العربية. 

 Attificial intellegance and Bibligraphic/ الذكاء اًلصطناعي والبيانات الوصفية / الببليوجرافية 2

data 

السؤال والذي   ا هذ  1956إىل أي مدى يمكن أن تصل إمكانات اآللة إىل قدرات البرش؟ استكشف مؤمتر يف جامعة دارمتوث عام  

 (AIغة مصطلح الذكاء االصطناعي )أدى إىل صيا 

يف الستينيات من القرن العرشين، اهتمت وزارة الدفاع األمريكية هبذا النوع من العمل وزادت من الرتكيز عىل تدريب أجهزة 

 الكمبيوتر عىل حماكاة التفكري البرشي.

عكس القدرة عىل تسخري قوة حوسبة  إضافة مصطلح التعلم العميق يف معجم الذكاء االصطناعي لت  تثم توالت األعوام ومت

Computing    جديدة تضيف إىل الذكاء االصطناعي، وأدرك العامة مصطلح الذكاء االصطناعي من خالل ألعاب الشطرنج مثلDeep 

mind (Thrall and etl, 2018). 

  :تطبيقات الذكاء االصطناعي 2/1

وسنركز االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  أهم  أحد  عىل  التعرف  لتعلقهام  سيتم  العميق  والتعلم  اآليل  التعلم  أسايس    عىل  بشكل 

 . ومبارش بموضوع البحث

 : التعلم اآليل والتعلم العميق   1/ 1/ 2

   (Saloky & Šeminský,  2005 )اكتساب املعرفة أو املهارة، يف جمال معني.  :ُيعّرف التعلم بأنه

أنه تغيري  بهذا التعريف مرتبط بالبرش يف علم النفس، تم اقرتاح العديد من التعريفات املعممة للتعلم، والكثري منها يفرس التعلم 

 يف سلوك كائن ما. 
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 : Machine learningتعلم األلة / اآليل    1/1/ 1/ 2

املطورين   من  واضحة  تعليامت  دون  جديدة  مهام  تنفيذ  هو  اآليل  التعلم  من  استخدام  Developersاهلدف  يتضمن  حيث   ،

 ( (Wells III, 2019اإلدخال البرشي.    ،التجارب السابقة لعمل التنبؤات وصياغة حلول جديدة للمشاكل ذات احلد األدنى من التدخل

جمال الدراسة الذي   :أنهبحيث عرفه عىل    1959عام    Arthur Samuel'sثر صموئيل  وكان أول تعريف للتعلم اآليل من قبل آر

  جمال   يف  باحث  –اقرتح ميتشل    1998ثم يف عام    ،يمنح أجهزة احلاسب اآليل القدرة عىل التعلم دون أن تكون مربجمة بشكل رصيح.

يقوم بالتعلم باالعتامد عىل التجربة مشرًيا إليها  الذي  حلاسب  قرتح أحد برامج ااا أكثر دقة من تعريف آرثر، حيث  تعريفً  –  اآليل  التعليم 

 Eتتحسن التجربة  Pوقياسه بواسطة  Tه يف ءذا حتسن أداإ، Pوقياس أداء تلك املهام  Tواملهام املطلوب القيام هبا  Eبحرف 

 : خوارزميات التعلم اآليل

سيعتمد   التي  اخلوارزميات  وصف  جيب  اآليل  التعلم  هدف  حتقيق  عمل  ألجل  آليات  هنا  وتنقسم  التعلم،  نموذج  عليها 

 (Puget, 2016)اخلوارزميات إىل: 

التي حتتوي عىل اإلجابة  Supervised Learningالتعلم حتت اإلرشاف    - التدريب  بيانات  فيه إعطاء اخلوارزمية  يتم  : حيث 

    :من اخلوارزميات نوعانيندرج حتتها والصحيحة لكل مثال، 

يمكن   :: حيث جيب فيها أن تكون اإلجابة التي جيب تعلمها قيمة مستمرة، عىل سبيل املثالRegressionالرتاجع    /االنحدار  *  

 تغذية اخلوارزمية بسجل مبيعات املنازل بسعرها، وتتعلم كيفية حتديد أسعار املنازل. 

عىل    ،من العديد من القيم املحتملة  : حيث جيب فيها أن تكون اإلجابة التي جيب تعلمها واحدةClassificationالتصنيف  *  

عندما يكون   ،"صادق"و    "االحتيال"سبيل املثال بطاقة االئتامن، جيب أن تتعلم اخلوارزمية كيفية العثور عىل اإلجابة الصحيحة بني  

 فقط من القيمة املحتملة نقول إهنا مشكلة تصنيف ثنائي.  اثنانهناك 

البحث عن    :: تبحث فيها اخلوارزمية عن بنية بيانات التدريب، مثلUnsupervised Learningاضع لإلرشاف  اخلالتعليم غري    -

 من اخلوارزميات: نوعاناألمثلة املتشاهبة مع بعضها البعض وجتميعها يف جمموعات، يندرج حتتها 

تعلمها عبارة  Segmentationالتجزئة  *   املراد  البنية  ع  clustersتكوين جمموعات  عن  : حيث تكون  املثالمتشاهبة   : ىل سبيل 

 هيدف جتزئة السوق إىل جتميع العمالء يف جمموعات من األشخاص الذين لدهيم سلوك رشاء مماثل.

ودورها يف الشبكة عىل سبيل    nodes: البنية املراد تعلمها هي معلومات حول أمهية الُعّقد  Network analysisحتليل الشبكات  *  

 (Puget, 2016)حليل الشبكة املصنوعة من صفحات الويب وارتباطاهتا التشعبية.  تقوم خوارزمية ترتيب الصفحات بت :املثال

 سري عمل التعلم اآليل:

ثم   ،Data Prep، ثم عمل جتهيزها وإعدادها للتدريب  Ingestionتحديد البيانات واحلصول عليها  بخطوات التعلم اآليل    أتبد

رشاف، بعد أن يتم التدريب تنترش  رشاف أو غري خاضعة لإلكانت خاضعة لإلأوفًقا ألحد األساليب سواء    trainتأيت مرحلة التدريب  

لينتج عنها   Monitorثم مراقبتها يف سياقها اجلديد    Actوعمل تقييم هلا وفقا لقواعد    Predictثم يتم التحقق منها     Deployالبيانات  

 ن جديد. املشاكل أو العيوب التي حتتاج إىل إعادة العملية م  ىحدإتغذية مرتدة ب
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 Machine Learning Workflow  (Puget, 2016)( سير عمل التعلم اآللي 1شكل رقم )

