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دورية أكاديمية دولية محكمة تختص بالدراسات الحاسوبية و اللسانية للغة العربية
تصدر عن:
قسم اللغة العربية -كلية ٓالاداب والفنون -جامعة حسيبة بن بوع5ي بالشلف-الجزائر
كلية ٓالاداب واللغات والفنون  -جامعة سيديعباس-الجزائرتتتتخخ
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 أ.د ع5ي شكري  -رئيس جامعة حسيبة بن بوع5ي بالشلف د.مجيد هارون عميد كلية ٓالاداب والفنون< <†è†vjÖ]<‹éñ…<K<í×]<†è‚Ú

الدكتورة :سهام موساوي
< <†è†vjÖ]<Ðè†Ê
• أد  .نور الدين دريم
• أد.عمر مهديوي
• أد .راضية بن عريبة
• أ.د.مختار درقاوي
• د.ميسوم عبد القادر
• د .كمال الدين عطا ﷲ
• د.أحمد عباش
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• أ.د عمر مهديوي جامعة موالي إسماعيل مكناس ،املغرب
• د .مراد لوكام جامعة الشلف
• أ.د محمد لهالل ،جامعة الحسن الثاني ،املحمدية-املغرب
• د .سلوى حمادة جامعة مصر
• د.ماجد صوالحة ،الجامعة ٔالاردنيةٔ -الاردن.
• د.محمد أبو شق_^ ،كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا املعلوماتٔ-الاردن.
• د .رضوان ش`aان جامعة الشلف
• أ.د سيدي محمد غي^bي جامعة تلمسان -الجزائر
• أ.د عبد القادر سالميجامعة تلمسان
• أ,د سيدي محمد بوعياد دباغ جامعة الجزا ئر
• أ.د حفيظة تزروتي جامعة الجزائر
• أ.دعمار سا hijجامعة البليدة الجزائر
• أ.د إبراهيم ا لحندود جامعة القصيم السعودية
• أ.د عمر ديدوح جامعة تلمسان -الجزائر
• د .نور الدين دحمان جامعة الشلف -الجزائر
• د .دنيا باقل جامعة تيارت
• أ.د خالد اليعبودي جامعة محمد الخامس ،الرباط املغرب
• د .مقران آيت جيدة جامعة الشلف -الجزائر
• أد .محمد عمور جامعة الشلف -الجزائر
• أد .أمينة طي hqجامعة سيدي بلعباس -الجزائر
• د.سليمة يحياوي جامعة تلمسان

†< <í×]<»<†ßÖ]<½æ
للنشر ي مجلة "ﺤﻭﺴﺒﺔ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ" يشط ٓالاتي:
 التقيد بمنهج علم والال-ام باملوضوعية والسالمة اللغوية ،والتوثيق ومراعاة عالمات القيموالوقف ،وأن يكون توثيق املعلومات ي آخر املقال.
 ترتيب املقاالت داخل املجلة يخضع العتبارات فنية وال عالقة له بمكانة الباحث وشهرته. للمجلة الحق ي الطلب من الباحث الحذف والتعديل أو إعادة الصياغة فيما يتما\[ Zمع سياسةالنشر لدcdا ،وللمجلة الحق ي إجراء تلك التعديالت الشكلية تماشيا وطبيعة املجلة.
 يكتب املقال موثقا بخط  ،16 Sakkal Majallaامللخص والكلمات املفتاحية  ،14الهوامش .12 ترسل البحوث إxى الvيد ٓالاتي.(hawsaba.arab@outlook.fr) : املخططات والرسوم والجداول يجب أن تكون ي شكل صور. ٔالافكار العلمية ال يتضمcا املقال ال تع vعن توجهات املجلة وإنما عن وجهة نظر صاحcا. -يتحمل الباحث مسؤولية ٔالامانة العلمية ؤالافكار املعرفية والسالمة اللغوية واملنهجية لبحثه.
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نسtى من خالل هذﻩ املجلة إvى تبص_^ الباحث_ن بموضوع اللسانيات الحاسوبية وضرورة
البحث {ي اتجاها`zا ومجاال`zا وكيفية استثمار تراثنا اللغوي ٔالاصيل من أجل حوسبة اللغة
ً
العربية وجعلها تواكب التطور التكنولو}ي الحديث ،وذلك انطالقا من مبادئ معرفية وعلمية
دقيقة تقوم عل`aا برمجة اللغة العربية {ي الحاسوب بصفة عامة ،باعتبار ها علم بي  hيجمع ب_ن
أنظمة اللغة وعلوم الحاسوب ٕالالك^وني،من أجل استغالل وتمك_ن هذﻩ اللغة {ي ال^امج
الحاسوبية ع^ طرق ذكية آلية عديدة،ومن ّ
تم القدرة ع5ى معالجة اللغة العربية معالجة آلية،
وقد أصدرنا هذا العدد رغبة {ي إثراء البحوث اللسانية ذات الوشائج التقنية `دف إبراز
أهمية اللغة العربية {ي مجال الحوسبة ،وكذا أهم املحطات ال hوصلت إل`aا ال^امج والتطبيقات
املعلوماتية {ي حوسبة اللغة العربية.

