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  : ملخص

. اعتماًدا�ع8ى�سياقهاعملية�وسم�الكلمة�العربية�بقسم�الكLم�اJناسب�لها�� التلقيب��Eي�للكلمات�العربية�هو

̀جاع� (NLP) وتعد�هذه�العملية�خطوة�أساسية�Tي�معظم�تطبيقات�معالجة�اللغة�الطبيعية aي�واسE�مثل�التلخيص�

�التطبيقات ̀ها�من hوغ� �لية� ̀جمة aوال� �نظام�. اJعلومات �ع8ى �معتمد �عربي �آEي ب ِ
ّ

�ملق �تقديم �إEى �البحث �هذا وstدف

�  . لةإحصائي�يستفيد�من�أنظمة�تعليم�

� �هو�نظام �البحث �هذا �Tي �اJستخدم �Eي� �التعلم  YAMCHA )Yet Another Multipurpose CHunkونظام

Annotator(،ي��E�� �الصرTي �التلقيب �مثل �اللغة، �معالجة �مهام �الكثh`�من �بأداء �اJصدر�تقوم �مفتوحة وهو�أداة

�والتحليل �الكيانات، �أسماء �ع8ى �والتعرف �اللغوية للكلمات، �اJهام �من ̀ها hوغ� �للجمل، ̀كي�� aويستخدم�. ال

YamChaآلة� �تسم� �Eي� �التعلم �Tي � اJتجهات خوارزمية �Tي�)  Support Vector Machines(الداعمة �تستخدم ال��

̀�مدى� hا�تتيح�تغيsي�التدريب�والتعلم،�كما�أ�Tا�تستخدم�جزء�من�البيانات�sتصنيف�البيانات�بدقة�وكفاءة�بالغة���

�و  �Eي� �التعلم �Tي �عل�sا �اJعتمد �اللغوية �اJعلومات ̀حة�). feature set and window-size(نوع aقJا� �فاJنهجية لذلك

وبلغ�. تستلزم�كمية�:�بأس��sا�من�النصوص�اJحللة�ع8ى�مستوى�أقسام�الكLم�من�أجل�تعليم�وتدريب�النظام�عل�sا

� �البحث �Tي �اJستخدمة �اJدونة �و �100.039حجم �كلمة، �بنسبة �تقسيمها �تم �و% 70قد لLختبار�فكان�% 30للتدريب

�التدريب حجم �ختبار��64.608مدونة �وحجم�مدونة �عل�sا��35.431كلمة، �تدّرب �ال�� �الكLم �أقسام �عدد كلمة،وبلغ

� �ومhّ°�بي¯sا �صرفًيا�48النظام �ع8ى.لقَبا �النظام �تدريب �تم �اJعلومات وقد �تغيh`�مدى �مع �مرات �عدة �التدريب �مدونة

                                                           

  ahmed.abdelghany@alexu.edu.egأمحد عبد الغين  .د ∗ 
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مدونة�ختبار�وتقييم�النتائج�من�أجل�الوصول��فضل�نتائج�Tي�التلقيب� اللغوية�اJستخدمة�Tي�التدريب�ثم�تحليل

،�وكانت�Tي�حالة�اعتبار�الكلمة�السابقة�Tي�التحليل�دون�النظر�11.4%وبلغت�أقل�نسبة�خطأ�. �Eي�للكلمات�العربية

  )...F:-1..0:0(إEى�لق«sا�الصرTي�

ب��Eي،�التعلم��Eي�،YAMCHA :تاحيةالكلمات�ا�ف ِ
ّ

  .مدونة�ختبار�،مدونة�التدريب�،الداعمة اJتجهات آلة،�اJلق

Abstract:  

The automatic POStagging is the process of assigning the appropriate POS tag for 

each word in text depending on the context. This process is an essential step in most NLP 

applications such as automatic summarization, information retrieval, machine translation, and 

other applications. This research aims to present an Arabic POS tagger based on a statistical 

approachand  machine learningsystems. The machine learning system used in this paper is the 

YAMCHA (Yet Another Multipurpose CHunk Annotator) tool, which is an open source tool 

that performs many language processing tasks, such as automatic POStagging,name entity 

recognition, syntax analysis, and other linguistic tasks. Yamcha uses an algorithm in machine 

learning called Support Vector Machines that is used to classify data with great accuracy and 

efficiency because it uses part of the data in training, and it also allows changing the range 

and type of linguistic information relied on in machine learning (feature set and window-size). 