 : Deep learningالتعلم العميق  2/1/1/2

التقدم يف قوة احلوسبة  التعلم العميق شبكات عصبية ضخمة هبا العديد من طبقات وحدات املعاجلة، مستفيدة من  يستخدم 

 تتضمن التطبيقات الشائعة التعرف عىل الصور والكالم. و  ،املحسنة لتعلم أنامط معقدة بكميات كبرية من البياناتوتقنيات التدريب  

عام  و يف  العميق  التعلم  بداية  ركز2006كانت  حينام  بمشكلة    ت،  املعروفة  الصور  تصنيف   .MNISTمشكلة 

يًّا 
ن  يف القدرات، إذا كانت خوارزمية الذكاء االصطناعي   ه، ولكن االختالف بينهامُيعد التعلم العميق هو التعلم اآليل ووظائفه مماثلة ل ت ق 

ولكن باستخدام نموذج التعلم العميق، يمكن للخوارزمية حتديد    ،ُترجع تنبًؤ غري دقيق، فيجب عىل املربمج التدخل وإجراء التعديالت

 ( Grossfeld, 2021ما إذا كان التنبؤ دقيًقا أم ال من خالل شبكتها العصبية اخلاصة. )

 A neural network  ( :Thompson &  Bolen )  : الشبكة العصبية   2/ 1/ 2

إنه نظام حوسبة يتكون من وحدات مرتابطة )مثل    ،الشبكة العصبية هي نوع من التعلم اآليل املستوحى من أعامل الدماغ البرشي

تتطلب العملية  و  ،اخلاليا العصبية( يقوم بمعاجلة املعلومات من خالل االستجابة للمدخالت اخلارجية، ونقل املعلومات بني كل وحدة

 متريرات متعددة عىل البيانات للعثور عىل االتصاالت واستنباط املعنى من البيانات غري املحددة. 

 Computer vision ( :Thompson &  Bolen )  : رؤية احلاسب   3/ 1/ 2

عندما تتمكن    ،تعتمد رؤية الكمبيوتر عىل التعرف عىل األنامط والتعلم العميق للتعرف عىل ما يوجد يف صورة أو مقطع فيديو 

 فعيل وتفسري حميطها. اآلالت من معاجلة الصور وحتليلها وفهمها، فيمكنها التقاط الصور أو مقاطع الفيديو يف الوقت ال
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 NLP (Natural language processing) :  (Thompson &  Bolen )  : معاجلة اللغة الطبيعية   4/ 1/ 2

 معاجلة اللغة الطبيعية هي قدرة أجهزة الكمبيوتر عىل حتليل وفهم وتوليد اللغة البرشية، بام يف ذلك الكالم. 

 : الفهرسة / البيانات الوصفية ) الببليوغرافي( 2/2

الفهرسة   إىل    :أهنا بتعرف  الوصول  توفري  بمقتضاها  يتم  التي  وإتاحتها يف   املصادرالعملية  اسرتجاع  مداخل  إنشاء  عن طريق 

الفهرسة عدة عمليات منها  تتضمن عملية  املوضوع وحتديد رموز    : فهارس، حيث  الببليوغرايف، والتحليل  التصنيف، فهي  الوصف 

 ( Reitz, 2014(، )2018)الشامي،  ،بذلك أداة للضبط الببليوغرايف وهي أداة للوصول إىل مصادر املعلومات

األساسية   العنارص  وتنظيم  بتحليل  الببليوغرايف  الوصف    ، املعلومات   ملصادر  -  وغريها   والتواريخ   والعنوان  املؤلف  – يقوم 

 (Reitz, 2014( ، )2018)الشامي، 

رس الوصفية بوصف الكيان املادي أو املالمح املادية ألوعية املعلومات  ا ويقابل مصطلح الوصف الببليوغرايف مصطلح الفه

من البيانات التي هتتم بوصف    وغريها ) اسم املؤلف، العنوان، وبيانات النرش،    :عن طريق تقديم جمموعة من البيانات الببليوجرافية

 (2018علومات(. )الشامي، املالمح اخلارجية للمصدر امل

 وتضم عملية الفهرسة عدة معايري منها:

 ( 2011)حسام الدين،   Content standard  : معايري املحتوى   1/ 2/ 2

مصادر   نوعيات  بتحديد  تقوم  حيث  املعلومات،  مصادر  فهرسة  كيفية  يف  والتعليامت  اإلرشادات  جمموعة  املعايري  هذه  تقدم 

ت، وحتديد مصادر مصادر احلصول عىل هذه البيانات، وكيفية صياغتها وترتيبها، وحتديد عالمات  املعلومات، وحتديد عنارص البيانا 

تتعلق   التي  البيانات  تسجيل  وكيفية  الببليوجرايف،  واملستوى  الوصف  مستويات  وحتديد  البيانات،  هبا  تكتب  التي  واللغة  الرتقيم، 

 . بالعالقات بني هذه املصادر

بدء ظهور قواعد    1949حتى عام  1902، ومنذ عام 1876عام    cutter، ثم  1841عام   Panizziت هذه املعايري بمعيار أوبد

، ثم الطبعة الثانية عام  1967عام    AACR (1)الفهرسة األنجلو أمريكية، ثم نرشت الطبعة األوىل لقواعد الفهرسة األنجلو أمريكية  

1978 AACR (2). 

املصادر وإتاحتها   معيار وصف  أن ظهر  التوجيهية  RDA  "وام"إىل  اللجنة  قبل  اإلسرتاتيجية     RDA، من  كجزء من خطتها 

 . AACR (2)( لتحل حمل الطبعة الثانية من قواعد الفهرسة األنجلو أمريكية 2005-2009)

يف والتي  وهي حزمة من عنارص البيانات واإلرشادات والتعليامت اخلاصة بإنشاء البيانات الوصفية ملوارد املكتبات والرتاث الثقا  

 (rdatoolkit, 2016تم تشكيلها بشكل جيد وفًقا للنامذج الدولية لتطبيقات البيانات املرتبطة التي تركز عىل املستخدم. ) 

بناء املعيار هي الوثيقة الصادرة عام  تو التي تم االعتامد عليها يف  العاملية    "  :بعنوان  2009عترب الركيزة األساسية  بيان املبادئ 

عائلة و،  "للفهرسة يف  املنطقي  النظري  األساس  عىل  البيان  للتسجيالت    4FRBR 1998 – 2010 يشتمل  الوظيفية  )املتطلبات 

 

 ERD” Entity Relationship“الكيانات  بنی  عالقات  نامذج  شكل   يف  صيغت   التي  املفاهيمية   النامذج  من  جمموعة" (4)

Diagram  
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االستنادية  و،  FRBR 1998الببليوجرافية   للبيانات  الوظيفية  االستنادية  و،  FRAD 2007املتطلبات  للبيانات  الوظيفية  املتطلبات 

FRSAD 2010 . 