ّ
وﷲ نسأل أن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما.
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التلقيب ٓالا$ي للكلمات العربية باستخدام أداة التعلم ٓالا$ي YAMCHA
Automatic POS tagging of Arabic words using the YAMCHA machine
learning tool
∗
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ملخص:
ً
اعتمادا ع8ى سياقها.
التلقيب ٓالاEي للكلمات العربية هو عملية وسم الكلمة العربية بقسم الكالم املناسب لها
وتعد هذﻩ العملية خطوة أساسية Tي معظم تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية ) (NLPمثل التلخيص ٓالاEي واس`aجاع
ّ
ملقب آEي عربي معتمد ع8ى نظام
املعلومات وال`aجمة ٓالالية وغ`hها من التطبيقات .وstدف هذا البحث إEى تقديم ِ
إحصائي يستفيد من أنظمة تعليم ٓالالة.
ونظام التعلم ٓالاEي املستخدم Tي هذا البحث هو نظام Yet Another Multipurpose CHunk ) YAMCHA
 ،(Annotatorوهو أداة مفتوحة املصدر تقوم بأداء الكث `hمن مهام معالجة اللغة ،مثل التلقيب الصرTي ٓالاEي
للكلمات ،والتعرف ع8ى أسماء الكيانات ،والتحليل ال`aكي للجمل ،وغ`hها من املهام اللغوية .ويستخدم
YamChaخوارزمية Tي التعلم ٓالاEي تسم آلة املتجهات الداعمة )  (Support Vector Machinesال تستخدم Tي
تصنيف البيانات بدقة وكفاءة بالغة ألsا تستخدم جزء من البيانات Tي التدريب والتعلم ،كما أsا تتيح تغي `hمدى
ونوع املعلومات اللغوية املعتمد علsا Tي التعلم ٓالاEي ) .(feature set and window-sizeلذلك فاملنهجية املق`aحة
تستلزم كمية ال بأس sا من النصوص املحللة ع8ى مستوى أقسام الكالم من أجل تعليم وتدريب النظام علsا .وبلغ
حجم املدونة املستخدمة Tي البحث  100.039كلمة ،وقد تم تقسيمها بنسبة  %70للتدريب و %30لالختبار فكان
حجم مدونة التدريب 64.608كلمة ،وحجم مدونة الاختبار  35.431كلمة،وبلغ عدد أقسام الكالم ال ّ
تدرب علsا
النظام ّ
وم °hبي¯sا َ 48
ً
صرفيا.وقد تم تدريب النظام ع8ى مدونة التدريب عدة مرات مع تغي `hمدى املعلومات
لقبا
∗ ﺩ .ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲏ ahmed.abdelghany@alexu.edu.eg
**
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ي التلقيبT ي التدريب ثم تحليل مدونة الاختبار وتقييم النتائج من أجل الوصول ألفضل نتائجT اللغوية املستخدمة
ي التحليل دون النظرT ي حالة اعتبار الكلمة السابقةT  وكانت،%11.4  وبلغت أقل نسبة خطأ.ي للكلمات العربيةEٓالا
.(F:-1..0:0..) يTا الصرs»ى لقEإ
ّ
. مدونة الاختبار، مدونة التدريب، آلة املتجهات الداعمة،يEامللقب ٓالا
ِ ،يE التعلم ٓالا،YAMCHA :الكلمات املفتاﺣية
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 ال تواجه نظم املعالجة ٓالالية للغاتÀفهم الحاسب للغات الطبيعية من املشكالت الك
ً ى جانب معرفة القواعد اللغويةEى إÃ  ألن ذلك يتطلب معرفة عميقة بالعالم الخا،الطبيعية
جيدا ومحاولة
ر
ً ا وتمثيلها رsÄمحاكا
 والذي يزيد من تعقيد معالجة اللغة العربية،ىEياضيا بالشكل الذي يفهمه الحاسب ٓالا
ﱠ
ى8` من القضايا والاستخدامات اللغوية ليس لها قواعد مطردة وإنما تعتمد عhى وجه الخصوص أن الكث8ع
`h` وغh مثل اشتقاق املصادر الثالثية وصيغ جمع التكس،السماع والتلقي وليس القياس والقواعد املعيارية
ً ،ذلك
ً
خصوصا مشكلة الغموض واللبس اللفظي
أيضا من املشكالت ال تواجه معالجة اللغة العربية
يT `اكaى جانب اللبس اللفظي الناتج عن الاشEي الكتابة العربية إT الناتج عن عدم تمثيل عالمات التشكيل

