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رو�وتات�تحاور�ال�شر،�ترجمة��:الواقعما�كنا��شا�ده����أفالم�ا��يال�خالل�العقود�السابقة�بدأ�يظ�ر����

ة��ل�تلك�الظوا�ر�ثمر تمثل���.�إفور�ة،�بحث�عن�املعلومات�بواسطة�الصوت�والصورة،�التعرف�ع���ا��روف�والكالم،�

أبحاث�ودراسات�دامت�لسنوات�ومرت�بمراحل�من�البحث�والتطو�ر����مجال�من�مجاالت�البحث�املعلوما�ي،�يطلق�

  عليھ:�املعا��ة�اآللية�للغة.�

  

  ما�املقصود�باملعا��ة�اآللية�للغة؟ .1

متعددة�التخصصات����من�مجاالت�البحث� �Natural Language Processingعّد�املعا��ة�اآللية�للغة�

  ميدان�املعلوماتية،
ُ
ف���محا�اة�ل�شاط�اإل�سان�اللغوي�(قراءة،�كتابة،�حوار،��.صنف����إطار�الذ�اء�االصطنا��وال���ت

نطوقة�أو�امل�النصوص�املكتو�ةوتحليل�وتوليد�استخدام�أج�زة�ا��اسوب�لف�م��يةرس�كيف)،�حيث�تد،�إ��ف�م،�ترجمة

  إنتاج�برامج�حاسو�ية�مفيدة.��باللغة�ال�شر�ة،�وذلك���دف

�،ُيقصد�باملعا��ة�����ذا�املجال،�تحو�ل�معطيات�لغو�ة�(نصوص)�من�صيغة�ألخرى�(ت��يح،�ت��يص،�ترجمة

 .)،�وذلك�بتحليل�ا�ثم�تمثيل�ا��ش�ل��س�ل�ع���ا��اسوب�استعمالھ،�ثم�توليد�النص�املطلوبإ��

  
� �امل�عتمد �من �ع���عدد �للغة �ا��اسوب،�اللسانيات،عا��ة�اآللية �علم �بي��ا: الر�اضيات،��التخصصات،�من

  علم�النفس�وعلم�االجتماع�����عض�األحيان.�،�وح���الذ�اء�االصطنا��،�اإللك��ونيك

  

  أ�داف�املعا��ة�اآللية�للغة� .2

  :�ناك��دفان�للمعا��ة�اآللية�للغة،�األول�نظري�والثا�ي�تطبيقي

 اسوب�ستعمل�ا�اللسانية�ودراسة�كيفية�التواصل�ب�ن�ال�شر�حيث��ُ ال�دف�النظري��و�التحقق�من�النظر�ات��

 
ُ
قارن��عد�ذلك�النتائج�باألداء�ال�شري�من�أجل�التحقق�ملحا�اة�قدرات�اإل�سان�لف�م�وتوليد�نصوص�اللغة.�ت

 من�النظر�ات�املدروسة.

 اتس��جاع�املعلوما،�ت��يص�النصوص،�ال��جمة�اآلليةمثل:��،ال�دف�التطبيقي��و�إنتاج�تطبيقات�تجار�ة�،

  ��.إ،�التعرف�ع���الكالم
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  نبذة�تار�خية .3

�وذلك�عندما�أسس�آالن�تور�نغ���مجال�املعا��ة�اآللية�للغة�متعلقة�با��وار�اآل��،��األو����انت�التطبيقات

Alan Turingيقوم��إذتور�نغ�الذي�يق�س�درجة�ذ�اء�اآللة،�����ا��مسي�يات�من�القرن�املا����ما��س���باختبار�

تارة�مع�حاسوب�وتارة�مع���ص�آخر�دون�أن�يدري�����ل�مّرة�أ��ما�سيجيبھ،�وإذا�لم��ستطع��،��ص�بالتحاور�كتابة

  التمي���ب�ن�أجو�ة�ا��اسوب�وأجو�ة�اإل�سان�ي�ون�ا��اسوب�قد�ن������االختبار.

 �1952عام��� 
ُ
ر��ا�واالتحاد�السوفيي������قيم�أول�مؤتمر�حول�ال��جمة�اآللية�أيام�ا��رب�الباردة�ب�ن�أم،�أ

 1954.�و���سنة�(MIT)مع�د�ماسا�شوس�س�للتكنولوجيا�
ُ
�،أول�م��جم�آ���رو����إنجل��ي����عدد�من�املجاالتنجز�،�أ

،�واعتمادا�ع���أعمال�تور�نغ،�تم�إ�شاء�املحاور�اآل���1964م��ا�السياسة�وا��قوق�والر�اضيات.��عد�ذلك،�و���عام�

  عالج�النف���،�و�و�تطبيق�يحا�ي�عمل�املس�شار�النف���.��دف�ال�ELIZA"إل��ا"�

محدودية�التج���ات��)2؛�التعقيد�الشديد�للغة�ال�شر�ة)��1لس�ب�ن�:���ف��ة�الست�نيات��انت��ناك�خيبة�أمل�

� �من �املعا��ات�حيثآنذاك �وسرعة �الذاكرات �التج���اتسعة �تكن �فلم �حيث��. �ال��مجيات، ��ذه �مثل �إلنتاج �افية

  اس�ثمرت�مبالغ�با�ظة�والنتائج�لم�تكن�فعالة.�

فا�يم�طر�قة��ي�لة�وتنظيم�املب�الذي�ُ�ع���)نطولوجيااأل �علم�التوصيف�(�السبعي�يات�ما��س���خاللظ�ر�وقد�

 �س�ل�تمثيل�املع��.�ذلك�ما����مجال�مع�ن���دف�تمثيل�املعارف�وتخز���ا����ا��اسوب
ُ
اللغة.���س�عند�معا��ةوفك�الل

الف��ة�األنظمة�ا��ب��ة�ال������محا�اة�لعمل�ا����اء����مختلف�املجاالت،�وذلك�بتمثيل�املعارف��إبان�تلككما�ظ�رت�

  وتحديد�قواعد�إلنتاج�معارف�جديدة،�حيث�سا�مت�كث��ا����تطو�ر�عدة�برمجيات����املجاالت�ال���ل�ا�عالقة�باللغة.�

�ا��،�ومع�تطور�األج�زة�وشب�ات�االتصال�وز�ادة�سعة�وسرعة�ا��واس�ب�وان�شار�ا��واس�ب����القرن�ا�و

ال�ائل�للمعلومات�املن�شرة�ع���الشبكة�العاملية،��ومع�الكّم �.ال��صية،�حدث�تطور��ائل����معا��ة�وف�م�النصوص

)،�كما�Data miningملعطيات�(من�ا�أصبح�من�الضروري�تطو�ر�تطبيقات�قادرة�ع���تحليل�واستغالل��ل��ذا�الكّم 

  �.منقطع�النظ��ان�شرت�تطبيقات�املعا��ة�اآللية�للغة�ع���شبكة�االن��نت�و���ال�واتف�الذكية�ان�شارا�

  

  املعا��ة�اآللية�للغة�مستو�ات� .4

ة�واملعا��ة�اآللية�للغة����دراس�.اتفق�علماء�اللغة�ع���أن�اللسانيات����الدراسة�العلمية�للغة�ب�ل�مستو�ا��ا

� �للغة، �اإل�سان �لدراسة �محا�اة �قلنا �كما �ف�� �ا��اسوب، �بواسطة �اللغة ��ل�و وتحليل ��� �اللغة �تحليل �إ�� ���دف ��

  �مستوى�من�مستو�ا��ا�الستة�من�أجل�تحقق�الف�م�الشامل�للغة:

 املستوى�الصو�ي�Phonetics؛الذي�يتعامل�مع�النطق� 

 املستوى�الصر���Morphologyاللواحق�و ،�الذي�يتعامل�مع�أصغر�أجزاء�ال�لمات�ال���تحمل�مع���

 ؛البادئاتو 

 املستوى�امل�����Lexicon؛�لماتمع�الالذي�يتعامل�� 

 املستوى�النحوي�Syntax� ؛تركيب�ا��ملالذي�يتعامل�مع�قواعد�اللغة�و 

 املستوى�الدال���Semantics؛الذي�يتعامل�مع�مع���ال�لمات�وا��مل� 

 املستوى�التداو���Pragmaticsالذي�يتعامل�مع�املعرفة�ال���تأ�ي�من�السياق�أو�من�العالم�ا��ار���.  

إشراك�جميع�أو��عض��ذه�املستو�ات�من�التحليل،�و�مكن�أن�يحدث�تداخل�نظام�املعا��ة�اآللية�للغة�يمكن�ل

  .ب�ن��عض��ذه�املستو�ات،�مثل�املستوى�امل�����والصر��
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  النظر�ةاملقار�ات� .5

�حّل  ���ناك�تصوران��� �مرور�الوقت؛ �مع �نجاح�ما �تفاوت �للغة، �اآللية �املعا��ة �مشكالت �التجر��يةاملقار�ة

  واملقار�ة�العقالنية.

 املقار�ة�التجر��ية�Empirical approachعتمد�ع���النصوص�املوجودة�(املدونات��:و���األقدم��Corpus�(

 
ُ
 ستعمل�األساليب�اإلحصائية�ملعرفة�و�

ُ
ستعمل�اآلن�لتحديد�مع���ال�لمة�أو�ا��ملة�العبارات�املحتملة،�و����

 الل�س.��وفّك 

 املقار�ة�العقالنية�Rational approach:نجد�ا����أعمال��عوم��شومس�ي��Noam Chomskyو����عتمد��،

ارات�بع���الفرضية�ال���تقول�إن�معارف�اللغة�يمكن�أن�تمثل�ع���ش�ل�معاجم�وقواعد�نحو��سمح�بتوليد�ع

  اللغة.