 : معايري التكويد / الشكل   2/ 2/ 2

قالب   عمليات    Formهو  وإجراء  عليها  التعرف  البحث  وحمركات  البيانات  قواعد  إدارة  نظم  لتتمكن  البيانات،  فيه  تسكن 

 (2011)حسام الدين،  ،االختزان واملعاجلة واالسرتجاع والعرض

 أمثلة عليها:

يًّ  -
 MARC 21 (Machine Readable Cataloging ) ا الفهرسة املقروءة آل 

مارك    أبد اآللية مع ظهور  الفهرسة  رقمي     - مفهوم  تنسيق  معيار  التي    Digital formatفهو  الببليوجرافية  العنارص  لوصف 

إىل أن    1971، يف غضون عام  Henriette Avramات القرن املايض عىل يد املطور هنرييت أفرام  ييف ستين   -طورهتا مكتبة الكونجرس  

 ( Reitz, 2014) ،أصبح مارك هو املعيار الوطني األمريكي لنرش البيانات الببليوجرافية، وبعدها بعامني أصبح املعيار الدويل 

 . .UNIMARCلكندية األمريكية وا MARCنتيجة لدمج معايري  1999عام  MARC 21وظهر 

- Dubline Core 

عام   إطالقه يف  بني    1995تم  بأوهايو    OCLCو     NCSAمن خالل ورشة عمل مشرتكة  دبلن  مدينة   OCLC/NCSA"يف 

Metadata Workshop"  الت الجمموعة أساسية من الد  ا شخص  50، حيث ناقش أكثر منsemantics   ،للمصادر املتاحة يف بيئة الويب

ت املعيار  البحث واالسرتجاع.وفائدة  الويب، ومن ثم تسهل من    خيدم  ثم  ومن  (dublincore.org) تمثل يف عمل تصنيف ملحتويات 

 5املعيار مفهوم الويب الداليل 

 TEI (The Text Encoding Initiative) النصوصمبادرة تشفري  -

وعلامء فرديني من مجيع أنحاء العامل، هادف للربح، مكون من مؤسسات أكاديمية ومشاريع بحثية    غري  consortiumهي تكتل  

مهمتها الرئيسية هي وضع جمموعة من اإلرشادات التي حتدد طرق   ،يعمل عىل تطوير وصيانة معيار لتمثيل النصوص يف شكل رقمي

يًّا، و
حتى تم   1987ام  ت فكرهتا منذ عأوبد  ،خاصة يف العلوم اإلنسانية والعلوم االجتامعية واللغوياتبالرتميز للنصوص املقروءة آل 

عام   يف  اإلرشادات  من  األوىل  النسخة  إرشادات  1994إصدار  استخدام  وتم   ،TEI    واملتاحف املكتبات  قبل  من  واسع  نطاق  عىل 

الفرديني لتقديم النصوص للبحث عرب اإلنرتنت والتدريس واحلفظ  :TEI)  ،باإلضافة إىل اإلرشادات نفسها   ،والنارشين والباحثني 

Text Encoding Initiative) 

 

الويب ومن ثم حتديد هوية كل كيان  (5) املوجودة عىل  والبيانات  املحتويات  البيانات إىل  املزيد من واصفات  وهو عبارة عن إضافة 

object / resources    موجود عىل الويب، جيعل الويب الداليل أجهزة احلاسب قادرة عىل تقديم تفسريات ذات معنى مماثل

 .مات لتحقيق أهدافهمللطريقة التي يعالج هبا البرش املعلو
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 : التعلم اآليل واستخراج البيانات الببليوجرافية /3
خاصة  وب  –العديد من النظم مفتوحة املصدر التي تقوم باستخراج البيانات الببليوجرافية من املصادر اإللكرتونية النصية    تظهر

 ومنها التايل: -األبحاث، املقاالت العلمية 

- parsCit 

- CERMINE 

- Science Parse 

- science Parse v2 

- Metatagger 

- BILBO 

نوعني من هذه   - البحث  وبالتحديد هذCERMINEو    GROBID  :النظم ومها   ويعرض  النظاما،  ملا  ا ن  من خالل    لوحظ ن 

 . يف الرتتيب عىل بقية النظم  الدراسات السابقة ارتقائهام

3 /1 Grobid (GeneRation Of Bibliographic Data) 

ألوراق العلمية، التي تكون بامتداد  هو نظام مفتوح املصدر يقوم باستخراج البيانات الببليوجرافية من املقاالت واألبحاث / ا

  PDFمن نوع 

يًّا   6( CRF)  "احلقول العشوائية الرشطية"تستغل األداة  
َقائ  من    ، وهي تقنية للتعلم اآليل الستخراج املحتوى وإعادة هيكلته ت ل 

 )مبادرة تشفري النصوص(.   TEIمصادر خام وغري متجانسة إىل مستندات قياسية 

GROBID  هي مكتبة تعلم آيلMachine learning  تستخدم يف استخراج وحتليل املستندات األولية مثلPDF  وإعادة هيكلتها

التطورات األوىل بدأت يف    ،بشكل خاص عىل املنشورات التقنية والعلميةوبطريقة منظمة، بالرتكيز     XML / TEIيف هيكل مبني عىل  

ثابتًا كمرشوع جانبي منذ    GROBIDكان العمل عىل    ،2011متاحة منذ عام     Source Code ثم أصبح الشفرة املصدرية  ،2008عام  

 البداية ويتوقع أن يستمر عىل هذا النحو. 