2
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اللفظ والنطق ،واملوجود Tي جميع اللغات الطبيعية ،كذلك الطبيعة التالصقية املعقدة للكلمة العربية ال
يسمح sا صرف اللغة العربية وتجعل الكلمة املفردة تتكون من وحدات صرفية )بل ونحوية( كث`hة مثل
"فسيكفيكهم" ،و"زوجناكها" ،و"فسينفقوsا" ،مما يجعل الكلمة املفردة ُت َ
`aجم بجملة كاملة ٔالاركان Tي
اللغات ٔالاخرى ،إEى جانب ظاهرة استتار الضمائر وعدم ظهورها Tي السياق اللغوي وغ`hها من املشاكل ال
ال توجد Tي الكث `hمن اللغات ٔالاخرى وال ّ
تصعب من عملية ميكنsÕا وتطويعها للمعالجة ٓالالية.من أجل
ذلك اتجهت أنظار املشتغلhن بمعالجة اللغة إEى ٔالانظمة املعتمدة ع8ى املدونات الضخمةؤالانظمة
ٕالاحصائية ال تستفيد من خوارزميات رياضية ليس لها عالقة بالقواعد اللغوية من أجل تجاوز التحديات
اللغوية ال تواجه أنظمة املعالجة املعتمدة ع8ى القواعد.
ً
واملدونة اللغوية ×ي مجموعة من النصوص اللغوية املحددة الحجم واملعروضة Tي شكل آEي ،كتوبة
ً
ً
ً
مسبقا تم ُ
جمعها بطريقة مدروسة وممثلة
كانت أو منسوخة صوتيا ) (TRANSCRIBEDلكالم تم تسجيله
للواقع اللغوي من أجل دراسة ظاهرة لغوية معينة أو من أجل الدراسة اللغوية بصفة عامة.1وقد أثبت ذلك
ً
ً
ً
ً
الاتجاﻩ Tي دراسة اللغة نجاحا كب`hا وتفوقا ملحوظا ع8ى الاتجاﻩ التقليدي Tي دراسة اللغة ،فاملدونات
اللغوية تع `Àعن اللغة بكل تفاصيلها واستخداماsÄا وما هو كائن بالفعل ) (DESCRIPTIVE APPROACHأما
القواعد النحوية والصرفية للغة ف áتصف ما يجب أن تكون عليه اللغة ) (APPROACHPRESCRIPTIVEوليس
ً ﱡ
توقع ﱡ
تفوق الاتجاهات املعالجية ال تعتمد ع8ى املدونات ع8ى
ما هو كائن بالفعل ،لذلك كان منطقيا
ً
ً
نظ`hاsÄا املعتمدة ع8ى القواعد اللغويةّ .
وامللقب الصرTي CLAWS 2يعت `Àدليال واضحا ع8ى ذلك ،فقد اعتمد
ً
Tي بنائه ع8ى مدونة  BROWNاملحللة فأعطﻰ نسبة صحة وصلت إEى  %97مقارنة بقرينه TAGGIT 3الذي
ً
صممه  GREENEو  RUBINعام 1971من أجل تحليل مدونة  BROWNوكان معتمدا Tي بنائه ع8ى قواعد اللغة
فأعطﻰ نسبة صحة وصلت إEى .4%77
وظهر تفعيل علم ٕالاحصاء Tي مجال اللغويات الحاسوبية عام  1990تحت مسم تقنيات تعليم
ٓالالة )ّ ،(MACHINE LEARNING TECHNIQUES
وأدى ذلك إEى ثورة عارمة اجتاحت معظم تطبيقات املعالجة
ُ
ٓالالية للغة الطبيعية ،فط ِرحت ٔالافكار والخوارزميات من أجل الاستفادة من ذلك الاتجاﻩ الجديد Tي حل
إشكاليات اللغة.5
ّ
امللقبات الصرفية
 .1اتجاهات بناء ِ
معالجة الالتباس الصرTي هو عملية فحص لكلمات سياق معhن ،وتحديد الوسم الصرTي املناسب
املقصود لكل كلمة Tي هذا السياق .ويوجد اتجاهان رئيسان ملعالجة التباس اللقب الصرTي ،هما الاتجاﻩ
املعياري املعتمد ع8ى قواعد اللغة ) ،(LINGUISTIC TAGGERSوالاتجاﻩ الوصفي املعتمد ع8ى املدونات وأنظمة
ﱠ
املوجهة Tي تعلم ٓالالة
تعليم ٓالالية ) (MACHINE-LEARNING APPROACHESالذي يتفرع منه ٔالانظمة
†ñ]ˆ¢]IÌ×Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^q<–<áçßËÖ]æ<h]û]<íé×Ò<…]‚‘c
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ﱠ
املوجهة )،(MINIMALLY AND SEMI-SUPERVISED LEARNING
) ،(SUPERVISED LEARNINGؤالانظمة شبه
ؤالانظمة غ `hﱠ
املوجهة ) ،(UNSUPERVISED LEARNINGكما هو موضح Tي شكل ).6(1