Therefore, the proposed system requires a large amount of data analyzed at the level of POSin 

order to train it. Corpus used in this research has the size of 100,039 words, and it was divided 

by 70% for training and 30% for testing, so the size of the training corpus was 64,608 words, 

and the size of the testing corpus was 35,431 words, and thetag setused in training and testing 

was 48 morphological tags. The system was trained several times with changing the range of 

linguistic information used in training process, and thennew texts were testedand evaluated in 

order to reach the best results in the automatic POS tagging. The lowest error rate achieved 

was 11.4%, when the previous word was considered in the training process without 

considering its POS tag (F: -1..0: 0..). 

Keywords: YAMCHA,  Machine Learning, Machine Title, Vector Support Machine, 
Training Blog, Test Blog. 

  : مقدمة

̀ى  اJشكLت من الطبيعية للغات الحاسب فهم Àعالجة نظم تواجه �ال� الكJلية ا� للغات 

 ومحاولة جيًدا اللغوية القواعد معرفة جانب إEى الخارÃى بالعالم عميقة معرفة يتطلب ذلك �ن الطبيعية،

 العربية اللغة معالجة تعقيد من يزيد والذي �Eى، الحاسب يفهمه الذي بالشكل رياضًيا وتمثيلها محاكاsÄا

ردة قواعد لها ليس اللغوية وستخدامات القضايا من الكثh` نأ الخصوص وجه ع8ى
َّ
 ع8ى تعتمد وإنما مط

 وغh` التكسh` جمع وصيغ الثLثية اJصادر اشتقاق مثل اJعيارية، والقواعد القياس وليس والتلقي السماع

 اللفظي سواللب الغموض مشكلة خصوًصا العربية اللغة معالجة تواجه ال�� اJشكLت من أيًضا ذلك،

̀اك عن الناتج اللفظي اللبس جانب إEى العربية الكتابة Tي التشكيل عLمات تمثيل عدم عن الناتج aي شT 
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 ال�� العربية للكلمة اJعقدة التLصقية الطبيعة كذلك الطبيعية، اللغات جميع Tي واJوجود والنطق، اللفظ

̀ة )ونحوية بل( صرفية وحدات من كون تت اJفردة الكلمة وتجعل العربية اللغة صرف �sا يسمح hمثل كث 

َ̀جم اJفردة الكلمة يجعل مما ،"فسينفقو�sا"و ،"زوجناكها"و ،"فسيكفيكهم" a
ُ
 Tي Óركان كاملة بجملة ت

̀ها اللغوي  السياق Tي ظهورها وعدم الضمائر استتار ظاهرة جانب إEى Óخرى، اللغات hشاكل من وغJال�� ا 

 أجل من.�لية للمعالجة وتطويعها ميكنsÕا عملية من تصّعب وال�� Óخرى  للغاتا من الكثT `hي توجد :

 الضخمةوÓنظمة اJدونات ع8ى اJعتمدة Óنظمة إEى اللغة بمعالجة اJشتغلhن أنظار اتجهت ذلك

 تالتحديا تجاوز  أجل من اللغوية بالقواعد عLقة لها ليس رياضية خوارزميات من تستفيد ال�� %حصائية

  .القواعد ع8ى اJعتمدة اJعالجة أنظمة تواجه ال�� اللغوية

  آEي، شكل Tي واJعروضة الحجم اJحددة اللغوية النصوص من مجموعة ×ي اللغوية واJدونة
ً
 كتوبة

  أو كانت
ً
  منسوخة

ً
  تسجيله تم لكLم )TRANSCRIBED( صوتيا

ً
 وممثلة مدروسة بطريقة جمُعها تم مسبقا

 ذلك أثبت وقد.1عامة بصفة اللغوية الدراسة أجل من أو معينة لغوية ظاهرة دراسة أجل من اللغوي  للواقع