 :يقدم الوظائف التالية

  : ت الببليوغرافية )مثل . يغطي االستخراج هنا املعلوما PDFللمقاالت ذات امتداد    Parse7 وعمل    Headerاستخراج الرأس    -

 والكلامت املفتاحية وغريها(.  8Affiliationالعنوان واملستخلص واملؤلفني واالنتساب  

 

  (hanna, 2005) تعد إطار عمل احتاميل لتصنيف البيانات وتنظيم وهيكلة البيانات (6)

 ( وهي قراءة وحتليل سلسلة املعارف.7)

، وحتليل االنتساب يمكن استخدامه املؤسسة أو العمل الذي ينتسب إليه الشخص تعرف بأهنا:    الببليومرتيقايف    "( عرفها الشامي8)

 ."يم أو مقارنة املؤسسات أو جمالت األبحاثلتقو
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وتدعم املراجع املوجودة يف احلوايش السفلية، عىل الرغم   ، PDFمن املقاالت ذات امتداد  Parseاستخراج املراجع وعمل هلا  -

  املقاالت الفنية والعلمية، ولكنها متكررة يف املنشورات يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية. وهي نادرة يف ،من أهنا ال تزال قيد التقدم

 للمراجع تكون معزولة عن باقي العمليات.  Parsingعملية  -

 .، وأسامء املؤلفني يف املراجعHeaderخاصة أسامء املؤلفني يف رأس املقال باألسامء، و Parsingعمل  -

 لالنتساب وكتل العناوين. Parsingعمل  -

 التواريخ.  Parsingعمل  -

 هليكلة النص. أ، يف شكل كامل أو جمز PDFاستخراج النص الكامل من مقاالت ذات تنسيق  -

ُفَعات، وواجهة برجمة تطبيقات    GROBIDيتضمن   ،     JAVA APIواجهة برجمة تطبيقات  وشاملة ،    API  RESTfulمعاجلة َالدُّ

ب يًّا )الدقة ، االسرتجاع ، إلخ( وإنشاء بيانات التدريب شبه التلقائي.و،   dockerوعدم الستخدام  س 
 إطار تقييم عام ن 

اعتبار   ُمدربة    GROBIDيمكن  بيانات  عىل  الحتوائها  لإلنتاج،   ResearchGate)   ،HAL Researchمن    Datasetsُمعدة 

Archive  ،the European Patent Office  ،INIST  ،Mendeley  ،CERN  ،Internet Archive ... ،( . 

 GROBIDالشكل التايل يوضح آلية عمل 

 

 GROBID( آلية عمل 2الشكل رقم )

3 /2 CERMINE 

بال برجمية مكتوبة  الويب    Java libraryغة اجلافا  لهي عبارة عن مكتبة  باستخراج    Web based applicationمبنية عىل  تقوم 

 XMLوالبيانات الببليوجرافية من املقاالت العلمية يف شكل رقمي مكود مبني عىل   Metadataالبيانات الوصفية 

 وحياول استخراج معلومات: PDFحيث يقوم النظام بتحليل حمتوى ملف بتنسيق 

 . عنوان املقال -
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 . (العدد، وعريه معلومات املجلة )العنوان، -

 .رافية ) الطبعة، العدد، عدد الصفحات،(بيانات ببليوج -

 affiliationsاملؤلفني واالنتسابات  -

 .الكلامت الدالة / املفتاحية -

 .املستخلص  -

 .املراجع -

إمكانية احلفاظ عىل خطوات سري العمل    architectureعىل نمذجة خطوات سري العمل حيث تضمن بنيته     CERMINEيعتمد  

من السهل إجراء عمليات التقييم والتدريب والتحسني واالستبدال دون تنفيذ خطوة واحدة دون تغيري  الفردية بشكل منفصل، لذلك 

 األجزاء األخرى من سري العمل. 

 .  unsupervisedاضعة لإلرشاف اخلوغري  supervisedتستخدم معظم اخلطوات التنفيذية تقنيات التعلم اخلاضعة لإلرشاف 

 CERMINEم نظا  الشكل التايل يوضح آلية عمل

 

 CERMINE( آلية عمل 3شكل رقم )

 :النموذج املقرتح ًلستخراج البيانات الببليوجرافية من املصادر العربية النصية /4

خاصة األبحاث / األوراق العلمية والكتب  بالستخراج البيانات الببليوجرافية من املواد النصية العربية، و  ا يقرتح هنا نموذج

 . واألطروحات

 :أهداف النموذج 4/1

توفري بيانات وصفية وببليوجرافية للمقاالت واألبحاث / األوراق العلمية ومن ثم توفري وقت وجمهود املكتبات يف عمل   -

 خاصة التي حتتوي عىل مواد نصية مكتوبة باللغة العربية. وبذلك، ودعم املكتبات الرقمية 
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 . ية من املصادر النصية العربيةالستخراج البيانات الببليوجراف Approachوضع منهج  -

وفًقا للمنهج املقرتح، حلل مشكلة تنوع     Datasetsمتضمن يف ذلك حث دور النرش واملكتبات وقواعد املعلومات عىل توفري    -

 التي تتبعها دور النرش العربية.  Stylesيف خمططات واألساليب 

 الفهرسة؟  أاإلجابة على سؤال، عملية الفهرسة من أين تبدفي البداية علينا توضيح عدة أشياء منها  4/2

   .تتم عملية الفهرسة قبل النرش سواء من قبل النارش أو املكتبة وتعرف بالفهرسة قبل النرش / أثناء النرش -

عام   jastin   winsorووضع فكرهتا   CIP (cataloging in publication)يف صناعة النرش ظهر مصطلح الفهرسة أثناء النرش  

 .(2010باستخدام املصطلح، وعرب املصطلح عىل يد د. سعد اهلجريس )عبد اهلادي،    1971ت مكتبة الكونجرس عام  أ،  ثم بد1886

وهي أن تقوم دار النرش باالعتامد عىل مكتبة أو باالعتامد عىل موظفيها يف عمل بطاقة فهرسة تضع يف الكتاب، وتشمل بيانات 

 املؤلف، وغريها(. والعنوان، و، ISBN)رقم تصنيف ديوي، ورقم تصنيف مكتبة الكونجرس، ورقم تدمك  : الفهرسة أثناء النرش عىل

حيث أصبح النارشون    CIPحمل برنامج    ECIP (Electronic Cataloging in Publication-ECIP)حل برنامج    2007منذ عام  

 ُ رت  يًّا. يقدمون طلبات الفهرسة أثناء النرش إىل مكتبة الكونجرس إ ل ك 
 ون 

، وتتم بعد أن تقوم املكتبة برشاء الكتاب من النارش أو رشكات الفهرسة   مراكز املعلومات / / بعد النرش من قبل املكتبات  -

 خصائي الفهرسة باملكتبة.أاملوزع، من قبل جمموعة 

 : آلية عمل المفهرس 4/3

مقدار تكرار العمل أثناء عمله يف   فهرس ومعرفة كم  للوقوف عىل نموذج يضاهي عمل املفهرس وجب أواًل معرفة آلية عمل امل

 مهمة الفهرسة الوصفية.

   .استخراج العنارص املوجودة عىل صفحة العنوان أو الغالف -

 .قراءة موجزة للمقدمة )عند احلاجة( -

التصنيف وقوائم رؤوس  ، واستخدام خطط  RDAأو    ACCR2تقنني العنارص املستخرجة وفًقا ملعايري الوصف املتبعة سواء    -

 املوضوعات، ملفات االستناد) إنشاء ملف استناد، واستخدام ما هو ُمعد مسبًقا(.