شكل ) (1اتجاهات التلقيب ٓالاEي للكلمات
أ -الاتجاﻩ املعياري املعتمد عJى قواعد اللغة
يعتمد هذا النوع من امللقبات الصرفية ع8ى عدد ال حصر له من القواعد اللغوية ال يضعها
اللغويون ،وتسsÕلك م¯sم أوقات طويلة من العمل مثل وجوب إتباع حروف الجر باألسماء ،ووجوب إتيان
الفعل املضارع بعد أداة النفي "لم" ﱡ
،وتم °hالفعل املا îïعن املضارع ؤالامر باتصاله بتاء الفاعل وتاء
التأنيث الساكنة ،ولكن مع كل هذﻩ القواعد الضابطة لوسم الكلمة الصرTي فإنه يوجد سياقات أخرى ال
تستطيع القواعد الحكم فsا بدقة وال تستطيع ترجيح قسم من أقسام الكالم ع8ى آخر،فقواعد اللغة
املعيارية لها مدى تعمل فيه بدقة لك¯sا ال يمكن الاعتماد علsا بمفردها Tي ضبﻂ الوسم الصرTي لكل كلمة Tي
النص.
ب-الاتجاﻩ الوصفي املعتمد عJى املدونات وأنظمة تعليم ٓالالية
ﱠ
ﱠ
املوجه ،والنظام شبه
املوجه Tي تعليم ٓالالة ،والنظام غ`h
ويندرج تحت هذا الاتجاﻩ النظام
املوجه.وبحلول عام  2000وصلت ٔالانظمة ٓالالية ّ
ّ
املعتمدة ع8ى تقنيات تعليم ٓالالة إEى درجة عالية
املوجهة
ِ
ً
من الدقة Tي معالجة الداللة فضال عن معالجة الصرف وأقسام الكالم ،واتجهت ٔالانظار نحو ٔالانظمة شبه
املوجهة ،ؤالانظمة غّ `h
ّ
املوجهة املعتمدة ع8ى املدونات اللغوية ّ
الصماء ،ؤالانظمة املختلطة .7
ٔ (1الانظمة املوجهة Wي تعليم ٓالالة
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ﱠ
املوجهة Tي تعليم ٓالالة باالعتماد ع8ى عينة كب`hة من النصوص املحللة،
تتصف ٔالانظمة ٓالالية
والاستفادة م¯sا Tي معالجة ٕالاشكاليات اللغوية Tي نصوص جديدة غ `hمحللة ،ويكون ذلك من خالل
ٕالاحصائيات املستنبطة من العينة املحللة ،أو من خالل تطويع العينة املحللة لتقنيات تعليم ٓالالة
) (MACHINE-LEARNING TECHNIQUESبالتدرب علsا ) (TRAINING STAGEمن خالل نماذج رياضية وإحصائية،
ثم اختبار نصوص جديدة غ `hمحللة ).(TESTING STAGE
ّ 8
وبشكل عام ،حقق هذا الاتجاﻩ Tي املعالجة نتائج أفضل من نظ`hﻩ غ `hاملوجه  .ومن أشهر النماذج
ٕالاحصائية والخوارزميات ال تندرج تحت هذا الاتجاﻩ طريقة مصنف  BAYESالبسيﻂ ،وطريقة آلة الدعم
ّ
املوجهة  ،SVMوطريقة نموذج  ،MARKOVوغ`hها.
• طريقة مصنف  BAYESالبسيط ) (NAIVE BAYES CLASSIFIER
ْ
الشرطي ) (CONDITIONAL PROBABILITYلكل لقب صرTي من ألقاب
هو حساب بسيﻂ لالحتمال
الكلمة امللتبسة Tي ظل خصائص السياق املحيﻂ ،وتتلخص هذﻩ الطريقة Tي تمثيل السياق الذي يحدث
فيه الكلمة امللتبسة Tي شكل قوة ّ
موجهة ) (VECTORمن الخصائص )F=(F1, F2, . . . , (FEATURE VARIABLES
) ،FNوتمثيل ٔالالقاب الصرفية املختلفة للكلمة Tي شكل مجموعة من املتغ`hات ) CLASSIFICATION
 ،(POS1, POS2, . . .,POSK (VARIABLESفتكون عملية اختيار اللقب الصرTي املقصود ×ي اختيار للقب الذي
يحقق أع8ى احتمالية للحدوث Tي ظل وجود مجموعة خصائص السياق .9وتعتمد تلك الطريقة ع8ى أن
الكلمات املحيطة بالكلمة امللتبسة Tي السياق تساهم Tي تحديد وسمها الصرTي.
• خوارزمية )THE K-NEAREST NEIGHBOR(KNN
ً
مسبقا يتم مقارنة خصائصها بخصائص
تستند هذﻩ الطريقة Tي معالجة الالتباس ع8ى أمثلة محللة
َ
ً
صرفيا ،ثم تحديد ٔالامثلة ٔالاقرب Tي الخصائص للجملة
املخت`Àة ال تحتوي ع8ى الكلمة املراد وسمها
الجملة
َ
َ
املخت`Àة هو
املخت`Àة) ،(K-CLOSEST TRAINING EXAMPLESويكون الوسم الصرTي املقصود للكلمة Tي الجملة
الوسم ٔالاك `ùتكرا ًرا Tي ٔالامثلة ٔالاقرب Tي الخصائص).10(K-EXAMPLES
•