  اللغة دراسة Tي تجاه
ً
  نجاحا

ً
̀ا hكب  

ً
  وتفوقا

ً
 فاJدونات اللغة، دراسة Tي التقليدي تجاه ع8ى ملحوظا

 أما )(DESCRIPTIVE APPROACH بالفعل كائن هو وما واستخداماsÄا تفاصيلها بكل اللغة عن تعÀ` اللغوية

 وليس )APPROACHPRESCRIPTIVE( اللغة عليه تكون  أن يجب ما تصف ف�á للغة والصرفية النحوية القواعد

  كان لذلك بالفعل، كائن هو ما
ً
ع منطقيا

ُّ
ق  توق  ع8ى اJدونات ع8ى تعتمد ال�� اJعالجية تجاهات تفوُّ

̀اsÄا hعتمدة نظJب .اللغوية القواعد ع8ى ا
ّ

2صرTيال واJلق
  CLAWS`Àيعت  

ً
Lدلي  

ً
 اعتمد فقد ذلك، ع8ى واضحا

  %97 إEى وصلت صحة نسبة فأعطى اJحللة BROWN مدونة ع8ى بنائه Tي
ً
3بقرينه مقارنة

 TAGGIT الذي 

  وكان BROWN مدونة تحليل أجل من1971 عام RUBIN و GREENE صممه
ً
 اللغة قواعد ع8ى بنائه Tي معتمدا

  .4%77 إEى وصلت صحة نسبة فأعطى

 تعليم تقنيات مسم� تحت 1990 عام الحاسوبية اللغويات مجال Tي %حصاء علم تفعيل وظهر

�لة )MACHINE LEARNING TECHNIQUES(، ى ذلك وأّدىEعالجة تطبيقات معظم اجتاحت عارمة ثورة إJا 

ِرحت الطبيعية، للغة �لية
ُ
 حل Tي الجديد تجاه ذلك من ستفادة أجل من والخوارزميات Óفكار فط

   .5اللغة إشكاليات

بات بناء اتجاهات .1 ِ
ّ

  الصرفية ا�لق

 اJناسب الصرTي الوسم وتحديد معhن، سياق لكلمات فحص عملية هو الصرTي لتباس معالجة

 تجاه هما الصرTي، اللقب التباس Jعالجة رئيسان اتجاهان ويوجد .السياق هذا Tي كلمة لكل اJقصود

 وأنظمة اJدونات ع8ى اJعتمد الوصفي وتجاه ،)LINGUISTIC TAGGERS( اللغة قواعد ع8ى اJعتمد اJعياري 

�لية تعليم )MACHINE-LEARNING APPROACHES( نظمة منه يتفرع الذيÓ هة �لة تعلم Tي اJوجَّ 
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)SUPERVISED LEARNING(، نظمةÓهة شبه و  ،)MINIMALLY AND SEMI-SUPERVISED LEARNING( اJوجَّ

هة غh` وÓنظمة   .6)1( شكل Tي موضح هو كما ،)UNSUPERVISED LEARNING( اJوجَّ

  

  
  للكلمات �Eي التلقيب اتجاهات )1( شكل

 

  اللغة قواعد عJى ا�عتمد ا�عياري  Gتجاه  - أ

 يضعها ال�� اللغوية القواعد من له حصر : عدد ع8ى الصرفية اJلقبات من النوع هذا يعتمد

 إتيان ووجوب با�سماء، الجر حروف إتباع وجوب مثل العمل من طويلة أوقات م¯sم وتسsÕلك اللغويون،

°"لم" النفي أداة بعد اJضارع الفعل ُّhالفعل ،وتم �îïاJضارع عن اJمر اÓوتاء الفاعل بتاء باتصاله و 

 : أخرى  سياقات يوجد فإنه الصرTي الكلمة لوسم الضابطة القواعد هذه كل مع ولكن الساكنة، التأنيث

 اللغة آخر،فقواعد ع8ى الكLم أقسام من قسم ترجيح تستطيع و: بدقة ف�sا الحكم القواعد تستطيع

 Tي كلمة لكل الصرTي الوسم ضبط Tي بمفردها sاعل� عتماد يمكن : لك¯sا بدقة فيه تعمل مدى لها اJعيارية