 . Bibframeأو  21إدخال البيانات عىل النظام الفرعي للفهرسة، يف أحد قوالب مارك  -

 . OPACالفهرسة يف شكلها النهائي وتدقيقها، والسامح بعرضها يف واجهة البحث  ةمراجعة تسجيل -

 ؟امتكرر ا روتيني هل عمل املفهرس وحتديًدا يف الفهرسة الوصفية / الببليوجرافية يعترب عمال

معتمدا عىل األسلوب املغلق يف وضع    ،Google formsبواسطة نامذج جوجل  تم تصميم استبيان  لإلجابة عىل هذا السؤال،  

يس بوك، موجه إىل أخصائي الفهرسة، تم طرح االستبيان ملدة  األسئلة، وطرحه عىل املجموعات املتخصصة يف املكتبات عىل منصة ف

 شهر، و قام بالرد تسعة عرش متخصصا فقط.  
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 يف الفهرسة الوصفية.  والتعلم العميقرضورة البدء يف استخدام التعلم اآليل  الكشف عن  اهلدف من األسئلة

 ايل: كالت نتائج االستبيانجاءت 

سنوات    - مخس  من  )أكثر  اخلربة:  سنوات  سنوات  %63.2عدد  مخس  من  أقل   ،36.8 %  .) 

 إذًا فعينة الدراسة األغلبية العظمى هلم باع طويل يف العمل يف الفهرسة الوصفية.
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 ، أمجعت عينة الدراسة عىل أمهيتها.% 100هل العمل كفهرس مهم أم ال: مهم  -

 

 .% 36.8، ال بنسبة % 63.2هل عملك به تكرار وتشعر بامللل: نعم بنسبة  -

 

 نی يشعرون بامللل من تكرار العمل وشعورهم بامللل.يغلب املهنأإذا 

 % 52.9، وجاءت الفهرسة الوصفية بنسبة فقط  السؤال سبعة عرشجابة عىل هذا يف أي مهمة يوجد تكرار: قام باإل -
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يف مهام    أومن ثم حدوث أخط  ،أوضحت نتائج االستبيان أن مهمة الفهرسة الوصفية مهمة تكرارية، جتعل املفهرس يشعر بامللل

عىل األعامل األخرى التي حتتاج إىل جانب  مهمة متكررة لتوفري وقت وجهد اإلنسان، لريكز    ةأخرى، التعلم اآليل هدفه الرئييس القيام بأي

 بداعي.إ

 :مكونات النموذج المقترح 4/4

هو  GROPIDنظام وقرتح بناء النموذج باالعتامد عىل نظام جاهز وعمل تعديل عليه وتدريبه من خالل جمموعات البيانات، ويُ 

) كتاب صادر عن قسم الشؤون الفكرية والثقافية    : عىل  يتناول البحث مكونات النموذج بالتطبيق  ، األفضل ملا له من مزايا سبق ذكرها 

 يف العتبة احلسينية، وبحث علمي منشور بدار املنظومة، وأطروحة دكتوراه صادرة عن قسم املكتبات بكلية اآلداب جامعة حلوان. 

 يتكون النموذج املقرتح من عدة خطوات:

املتوفرة بقواعد    -وأماكن البيانات الببليوجرافية يف الكتب واألبحاث / األوراق العلمية    Layouts  :حتديد املخططات  4/4/1

وهي عبارة عن    Coordinates of a points  النقاط  إحداثيات  بواسطة  البيانات  مواقع  حتديد  يتم  حيث   واألطروحات،  –املعلومات  

 زوج من األرقام حيدد موضع نقطة ما عىل مستوى ثنائي األبعاد.

بطاقات فهرسة تم    تتوفرتوجد البيانات الببليوجرافية عادة يف صحفة العنوان والصفحة التي تليها أو من املمكن أن : الكتب  -

إعدادها قبل / أثناء النرش، ومثال عىل ذلك كتاب )اإلمام موسى بن جعفر الكاظم ورواياته الفقهية، صادر عن قسم الشؤون الفكرية  

 سينية.والثقافية يف العتبة احل

 )نموذج للبيانات الببليوجرافية من النص األصيل( 

 : مثال تكملة العنوان. )دراسة حتليلية(Coordinates of a pointsحتديد 

 <Coords points="174,293 230,293 230,291 238,291 238,294 306,294 306,320 278,320 278,315 209,315 

209,321 174,321"/>

 للبيانات الببليوجرافية امل عدة قبل النرش من قبل مكتبة العتبة احلسينية املقدسة( )نموذج 
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 األبحاث / األوراق العلمية:  -

رأس   يف  املعلومات  بقواعد  املنشورة  العلمية  األوراق   / األبحاث  يف  عادة  الببليوجرافية  البيانات  من    الصفحةتوجد  األوىل 

)الفهرسة الوصفية واسرتجاع املعلومات    :أو من املمكن أن توفر قواعد املعلومات بيانات ببيلوجرافية، مثال عىل ذلك بحث البحث

 ت واملعلومات( متاح عىل قواعد معلومات دار املنظومة. املفهوم واألمهية يف املكتبا 
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 )نموذج للبيانات الببليوجرافية من النص األصيل( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : عىل سبيل املثال املؤلف )أ.د أمال عبد الرمحن عبد الواحد( Coordinates of a pointsحتديد 

 <Coords points="86,187 115,187 115,189 143,189 143,167 152,167 152,163 155,163 155,187 209,187 

209,186 213,186 213,199 162,199 162,200 86,200"/> 
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)نموذج للبيانات الببليوجرافية الٌمعدة قبل النشر من قبل قواعد المعلومات "دار المنظومة"( 

 

 : األطروحات 

الببليوجرافية يف األطروحات يف   البيانات  الثانية، مثال عىل ذلكتوجد    : بعنوان  اهأطروحة دكتور  :الصفحة األوىل والصفحة 

)بناء نظام مفتوح املصدر لتحويل ونقل بيانات املكتبات بني النظم اآللية املتكاملة إلدارة املكتبات: دراسة جتريبية( صادرة عن قسم 

املكتبات واملعلومات بكلية اآلداب جامعة حلوان. 
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: عىل سبيل املثال مكان النرش )القاهرة(Coordinates of a pointحتديد 

<Coords points="284,706 340,706 340,729 284,729"/> 

   : وفًقا خلوارزميات التعلم اآليل  حتديد آلية االستخراج   2/ 4/ 4

 DeLFT، أو مكتبة  Wapiti CRF  :خوارزميات استخراج البيانات باالعتامد عىل استخدام مكتبات مثل  GROBIDيستخدم  

 للتعلم العميق. 