التلقيب الصرWي باستخدام آلة املتجهات الداعمة)SUPPORT VECTOR MACHI NE (SVM

ً
ُ
مباشرا ع8ى أدوات تعليم ٓالالة ّ
ً
املوجهة ال تستخدم Tي التصنيف
تعد آلة املتجهات الداعمة مثاال
ٓالاEي ،ف áأحد املصنفات الثنائية )(BINARY CLASSIFIERاملزودة بخوارزمية تعليم )(LEARNING ALGORITHM
11
تقوم بالتد ّرب ع8ى العينة املحللة وبناء نموذج يستطيع تحليل عينات جديدة غ `hمحللة .وكان
ّ
VAPNIKأول من ّ
املصنف ،وقد طبقت تلك الطريقة Tي كث `hمن تطبيقات املعالجة
قدم واستخدم هذا
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ٓالالية للغة الطبيعية بشكل عام ،وأثبتت نجاحات ملحوظة خاصة فيتطبيقات تصنيف النصوص ) TEXT

 ،(CATEGORIZATIONوتقسيم الجمل إEي مركبات ) ، 12(PHRASE CHUNKINGوٕالاعراب ٓالاEي ) ،(PARSINGوفك
التباس املع ).(WSD
ّ
ويوصف  SVMبأنه مصنف ثنائي ،فهو يعالج املشكالت ذات التصنيفات الثنائية ) BINARY CLASSIﬁCATION
 (PROBLEMSمما يستدýي sÄيئته ملعالجة املشكالت املتعددة التصنيف ) MULTI-CLASS CLASSIﬁCATION
 (PROBLEMSمثل مشكلة الالتباس الصرTي ،فقد يتواجد ألقاب صرفية متعددة للكلمة الواحدة .13
ٔ (2الانظمة شبه ﱠ
املوجهة Wي تعليم ٓالالة)(RECURSIVE OPTIMIZATI ON
وتتم °hهذﻩ النوعية من ٔالانظمة باستفادsÄا من أقل قدر من النصوص املحللة )(SEEDواستخدامها
ً
Tي تحليل أمثلة جديدة غ `hمحللة)وبالتاEي أقل قدر من التدخل البشري بدال من الكميات الضخمة ال
ّ
تتطل»sا الطرق
املوجهة( ،ثم إضافsÕا )بعد مراجعsÕا( إEى النصوص التدريبية املحللة من أجل تحسhن
ّ
املصنف ،واستخدامه Tي
) (OPTIMIZINGأداء املحلل بزيادة النصوص التدريبية املحللة ،ثم إعادة تدريب
تحليل نصوص جديدة ،وهكذا بشكل متكرر )(RECURSIVEمن أجل التحول تدر ً
يجيا إEى امليكنة ٓالالية
الكاملة ،وهذا ٔالاسلوب يستخدم Tي معالجة الالتباس الدالEي بشكل خاص ،وبناء تطبيقات املعالجة ٓالالية
بشكل عام .والشكل التاEي يعرض آلية حدوث التحسhن املتكرر لعينة صغ`hة من النصوص املحللة.