  .النص

  %لية تعليم وأنظمة ا�دونات عJى ا�عتمد الوصفي Gتجاه  - ب

ه النظام تجاه هذا تحت ويندرج ه غh` والنظام �لة، تعليم Tي اJوجَّ  شبه والنظام ،اJوجَّ

 عالية درجة إEى �لة تعليم تقنيات ع8ى اJعتِمدة اJوّجهة �لية Óنظمة وصلت 2000 عام وبحلول .اJوّجه

  الد:لة معالجة Tي الدقة من
ً

Lم، وأقسام الصرف معالجة عن فضLنظار واتجهت الكÓ نظمة نحوÓ شبه 

 اJختلطة وÓنظمة الصّماء، اللغوية اJدونات ع8ى اJعتمدة اJوّجهة غh` وÓنظمة اJوّجهة،
7

 .  

  ة%ل تعليم Wي ا�وجهة Uنظمة )1
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هة �لية Óنظمة تتصف ̀ة عينة ع8ى با:عتماد �لة تعليم Tي اJوجَّ hحللة، النصوص من كبJا 

 خLل من ذلك ويكون  محللة، غh` جديدة نصوص Tي اللغوية %شكاليات معالجة Tي م¯sا وستفادة

�لة تعليم لتقنيات اJحللة العينة تطويع خLل من أو اJحللة، العينة من اJستنبطة %حصائيات 

)MACHINE-LEARNING TECHNIQUES( ا بالتدربsعل� )TRAINING STAGE( ل منLوإحصائية، رياضية نماذج خ 

  ).TESTING STAGE( محللة غh` جديدة نصوص اختبار ثم

̀ه من أفضل نتائج اJعالجة Tي تجاه هذا حقق عام، وبشكل hنظ `hوّجه غJالنماذج أشهر ومن .8ا 

 الدعم آلة وطريقة البسيط، BAYES مصنف طريقة تجاه هذا تحت تندرج ال�� الخوارزمياتو  ئية%حصا

̀ها ،MARKOV نموذج وطريقة ،SVM اJوّجهة hوغ.  

  )AYES CLASSIFIERBAIVE N( البسيط AYESB مصنف طريقة •

 ألقاب من صرTي لقب لكل )CONDITIONAL PROBABILITY( الشْرطي لLحتمال بسيط حساب هو

 يحدث الذي السياق تمثيل Tي الطريقة هذه وتتلخص اJحيط، السياق خصائص ظل Tي اJلتبسة الكلمة

 , . . . ,F=(F1, F2 )(FEATURE VARIABLES الخصائص من )VECTOR( موّجهة قوة شكل Tي اJلتبسة الكلمة فيه

FN)، لقاب وتمثيلÓ ختلفة الصرفيةJي للكلمة اT ̀ات من مجموعة شكل hتغJا )CLASSIFICATION 

VARIABLES( (POS1, POS2, . . .,POSK،  ي اللقب اختيار عملية فتكونTقصود الصرJالذي للقب اختيار ×ي ا 

 أن ع8ى الطريقة تلك وتعتمد .9السياق خصائص مجموعة وجود ظل Tي للحدوث احتمالية أع8ى يحقق

   .الصرTي وسمها تحديد Tي تساهم السياق Tي اJلتبسة بالكلمة اJحيطة الكلمات

 EIGHBORNEAREST N-KHE T(KNN) خوارزمية •

 بخصائص خصائصها مقارنة يتم مسبًقا محللة أمثلة ع8ى لتباس معالجة Tي الطريقة هذه تستند

̀ة الجملة ÀَختJراد الكلمة ع8ى تحتوي  ال�� اJمثلة تحديد ثم صرفًيا، وسمها اÓ قربÓ يT للجملة الخصائص 

̀ة ÀَختJا)K-CLOSEST TRAINING EXAMPLES(،  ي الوسم ويكونTقصود الصرJي للكلمة اT ̀ة الجملة ÀَختJهو ا 

  .K-EXAMPLES(10(الخصائص Tي Óقرب Óمثلة Tي تكراًرا Óكù` الوسم

  NE SUPPORT VECTOR MACHI(SVM)الداعمة ا�تجهات آلة باستخدام الصرWي التلقيب •

 
ُ
  الداعمة اJتجهات آلة عدت

ً
 التصنيف Tي تستخدم ال�� اJوّجهة �لة تعليم أدوات ع8ى مباشًرا مثا:

�Eي، �áصنفات أحد فJالثنائية ا )BINARY CLASSIFIERزودة)J( تعليم بخوارزمية اLEARNING ALGORITHM( 

11وكان .محللة غh` جديدة عينات تحليل يستطيع نموذج وبناء اJحللة العينة 8ىع بالتدّرب تقوم
  

VAPNIK  صّنف، هذا واستخدم قّدم من أولJي الطريقة تلك طبقت وقد اT `hعالجة تطبيقات من كثJا 
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 TEXT( النصوص تصنيف فيتطبيقات خاصة ملحوظة نجاحات وأثبتت عام، بشكل الطبيعية للغة �لية

CATEGORIZATION(، ي الجمل وتقسيمEمركبات إ )PHRASE CHUNKING(12
�Eي و%عراب ،  )PARSING(،  فكو 

  ).WSD( اJع�� التباس

 BINARY CLASSIfiCATION( الثنائية التصنيفات ذات اJشكLت يعالج فهو ثنائي، مصّنف بأنه SVM ويوصف

PROBLEMS( ي مماýيئته يستدsÄ عالجةJ تLشكJتعددة اJالتصنيف ا )MULTI-CLASS CLASSIfiCATION 

PROBLEMS( ي، لتباس مشكلة مثلT13الواحدة للكلمة متعددة صرفية ألقاب يتواجد فقد الصر
 .  

هة شبه Uنظمة )2   )ONRECURSIVE OPTIMIZATI(%لة تعليم Wي ا�وجَّ

°hنظمة من النوعية هذه وتتمÓ اsÄحللة النصوص من قدر أقل من باستفادJا )SEED(واستخدامها 

  البشري  التدخل من قدر أقل وبالتاEي(محللة غh` جديدة أمثلة تحليل Tي
ً

 ال�� الضخمة الكميات من بد:

 تحسhن أجل من اJحللة التدريبية النصوص إEى )مراجعsÕا بعد( إضافsÕا ثم ،)اJوّجهة الطرق  تتطل«sا

)OPTIMIZING( حلل أداءJحللة، التدريبية النصوص بزيادة اJصّنف، تدريب إعادة ثم اJي واستخدامه اT 

�لية اJيكنة إEى تدريجًيا التحول  أجل من)RECURSIVE( متكرر  بشكل وهكذا جديدة، نصوص تحليل 

�لية اJعالجة اتتطبيق وبناء خاص، بشكل الد:Eي لتباس معالجة Tي يستخدم Óسلوب وهذا الكاملة، 

̀ة لعينة اJتكرر  التحسhن حدوث آلية يعرض التاEي والشكل .عام بشكل hحللة النصوص من صغJا.  

  

  
̀ة لعينة اJتكرر  التحسhن حدوث آلية )2( شكل hحللة النصوص من صغJا  

  

هة غU uvنظمة )3   %لة تعليم Wي ا�وجَّ

 ،DATA-DRIVEN - LANGUAGE-INDEPENDENT - KNOWLEDGE-LEAN APPROACHES)( أيًضا وتسم�

 أو اللغوية اJعلومات مصادر من مصدر أي ع8ى تعتمد : لتباس معالجة Tي الطرق  من النوعية وهذه
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 التحليل من نوع أي من الخالية )RAW CORPORA( الصّماء اJدونات ع8ى فقط تعتمد وإنما اJحللة، اJدونات

 عن يمhّ°ها ما وهذا ،)KNOWLEDGE-LEAN METHODS( اJعلومات هزيلة طرق  بأ�sا توصف ف�á لذلك اللغوي،

 ،)ASSIGNING POS TAGS( الصرTي للقب الدقيق التحديد إEى تفتقر فإ�sا ذلك وبسبب السابقhن، النوعhن

 الصرفية Óلقاب )DISCRIMINATION( تميh° تستطيع فقط ف�á الصرفية، اللغوية اJعلومات إEى :فتقارها