، يستخدم كل نموذج  CRFمن    ا نموذج  11عىل    GROBIDيف نظام     Machine learning approachمنهج التعلم اآليل    ديعتم

. كل نموذج له  tokenizationنفس النموذج العام املبني عىل إطار يغطي عملية التدريب والتقييم وفك التشفري وتعيني الرموز املميزة  

 . normalizationجمموعة من املميزات وجمموعة من البيانات املدربة واملُطبعة 
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التجزئة التعلم اآليل      Segmentation model نموذج  بتجزئة  كل عنرص وجتزئته إىل عنارص CRFاملعتمد عىل منهج  يقوم   ،

سواء من النص األصيل أو الواردة يف بطاقات الفهرسة املُعدة  -   أصغر، قبل البدء يف اآللية من الرضوري اإلشارة إىل عنارص الوصف

 لكل من الكتب واألبحاث / األوراق العلمية واألطروحات التي تم استخراجها من املخططات السابقة.   -قبل النرش 

 عنارص الوصف

 ) الكتب ( 

 عنارص الوصف  

)األبحاث / األوراق العملية بقواعد البيانات )دار  

 املنظومة((

 عنارص الوصف

 )األطروحات( 

 البيانات الببليوجرافية من النص األصيل 

 العنوان العنوان العنوان

 تكملة العنوان تكملة العنوان تكملة العنوان

 املؤلف / االنتساب  املؤلف / االنتساب  املؤلف

 اإلرشاف / االنتساب  املستخلص النارش 

 النارش   مكان النرش 

 مكان النرش   النرشتاريخ 

 تاريخ النرش  بيان الطبعة 

 بيان اإلطروحة   حقوق النرش

 املستخلص    بيان مكان النرش

 الكلامت املفتاحية   

 البيانات الببليوجرافية من نموذج قبل النرش 

  العنوان العنوان

  تكملة العنوان تكملة العنوان

  املؤلف املؤلف

  النارش  بيان املسؤولية

  العدد النارش 

  تاريخ النرش مكان النرش 

  حقوق النرش تاريخ النرش

  عدد الصفحات  بيان الطبعة 

  الرابط حقوق النرش

  املصدر )مصدر احلصول عىل املقالة(  بيان مكان النرش

  املوضوع  اإليداع 

  بيان التحكيم  عدد الصفحات 

  نوع املحتوى  

  قواعد املعلومات 

املتبعة يف عملية استخراج البيانات الببليوجرافية من األبحاث / األوراق العملية بقواعد البيانات واألطروحات، حيث  اآللية  

تتشابه إىل حد كبري عنارص البيانات الببليوجرافية ومواقعها يف األبحاث / األوراق العملية بقواعد البيانات واألطروحات، لذلك من 

 .ثنني مًعا املهم دمج اآللية لتشمل اال
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 ( يوضح آلية استخراج البيانات الببليوجرافية من األبحاث / األوراق العملية بقواعد البيانات واألطروحات5الشكل رقم )

عنارص   اختالفمن الكتب تم فصلها عن األوراق العلمية واألطروحات بسبب    الببليوجرافيةاآللية املتبعة يف استخراج البيانات  

 . مواقعها  واختالفالفهرسة هبا وتنوعها 

 

 من الكتب  الببليوجرافية( بوضح آلية استخراج البيانات 6الشكل رقم )
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 : التدريب والتقييم  3/ 4/ 4

يبد آلية االستخراج،  البيانات وتم حتديد  البيانات ومواقع  املخططات وحتديد عنارص  تم حتديد  البدء يف    أبعد أن  النموذج يف 

 جراء عملية تدريب وتقييم عىل النموذج العام والنامذج الفرعية . إ  GROBIDحيث يوفر نظام التدريب،

إجراء التدريب ونتج عن ذلك التدريب ملفات، راجع ملحق رقم    تمينتج عن عملية التدريب ملفات متعلقة بكل نموذج ،  

(3) 

   :إعادة التدريب ملا تم استخراجه ومعاجلة األخطاء   4/ 4/ 4

األخطاء ودراك اآللة  إبعد عملية التدريب والتقييم يأيت دور العنرص البرشي يف مراجعة وتصحيح األخطاء وتعديلها ومن ثم  

 يف املرات التالية للتدريب 

 .( التايل آلية عمل التدريب7ويمثل الشكل رقم )

 
 ( التالي آلية عمل التدريب7الشكل رقم )
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 :  TEIتصدير البيانات يف قالب    5/ 4/ 4

 ،الذي تم تناول سابًقا  TEIمعيار ينتج عن عملية االستخراج والتدريب بيانات ببليوجرافية يف شكل مهيكل باالعتامد عىل 

ار  معي  مع  –للكتب واألوراق / األبحاث العلمية واألطروحات    -مقابلة للعنارص التي تم استخراجها من النامذج السابقة    متت

TEI (.2امللحق رقم ) ، راجع املستخدم 

 :   MARC 21 (RDA)  مع  TEI  عنارص mappingإدخال البيانات عل النظام من خالل مقابلة    6/ 4/ 4

خاصة النظام الفرعي للفهرسة،  وبتعترب هذه املرحلة من أهم املراحل التي يتم من خالهلا نقل البيانات إىل النظام اآليل املتكامل  

 نوعية قواعد البيانات املستخدمة يف هذه احلالة. قبل الرشوع لعرض اخلطوات سنعرض ماهية

(، هو  Not Only SQL database) NoSQLتستخدم أغلب األنظمة املعتمدة عىل الذكاء االصطناعي قاعدة بيانات من نوع  

approach    تنسيقات  هنج لتصميم قاعدة بيانات يمكن أن تستوعب جمموعة ضخمة من نامذج البيانات، بام يف ذلكkey-value    املواد

البياين    columnarوالعمودية    documentالنصية   يعد  graphوالرسم   .NoSQL،    إىل يشري  فقط  SQL"الذي  لقواعد    ،"ليس  بديالً 

اجلداول البيانات يف  فيها وضع  يتم  التي  التقليدية  الرتابطية  قاعدة    schemaويتم تصميم خمطط    ،البيانات  إنشاء  قبل  بعناية  البيانات 

 ( rouse, 2017مفيدة بشكل خاص للعمل مع جمموعات كبرية من البيانات املوزعة. )  NoSQLقواعد بيانات و ،البيانات

يف هيكلة البيانات التي يتم   XMLعىل لغة الرتميز    مبنيا    TEI  ويستخدم معيار  NOSQLنموذجنا هنا يعتمد عىل قاعدة بيانات  

 استخراجها ومن ثم حفظها يف شكل ملفات.