شكل ) (2آلية حدوث التحسhن املتكرر لعينة صغ`hة من النصوص املحللة
ٔ (3الانظمة غ uvﱠ
املوجهة Wي تعليم ٓالالة
وتسم ً
أيضا )،(DATA-DRIVEN - LANGUAGE-INDEPENDENT - KNOWLEDGE-LEAN APPROACHES
وهذﻩ النوعية من الطرق Tي معالجة الالتباس ال تعتمد ع8ى أي مصدر من مصادر املعلومات اللغوية أو
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املدونات املحللة ،وإنما تعتمد فقﻂ ع8ى املدونات ّ
الصماء ) (RAW CORPORAالخالية من أي نوع من التحليل
اللغوي ،لذلك ف áتوصف بأsا طرق هزيلة املعلومات ) ،(KNOWLEDGE-LEAN METHODSوهذا ما ّ
يم°hها عن
النوعhن السابقhن ،وبسبب ذلك فإsا تفتقر إEى التحديد الدقيق للقب الصرTي )،(ASSIGNING POS TAGS
الفتقارها إEى املعلومات اللغوية الصرفية ،ف áفقﻂ تستطيع تمئ (DISCRIMINATION) °hالالقاب الصرفية
املختلفة Tي فصائل ُيطلق علsا اسم عناقيد ).14(CLUSTERS
 .2مدونة التدريب والاختبار
ّ
تعتمد أنظمة تعلم ٓالالة املوجهة ،وم¯sا  ،SVMبشكل أسا îع8ى وجود مدونة محللة ع8ى
املستوى اللغوي املراد اختبارﻩ ،وهو املستوى الصرTي Tي هذا البحث ،من أجل تدريب النظام عليه
كاف يسمح له بالتنبؤ بشكل صحيح بالوسم الصرTي لكلمات جديدة Tي مرحلة الاختبار .وقد وقع
بشكل ٍ
ً
صرفيا ع8ى مستوى أقسام الكالم وغ`hها
الاختيار ع8ى جزء من املدونة العربية العاملية ) 15(ICAاملحللة
من املعلومات الصرفية والنحوية مثل النوع ) ،(genderوالعدد ) ،(personوالشخص )،(person
والتعريف والتنك ،`hوالزمن ،والبناء للمعلوم واملجهول ،واملدخل املعجم ،وغ`hها من الخصائص.
واملدونة العربية العاملية ×ي مدونة ممثلة للغة العربية املعاصرة املكتوبة ،وقد تمت جميع مادة هذﻩ
املدونة من مصادر ش للمحتوى العربي بمختلف مجاالته وأقطارﻩ لتكون بذل كمحاكية للمدونة
ُ ّ
ٕالانجل°hية العاملية) (International Corpus of Englishمن أجل دعم البحث اللغوي ،وقد خطﻂ لهذﻩ
املدونة أن تبلغ مائة مليون كلمة .وقد انفردت املدونة العربية العاملية بمجموعة من الخصائص ال
ً
استخداما،هذﻩ الخصائص ×ي:
جعلsÕا Tي مقدمة املدونات العربية ٔالاوسع انتشا ًرا ؤالاك`ù
• إتاحsÕا للباحثhن ً
مجانا من خالل موقع مكتبة ٕالاسكندرية).(/http://bibalex.org/ica/ar
ّ
• أsا محللة ع8ى املستوى الصرTي مما يمكن الباحث من تحديد البحث داخلها وبالتاEي سهولة الحصول
ع8ى نتائج البحث املرادة.
• أsا ممثلة للغة العربية املعاصرة ومتوازنة من حيث حجم املجاالت املكونة لها ومطابقة ذلك للواقع
اللغوي ،وبالتاEي يمكن تعميم نتائج ٔالابحاث املبنية علsا ع8ى اللغة املعاصرة.
• مراعاة أن تكون هذﻩ املدونة متعددة ٔالاغراض وليست مخصصة لنوعية محددة من الدراسات ،وقد
روýي ذلك أثناء التخطيﻂ لبناsا وتجميع مادsÄا لتكون صالحة لجميع الدراسات ؤالابحاث اللغوية
املختلفة.
ً
تقريبا من أجل تقسيمها إEى جزء
وقد وقع الاختيار ع8ى عينة لغوية حجمها مائة ألف كلمة
للتدريب،وجزء لالختبار.
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 .3قائمة أقسام الكالم )(POS
ً
بلغ عدد ٔالالقاب الصرفية املستخدمة Tي التجربة ً 48
صرفيا ،و×ي نفس قائمة أقسام الكالم
لقبا
املستخدمة Tي تحليل املدونة العربية العاملية ،و×ي مستنبطة من أقسام الكالم املستخدمة Tي بناء املحلل
الصرTي العربي  TIM BUCKWALTERمع بعض التعديالت وٕالاضافات .وتنقسم قائمة ٔالالقاب الصرفية إEى
مجموعة ٔالالقاب اللغوية املشتملة ع8ى ٔالاسماء وأقسامها الفرعية ،ؤالافعال وأقسامها الفرعية ،ؤالادوات،
والروابﻂ ،والحروف وأقسامها الداللية ،والكلمات العامية ،والدخيلة ،ؤالاجنبية ،والاختصارات ،إEى جانب
مجموعة ٔالالقاب غ `hاللغوية ال تشمل عالمات ال`aقيم ،ؤالارقام ،والتواريخ ،والروابﻂ الاليك`aونية،
والعالمات ،والرموز ،والعناوين ٕالاليك`aوني ،وتشمل ً
أيضا مجموعة ٔالاكواد ال`aم°hية الهيكلية للنص
) (STRUCTURAL MARK UP CODESمثل بداية النص وsايته ،وبداية الفقرة وsايsÕا ،وبداية العنوان الرئي î
والفرýي وsايته .والجدول التاEي يضم مجموعة أقسام الكالم اللغوية وغ `hاللغوية املستخدمة Tي البحث.
NOUN