  .CLUSTERS(14( عناقيد اسم عل�sا ُيطلق فصائل Tي اJختلفة

 وGختبار التدريب مدونة .2

� �وم¯sا �اJوجهة، �لة� م
ّ
�تعل �أنظمة �ع8ى�SVMتعتمد �محللة �مدونة �وجود �ع8ى �îأسا�� �بشكل ،

�عليه� �النظام �تدريب �أجل �من �البحث، �هذا �Tي �وهو�اJستوى�الصرTي �اختباره، �اJراد �اللغوي اJستوى

وقد�وقع�. بشكل�كاٍف�يسمح�له�بالتنبؤ�بشكل�صحيح�بالوسم�الصرTي�لكلمات�جديدة�Tي�مرحلة�ختبار

̀ها��ICA(15(ختيار�ع8ى�جزء�من�اJدونة�العربية�العاJية� hم�وغLحللة�صرفًيا�ع8ى�مستوى�أقسام�الكJا

� �النوع �مثل �والنحوية �الصرفية �اJعلومات �)gender(من �والعدد ،)person(وا� ،� ،�)person(لشخص

�الخصائص �من ̀ها hوغ� �اJعجم�، �واJدخل �واJجهول، �للمعلوم �والبناء �والزمن، ،`hوالتنك� . والتعريف

�مدونة �×ي �العاJية �العربية �هذه جميع تمت وقد اJكتوبة، اJعاصرة العربية للغة ممثلة واJدونة  مادة

 للمدونة كمحاكية بذل لتكون  وأقطاره مجا:ته بمختلف العربي للمحتوى  ش�� مصادر من اJدونة

ط وقد اللغوي، البحث دعم أجل من )International Corpus of English(العاJية %نجلh°ية
ّ
ط

ُ
 لهذه خ

 ال�� الخصائص من بمجموعة العاJية العربية اJدونة انفردت وقد. كلمة مليون  مائة تبلغ أن اJدونة

  :×ي الخصائص استخداًما،هذه وÓكù` انتشاًرا Óوسع العربية اJدونات مقدمة Tي جعلsÕا

ا للباحثhن إتاحsÕا •
ً
  )./http://bibalex.org/ica/ar(%سكندرية مكتبة موقع خLل من مجان

ن مما الصرTي اJستوى  ع8ى محللة أ�sا •
ّ

 الحصول  سهولة وبالتاEي داخلها البحث تحديد من الباحث يمك

  .اJرادة البحث نتائج ع8ى

 للواقع ذلك ومطابقة لها اJكونة اJجا:ت حجم حيث من ومتوازنة اJعاصرة العربية للغة ممثلة أ�sا •

  .اJعاصرة اللغة ع8ى عل�sا اJبنية Óبحاث نتائج تعميم يمكن وبالتاEي اللغوي،

 وقد الدراسات، من محددة لنوعية مخصصة وليست Óغراض متعددة اJدونة هذه تكون  أن مراعاة •

 اللغوية وÓبحاث الدراسات لجميع صالحة لتكون  مادsÄا وتجميع لبنا�sا التخطيط أثناء ذلك روýي

 .اJختلفة

�جزء� �إEى �تقسيمها �أجل �من �تقريًبا �كلمة �ألف �مائة �حجمها �لغوية �عينة �ع8ى �ختيار �وقع وقد

  .للتدريب،وجزء�لLختبار
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 )POS( الكyم أقسام قائمة .3

 الكLم أقسام قائمة نفس و×ي صرفًيا، لقًبا 48 التجربة Tي اJستخدمة الصرفية Óلقاب عدد بلغ

 اJحلل بناء Tي اJستخدمة الكLم أقسام من مستنبطة و×ي العاJية، العربية اJدونة تحليل Tي اJستخدمة

 إEى الصرفية Óلقاب قائمة وتنقسم .و%ضافات التعديLت بعض مع TIM BUCKWALTER العربي الصرTي

 ،وÓدوات الفرعية، وأقسامها وÓفعال الفرعية، وأقسامها Óسماء ع8ى اJشتملة اللغوية Óلقاب مجموعة

 جانب إEى وختصارات، وÓجنبية، والدخيلة، العامية، والكلمات الد:لية، وأقسامها والحروف والروابط،