وذلك   MARC 21معيار التكويد املستخدم، واملذاع انتشاره حاليًا هو    مع TEI فهذه املرحلة هي مقابلة عنارص  اخلطوة األوىل  -

 . (1)، راجع ملحق رقم RDAمثل  حمتوىوفًقا لقواعد وصف 

 اخلطوة الثانية هي عملية تصدير البيانات:  -

 . عملية االستريادمن املمكن حتميل امللفات بشكل مبارش عىل النظام يف حالة دعمه ل * 

، ويتم من  application programming interface (API)برجمة التطبيقات     وجهة خداماتوأيًضا من املمكن االستفادة من *  

يل الستخراج البيانات الببليوجرافية من مصادر املعلومات النصية املكتوبة خالهلا التواصل بني النظام اآليل للمكتبات ونظام التعلم اآل

 . للغة العربية، دون احلاجة إىل نقل ملفات بني النظامني با 

املبنية بلغة بايثون ملا يوفره النظام من دعم للغة بايثون بجانب لغة اجلافا   Scikit-learnمكتبة    GROBIDقرتح أن يتبنى نظام  يُ 

كثر شعبية خلوارزميات التعلم اآليل  األ  Machine Learningاملستخدمة بشكل أسايس، والتي تعترب واحدة من مكتبات التعلم اآليل  

مبنية عىل مكتبتي  و   ،الكالسيكية تدعم مكتبة  SciPyو    NumPyهي   .Scikit-Learn    التعلم اخلاضعة لإلرشاف معظم خوارزميات 

supervised  اخلاضعة لإلرشاف    وغريunsupervised  يمكن أيًضا استخدام .Scikit-Learn  ت.يف استخراج البيانات وحتليل البيانا 

(scikit-learn, 2019) 
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 : النتائج والتوصيات /5
 خرج البحث بعدد من النتائج والتوصيات. 

 النتائج: 6/1

العمليات   - من  احلد  نفكر يف  أن  التقنيات  هذه  اآلن يف ظل وجود  الرضوري  تكرارية، أصبح من  الوصفية عملية  الفهرسة 

 التكرارية وإحالل التقنية مكاهنا.

 املرصية. خاصةلكافة املواد النصية الصادرة عن دور النرش العربية وب Datasetsعدم توفر جمموعات بيانات  -

 تنوع خمططات الكتب ُيعد مشكلة يف تدريب النموذج.  -

ته يف بناء مثل  نام جتعله يركز أكثر عىل املهام األخرى التي حتتاج إىل إبداع، وأن يساهم بخربإهذه اآللية دور املفهرس و ينفتال   -

 هذه النامذج التي تسهل من العمل. 

 ::التوصيات 6/2

  (."اختياري")غالف، صفحة العنوان، النص الكامل    Datasetsتعاون دور النرش يف إمداد النموذج بمجموعات البيانات  -

ول إىل ما يعرف بالفهرس املفتوح  يف الوص  -يف حالة تبنيه من قبل مؤسسات املعرفة يف الوطن العريب    –يساعدنا هذا النموذج    -

open catalog  .خاص بمصادر املعلومات العربية النصية 

 الكتب، وإلزام النارشين بوضع البيانات يف األماكن املتفق عليها.  layoutsتوحيد خمططات  -

يتم عمل    - أو  Hackathonأن  املحلية  واملعلومات  املكتبات  مؤمترات  هوامش  املفهرسني  أو  اإلقليمية    عىل  لتشجيع  الدولية 

 تطوير مهنة الفهرسة واالستفادة من تطبيقات الذكاء االصطناعي.  عىل developers واملطورين 

 :  املالحق /6
   MARC 21 (rda)وعناصر   TEIبين عناصر   Crosswalkجدول المقابلة   (1الملحق رقم )

MARC 21 (RDA)  TEI 

040 $b 

 

 <teiHeader xml:lang="___"> 

n/a  ├ <fileDesc> 
 

  │ ├ <titleStmt> 
 

• 130 

• 210 

• 240 

• 242 

• 245 $a,$b 

• 246 

• 247 

• main 

• sub 

• alt 

• short 

• desc 

• translated 

 

│ │ ├ <title type="___"> 
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• 100 

• 110 

• 111 

• 700 

• 710 

• 711 

<author><persName> 

<author><orgName> 

 

│ │ ├ <author> 
 

• 700 

• 710 

• 711 

<persName> 

<orgName> 
│ │ ├ <editor> 

 

• 700 

• 710 

<persName> 

<orgName> 
│ │ ├ <respStmt> 

 

250  │ ├ <editionStmt> <p> 
 

n/a  │ ├ <publicationStmt> 
 

264_1 $b  │ │ ├ <publisher> 
 

264_2 $b  │ │ ├ <distributor> 
 

 

0285_ 

 │ │ ├ <idno> 
 

540 <license> 

 
│ │ ├ <availability> 

 

264_1 $c  │ │ └ <date when="___"/> 
 

n/a  │ ├ <seriesStmt> 
 

• 490 

• 8xx 

(optional) 

• main 

• sub 

• alt 

• short 

• desc 

• translated 

• filing 

│ │ └ <title level="s" type="___"> 
 

5xx  │ └ <notesStmt> <note> 
 

n/a  │ └ <sourceDesc> 
 

n/a  │  ├ <biblStruct> 
 

n/a  │   ├ <analytic> 
 

n/a  │   │ ├ <author> 
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n/a • main 

• sub 

• alt 

• short 

• desc 

• translated 

• filing 

│   │ ├ <title level="a" type="___"> 
 

n/a  │   │ └ <ptr target="___"> 
 

n/a  │   ├ <monogr> 
 

534 $a = 1st author <persName> 

<orgName> 
│   │ ├ <author> 

 

534 $t  │   │ ├ <title level="___" type="___"> 
 

500  │   │ ├ <respStmt> 
 

534 $b  │   │ ├ <edition> 
 

n/a  │   │ ├ <imprint> 
 

534 $c  │   │ │ ├ <pubPlace> 
 

534 $c  │   │ │ ├ <publisher> 
 

534 $c  

│   │ │ └ 

<date when="___"> 

or 

<date notBefore="___" notAfter="___"> 

or 

<date from="___"> 

or 

<date to="___"> 

or 

<date from="___" to="___"> 

       
 