NOUN NOUN(AD
)V_M
)(ADV_P

NOUN

NOUN

)(ADV_T

)(VERBAL

NOUN NOUN
_PROP
_PROP

ADJ

)(ADV_T
PRON

PRON_1S

DEM_PRO PRON_3M
N
S

REL_PRO
N

CV

IV

IV_PASS

PV

PV_PASS

PART

EXCEPT

FOCUS

FUT

_PART

_PART

_PART

INTERRO
G_PART

PREP

CONJ

Colloquial SUB_CONJ

Num

Punc

Not
_Arabic

Sign

Site

Date

NEG
_PART

INTERJ VERB_PA
RT

ABBRE
V
Email

Exl_Mar Qus_Ma
k
rk
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ً
جدول ) :(1قائمة أقسام الكالم ) (POSاملستخدمة Tي التلقيب ٓالاEي – وعددها ً 48
صرفيا
لقبا

ّ
 .4أداة التعلم ٓالاEي YAMCHA
×ي أداة متعددة املهام ومفتوحة املصدر تقوم بأداء الكث `hمن مهام معالجة اللغة ،مثل التلقيب
الصرTي ٓالاEي للكلمات ،والتعرف ع8ى أسماء الكيانات ،والتحليل ال`aكي للجمل ،وغ`hها من املهام
اللغوية .وتعتمد هذﻩ ٔالاداة Tي التعلم ٓالاEي ع8ى آلة املتجهات الداعمة ) (SVMال تستخدم Tي تصنيف
البيانات بدقة وكفاءة بالغة ألsا تستخدم جزء من البيانات Tي التدريب والتعلم .16ولكي تتم عملية
التدريب بشكل صحيح يجب أن يتم إعادة صياغة عينة التدريب Tي شكل أعمدة معروضة Tي ملف
ن îبسيﻂ ،كما هو موضح Tي شكل ).(3
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شكل ) (3صياغة عينة التدريب Tي شكل أعمدة معروضة Tي ملف ن îبسيﻂ
ويتيح نظامYAMCHAتغي `hمدى ونوع املعلومات اللغوية املعتمد علsا Tي التعلم ٓالاEي ) feature
 (set and window-sizeمن خالل معامل الخصائص )T (features parameterي أمر التدريب ) training
 .(commandفأمر التدريب التاEي :
make CORPUS=train.data MODEL=case_study FEATURE="F:-2..2:0.. T:-2..-1" train
قبل وكلمتان َ
يوضح ٔالاخذ Tي الاعتبار الكلمات ال Tي املدى])[2 :2-أي كلمتان ُ
بعد الكلمة املراد تحليلها(
أثناء التدريب ،وكذلك ٔالالقاب الصرفية Tي املدى ]) [1- :2-أي لقبان صرفيان قبل الكلمة املراد تحليلها( كما
هو موضح Tي الشكل التاEي:
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ّ
الكلمات ال Tي املدى ] ،[2 : -2ؤالالقاب
ت
املصنف ع8ى عينة لغوية مع ٔالاخذ Tي الاعتبار
صن
شكل ) (4تدريب
الصرفية Tي املدى ][-1 : -2
 .5مرحلة تدريب دونة
املدونة
ّ
خاص بتدريب مصنف  SVMالثنائي،
مدونة البحث ،وحجمها  100,039كلمة ،إEى جزء ص
تم تقسيم ونة
نصوص جديدة وتقييم النتائج ،وقدرﻩ