̀قيم، عLمات تشمل ال�� اللغوية غÓ `hلقاب مجموعة aرقام، الÓونية، والروابط والتواريخ، و`aليك 

̀مh°ية Óكواد مجموعة أيًضا وتشمل %ليكa`وني، والعناوين والرموز، والعLمات، aللنص الهيكلية ال 

)STRUCTURAL MARK UP CODES( ايته، النص بداية مثلsا، الفقرة وبداية و�sÕايsالعنوان ةوبداي و� �î	الرئي 

  .البحث Tي اJستخدمة اللغوية وغh` اللغوية الكLم أقسام مجموعة يضم التاEي والجدول  .و�sايته رýيوالف

  

NOUN  NOUN(AD

V_M)  

NOUN 

(ADV_P)  

NOUN 

(ADV_T)  

NOUN 

(VERBAL)  

NOUN

_PROP  

NOUN 

_PROP 

(ADV_T)  

ADJ  

PRON  PRON_1S  PRON_3M

S  

DEM_PRO

N  

REL_PRO

N  

    

CV  IV  IV_PASS  PV  PV_PASS        

PART  EXCEPT 

_PART  

FOCUS 

PART_  

FUT  

_PART  

INTERRO

G_PART  

NEG 

_PART  

VERB_PA

RT  

INTERJ  

PREP  CONJ  SUB_CONJ  Colloquial  Not 

_Arabic  

ABBRE

V  

    

Num  Punc  Sign  Site  Date  Email  Qus_Ma

rk  

Exl_Mar

k  
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BOF_Do

c  

BOF_Prg  BOF_Qus  BOF_Tit          

EOF_Doc  EOF_Prg  EOF_Qus  EOF_Tit          

  صرفًيا لقًبا 48 وعددها – �Eي التلقيب Tي اJستخدمة )POS( الكLم أقسام قائمة ):1( جدول 

  

  

  

م أداة .4
ّ
�Eي التعل YAMCHA 

̀�من�مهام�معالجة�اللغة،�مثل�التلقيب� اJصدر ومفتوحة اJهام متعددة أداة ×ي hتقوم�بأداء�الكث

� �أسماء �ع8ى �والتعرف �للكلمات، �Eي� �اJهام�الصرTي �من ̀ها hوغ� �للجمل، ̀كي�� aال� �والتحليل الكيانات،

ال���تستخدم�Tي�تصنيف�) SVM(الداعمة� اJتجهات Tي�التعلم��Eي�ع8ى�آلة هذه�Óداة وتعتمد. اللغوية

�البيانات�Tي�التدريب�والتعلم �من ولكي�تتم�عملية��.16البيانات�بدقة�وكفاءة�بالغة���sا�تستخدم�جزء

التدريب�بشكل�صحيح�يجب�أن�يتم�إعادة�صياغة�عينة�التدريب�Tي�شكل�أعمدة�معروضة�Tي�ملف�

  ).3(ن���îبسيط،�كما�هو�موضح�Tي�شكل�
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  صياغة�عينة�التدريب�Tي�شكل�أعمدة�معروضة�Tي�ملف�ن���îبسيط) 3(شكل�

̀�مدى�ونوع�اJعلومات�اللغوية�اJعتمد�عل�YAMCHAويتيح�نظام hي�تغيE� s)featureا�Tي�التعلم�

set and window-size (ل�معامل�الخصائص�Lمن�خ)features parameter (ي�أمر�التدريب�T)training 

command .(ي�Eفأمر�التدريب�التا:  

make CORPUS=train.data MODEL=case_study FEATURE="F:-2..2:0.. T:-2..-1" train 

 )تحليلها اJراد الكلمة بعَد  وكلمتان قبُل  كلمتان أي(]2 :2-[اJدى Tي ال�� الكلمات عتبار Tي Óخذ يوضح

 كما )تحليلها اJراد الكلمة قبل صرفيان لقبان أي( ]1- :2-[ اJدى Tي الصرفية Óلقاب وكذلك التدريب، أثناء

  :التاEي الشكل Tي موضح هو
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 وÓلقاب ،]2 : -2[ اJدى Tي ال�� ت