534 $e  │   │ ├ <extent> 
 

534 $n  │   │ ├ <note> 
 

534 $z for ISBN  │   │ ├ <idno> 
 

856 $u when 2nd 

indicator = 2 and 

$3 = “Source” 

 │   │ └ <ptr target="___"> 
 

534 $f  │   ├ <series> 
 

534 $f  │   │ ├ <title level="s"> 
 

534 $f  │   │ ├ <biblScope unit="volume"> 
 

534 $f  │   │ ├ <idno type="ISSN"> 
 

534 $f  │   │ └ <ptr target="___"> 
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• 700 $t 

• 710 $t 

• 711 $t 

• 730 

• 740 

 │   └ <relatedItem> <biblStruct> 
 

n/a  │  └ <listRelation> 
 

n/a  ├ <encodingDesc> 
 

  │ ├ <projectDesc> <p> 
 

856 $z, which 

should include 

boilerplate text 

describing how 

the TEI document 

is presented to the 

user (as page 

images , text, or 

both) 

 │ ├ <schemaRef url="___"> 
 

n/a  │ ├ <editorialDecl> 
 

n/a  │ │ ├ <correction status="___" method="___"> 
 

n/a  │ │ ├ <hyphenation eol="___"> 
 

n/a  │ │ ├ <normalization method="___"> 
 

n/a  │ │ ├ <punctuation marks="___" placement="___"> 
 

n/a  │ │ ├ <quotation> 
 

• 008/18 

• 040 $e 

• 500 

 │ │ ├ <p> 
 

n/a  │ ├ <tagsDecl 
 

n/a  │ │ ├ <rendition selector="___" scheme="css"> 
 

n/a  

│ │ └ 
<namespace name="http://www.tei-

c.org/ns/1.0"> <tagUsage> 
 

500  │ └ <classDecl> <taxonomy xml:id="___"> <bibl> 
 

  │ ├ <samplingDecl> <p> 
 

500  │ ├ <appInfo> <app> 
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500  

│ ├ 

<listPrefixDef> <prefixDef ident="bptl" 

matchPattern="L([1-5])-

v(\d+\.\d+\.\d+[aαβb]?)" 

replacementPattern="http://www.tei-

c.org/SIG/Libraries/teiinlibraries/$2/"> 
 

n/a  ├ <profileDesc> 
 

n/a  │ ├ <langUsage> 
 

• 008/35-37 

• 041 

• 546 

 │ │ └ <language ident="___"> 
 

n/a  │ └ <textClass> 
 

050-099  │  ├ <classCode scheme="___"> 
 

6xx 2nd indicator 

or 6xx $2 when 2nd 

indicator = 7 

 │  └ <keywords scheme="___"> 

 

│   └ <term> 
 

n/a  │ <xenoData> 
 

n/a 

 

 

└ 
<revisionDesc> <change when="YYYY-MM-DD" 

who="[URI]"> 
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 ( 2الملحق رقم )
 <title> العنوان 

<title type="main"> 

 <"title type="sub> تكملة العنوان 

 املؤلف ) االسم، الدور، االنتساب( 

 بيان املسؤولية 

<author> 

  <persName>   

      <forename> 

      <surname> 

        <roleName> 

        <affiliation> 

    <orgName 

 بيانات النرش 

 النارش 

 مكان النرش 

النرش تاريخ    

 حقوق النرش 

<publicationStmt> 

  <publisher> 

  <pubPlace> 

  <date> 

  <availability> 

     <licencece> 

 بيان الطبعة 

 الطبعة

 التاريخ 

<editionStmt> 

 <edition> 

 <date> 

 <"biblScope unit="issue> بيان العدد، املجلد 

<biblScope unit="volume"> 

الدويلاإليداع   املحيل  /  

 DOIمعّرف الكيانات الرقمية 

  URL حمدد موقع املوارد املُوّحد

 ISSNالرقم املعياري الدويل للدوريات 

<idno type="ISBN"> 

<idno type="ISSN"> 

<idno type="DOI"> 

<idno type="URI"> 

 

 الوصف املادي

 عدد الصفحات

 االبعاد )الطول * العرض(  

الوصف املادي يمكن عمله تلقائي أثناء عملية االستخراج دون احلاجة أن يكون  

 مذكور ذلك ضمن النص بشكل مبارش ورصيح 

 

 

<measure unit="pages" quantity=""> 

<dimensions unit=""> 

 <height> 

 <width> 

 ( 3الملحق رقم )
 النموذج  اسم امللف 

*.training.segmentation.tei.xml Segmentation 

*.training.header.tei.xml Header 

*.training.header.affiliation.tei.xml affiliation-address 

*.training.header.authors.tei.xml header 

 *.training.header.date.xml Date 

*.training.header-references.xml Header 

*.training.fulltext.tei.xml Fulltext 

*.training.figure.tei.xml and *.training.table.tei.xml figure, table 

*.training.references.referenceSegmenter.tei.xml reference-segmenter 

*.training.references.tei.xml Fulltext 

*.training.references.authors.tei.xml citation 
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In recent times, the term artificial intelligence and its various applications have spread, such as machine 

learning, deep learning, natural language processing, and computer vision, and it has been used in many sectors 
and has resulted in business development in terms of performance, speed and quality. This development has also 
extended to libraries and information centers as one of the largest institutions that provide knowledge services, 
and the research sheds light  on the process of extracting bibliographic data from information sources, especially 
text materials that include (books and scientific articles), Where the search is to encourage enterprises and 
institutions of information industry knowledge, namely publishers, libraries and information centers to adopt 
the use of bibliographic data extraction tools, The proposed model provides a general framework for extracting 
bibliographic data from information sources - text - Arabic, And to facilitate catalogers works and not cancel 
their role fully, Although the technology could limit the role of the catalogers, The researcher relied on the 
descriptive and analytical approach to explain of what artificial intelligence is and its applications, And the 
definition of what is descriptive cataloging, clarifying the role of the publisher in the process of creating 
bibliographic records, and making use of the capabilities of machine learning in extracting bibliographic data 
from textual information sources, The study included a presentation of the structure and components of the 
proposed model for extracting bibliographic data out of several results and recommendations . 

 
Keywords: TEI (1); CRF (2); GROBID (3); Datasets (4); Artificial Intelligence (5); Machine Learning (6); 

Deep Learning (7); Descriptive Cataloging (8); Machine Learning Algorithms (9); Python (10).  

 

(1) The research was participated in the twelfth scientific conference of the Department of Libraries 

Documents and Information Technology, held on March 30-31, 2022.
 

mailto:Mohamedhussein12397@gamil.com