وقدرﻩ  64.608كلمة ) %70من حجم املدونة( ،وجزء خاص باختبار وص
ّ
املصنف عدة مرات ،وTي كل مرة ّ
 35.431كلمة) %30من حجم املدونة( .وقد ّ
يتم تغي `hمدى
تم تدريب
ِ
بالكلمات وأقسام الكالم من خالل أمر التدريب السابق لتتولد ملفات التدريب التالية:
التدريب الخاص لمات
: log of training

case_study.log

case_study.model : model
)odel ffile (binary, architecture dependent
case_study.txtmodel.gz
.gz : model
)m file (text, architecture independent
:suppor
upport examples

case_study.se

case_study.svmdata: trainin
training data for SVMs
الكلمات وأقسام الكالم
يوضح تدرييب املصنف بأك `ùمن طريقة بتغي `hمدى لمات
ح
والشكل التاEي

†ñ]ˆ¢]IÌ×Ö^e<ê×Âçe<àe<íf
e<íféŠu<íÃÚ^q<–<áçßËÖ]æ<h]û]<íé×Ò<…]‚‘c
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الكالم
املصنف بأبأك `ùمن طريقة بتغي `hمدى الكلمات وأقسامم الكال
شكل ) (5تدريب نف
نصوص جديدة
 .6مرﺣلة اختبار صوص
Tي هذﻩ املرحلة ّ
التدريب السابق ع8ى جزء من املدونة
تم اختبار  %30من مدونة البحث باالعتماد ع8ى تد
)ّ ،(%70
التدريب )Tي شكل أعمدة متوازية من
وتم إعادة صياغة شكل مدونة الاختبار بنفس شكل مدونة تد
الصرTي معروضة Tي ملف ن îبسيﻂ( من أجل إتمام عملية التلقيب ٓالاEي،ثم ّ
تم تقييم
الكلمات والوسم صرTي
املق`aح من ِق َبل املصنف ٓالاEي ،كما هو
عملية التلقيب ٓالاEي بمقارننة التلقيب الصحيح للكلمات بالتلقيب `ح
موضح Tي شكل ).(6

†ñ]ˆ¢]IÌ×Ö^e<ê×Âçe<àe<íf
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شكل ) (6مرحلة اختبار نصوص جديدة وتقييم عملية الاختبار
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 .7النتائج
بعد إجراء عملية التدريب عدة مرات مع تغي `hمدى الكلمات وأقسام الكالم ثم اختبار نصوص
جديدة وتقييمها ،تم رصد نسبة خطأ التلقيب ٓالاEي Tي كل تجربة كما هو موضح Tي جدول ) (2التاEي والرسم
التوضيي ) (7الذي يليه:
T

T:-3..-1

T:-2..-1

T:-1

T:0

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..

F

جدول ) :(2رصد نسبة خطأ التلقيب ٓالاEي Tي كل تجربة مع تغي `hمدى املعلومات املعتمد علsا Tي
التدريب
ونالحظ من النتائج السابقة أن :
†ñ]ˆ¢]IÌ×Ö^e<ê×Âçe<àe<íféŠu<íÃÚ^q<–<áçßËÖ]æ<h]û]<íé×Ò<…]‚‘c
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