 الثنائي، SVM مصنف بتدريب ص

 وقدره النتائج، وتقييم جديدة وص

 مدى تغيh` يتّم  مرة كل وTي مرات،

  :تاليةال التدريب ملفات لتتولد 

case_study.log           : log of 

case_study.model : model f

case_study.txtmodel.gz   : m

case_study.se            :suppor

case_study.svmdata: trainin

  لمات�وأقسام�الكLم�

����������������������������2021 وانج��2:العدد�1:ا�جلد  ربية 
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الكلمات تبارع Tي Óخذ مع لغوية عينة ع8ى صّنف

: 1-[ 

  دونة

خاص جزء إEى كلمة،  100,039وحجمها البحث، ونة

نصوص باختبار خاص وجزء ،)اJدونة حجم من 70%(

ف تدريب تّم  وقد ).اJدونة حجم من مرات، عدة اJصّنِ

 السابق التدريب أمر خLل من الكLم وأقسام لمات

 log of training 

odel file (binary, architecture dependent) 

.gz   : model file (text, architecture independent) 

upport examples 

 training data for SVMs 

̀�مدى�الكلمات� h̀�من�طريقة�بتغي ùصنف�بأكJح�تدريب�ا

العربية اللغة حوسبة مجلة

اJصّنف تدريب )4( شكل

: -2[ اJدى Tي الصرفية

اJدونة تدريب مرحلة .5

مدونة تقسيم تّم 

( كلمة64.608  وقدره

من %30(كلمة 35.431

بالكلمات الخاص التدريب

والشكل�التاEي�يوضح�تدري
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  م�الكLم

 اJدونة من جزء ع8ى السابق تدريب

 من متوازية أعمدة شكل Tي( تدريب

 تقييم تّم  �Eي،ثم التلقيب عملية 

 هو كما �Eي، اJصنف ِقَبل من ̀ح
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L̀�مدى�الكلمات�وأقسام�الك h̀�من�طريقة�بتغي ùنف�بأك

 جديدة صوص

التدريب ع8ى با:عتماد البحث مدونة من %30 اختبار تّم 

التدريب مدونة شكل بنفس ختبار مدونة شكل صياغة

إتمام أجل من )بسيط ن��î ملف Tي معروضة صرTي

̀ح بالتلقيب للكلمات الصحيح التلقيب بمقارنة aقJا

العربية اللغة حوسبة مجلة

 

تدريب�اJصنف�بأ )5( شكل

نصوص اختبار مرحلة .6

تّم  اJرحلة هذه Tي

صياغة إعادة وتّم  ،%)70(

الصرTي والوسم الكلمات

بمقارن �Eي التلقيب عملية

  ).6( شكل Tي موضح
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  مرحلة�اختبار�نصوص�جديدة�وتقييم�عملية�ختبار )6( شكل
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  النتائج .7

 نصوص اختبار ثم الكLم وأقسام الكلمات مدى تغيh` مع مرات عدة التدريب عملية إجراء بعد

 والرسم التاEي )2( جدول  Tي موضح هو كما تجربة كل Tي �Eي التلقيب خطأ نسبة رصد تم وتقييمها، جديدة

   :يليه الذي )7( التوضي�ي

T:-3..-1 T:-2..-1  T:-1  T:0 F                     T       

16.6%  16.1%  15.5%  15%  F:-3..0:0..  

15%  14.5%  14%  13.2%  F:-2..0:0..  

13.5%  12.9%  12.5%  11.4%  F:-1..0:0..  

12.3%  12.1%  11.8%  15.3%  F:0:0..  

15.3%  14.6%  14.1%  15%  F: 0..2:0..  

13.5%  12.8%  12.5%  12.7%  F: 0..1:0..  

14.3%  13.8%  13.4%  12.8%  F:-1..1:0..  

15.8%  16.6%  14.8%  16%  F:-2..1:0..  

17.2%  16.6%  16.2%  15.8%  F:-3..1:0..  

15.9%  15.4%  14.9%  14.6%  F:-1..2:0..  

17.2%  16.7%  16.3%  16%  F:-2..2:0..  

 Tي عل�sا اJعتمد اJعلومات مدى تغيh` مع تجربة كل Tي �Eي التلقيب خطأ نسبة رصد ):2( جدول 

  التدريب

 : أن السابقة النتائج من ونLحظ