حيد�استعمل�تو �.ع���املقار�ت�ن�معا����حل�مشكالت�املعا��ة�اآللية�للغة�االعتماد���اآلونة�األخ��ة،�أصبح�

 Hybrid systemsو�س���باألنظمة�ال��ينة��،املقار�ت�ن����عدد�من�التطبيقات
ُ
درس�الظوا�ر�اللسانية�العامة�،�حيث�ت

 �أما�الظوا�ر �.باستعمال�قواعد�لغو�ة�بحتة
ُ
  ستعمل�ف��ا�املقار�ة�اإلحصائية.الواقعية�ف�

  

  أ�م�تطبيقات�املعا��ة�اآللية�للغة�من .6

 ال��جمة�اآللية�Automatic translation:���� من�التطبيقات�األو���ال���ظ�رت����امليدان،�وال���نجد�ا�اآلن�

 ���جميع�األج�زة�وال�واتف�الذكية.

 استخالص�املعلومات�Information Extraction:فيدة�وذات�الصلة�انطالقا�من�املعلومات�املاستخراج��و��

اسم�الفر�ق�ن،�تار�خ�وم�ان�املقابلة،�عدد�األ�داف،��:كأن��ستخلص�من�نص��عا���مقابلة�ر�اضية�النص؛

 إ��.

 الت��يص�اآل���Automatic summary:دف�إ���تقليص���م�النص�املعطى،�حيث��ستخلص�ال��نامج����

 من�النص�ثم�يقوم�بتوليد�النص�ا��ديد�امل��ص.�املعلومات�ذات�األ�مية

 اس��جاع�املعلومات�Information retrieval��،داخل�مدونة�إ��أو�البحث�عن�املعلومات�(نصوص،�صور�(

 .���محر�ات�البحث�ع���االن��نت�و�و�التطبيق�األك���استخداما�.انطالقا�من�سؤال�أو�مجموعة��لمات

 ا��وار�اآل���Man-Machine dialog:و�نظام��سمح�باستعمال�واج�ات�من�أجل�التحاور�مع�اآللة.�عادة���

جواب،�حيث�يكتب�املستعمل�استعالمھ�ع���ش�ل�سؤال،�ثم�يقوم�–ما�ي�ون��ذا�ا��وار�ع���ش�ل�سؤال

 �ستعمل�قاعدة�معارف�لإلجابة�ع���السؤال.��و�عد�ذلكالنظام�باستخراج�ال�لمات�املفتاحية،�

 معا��ة�الكالم�Speech processing:�:التطبيقات�ال���ل�ا�عالقة�بالكالم،�و���صنفان��� 

 �؛تحو�ل�النص�املنطوق�إ���نص�مكتوب�ع���اآللة�،�أي(اإلمالء�اآل��)�التعرف�ع���الكالم*�    

 .تحو�ل�النص�املكتوب�ع���اآللة�إ���نص�منطوق �،�أي(النطق�اآل��)�الكالم�تركيب*�    

 التنقيب����البيانات�Data mining:�� ائل�من���دف�إ���استخراج�أك���عدد�من�املعارف�انطالقا�من�كّم�

  املعطيات�املن�شرة�ع���شبكة�االن��نت.

 
�س�اللغوي� .7

ُ
  Ambiguityمش�لة�الل

 يُ 
ُ
��ف�لمة�"قصر"����اللغة�العر�ية��ع��.أن�ي�ون�لل�لمة�أو�ا��ملة�الواحدة�معنيان�أو�أك���س�اللغوي�قصد�بالل

��النحو�ول�ا���،و�عت���فنا�من�فنون�البالغة�،و���رخصة����الصالة����مجال�الفقھ�،البناء�الشامخ����مجال�العمران
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يمكن�أن�ي�ون�الل�س�أيضا����املستوى�باللغة�االنجل��ية�عددا�من�املعا�ي.��Flatمع���مختلف�أيضا.�كما�أن�ل�لمة�

 La belleاللغة�الفر�سية�مثال،�يمكن�أن�تظ�ر�ثالثة�تفاس���للعبارة�"����في�ون�ل��ملة�الواحدة�عدة�معان.�،ال��كي��

ferme le voile." 

   
ُ
و���تمثل���ر�ع��ة�����ذا�املجال،�وذلك��،�س��ذه��عت���من�أ�م�التحديات����املعا��ة�اآللية�للغةمش�لة�الل

��عت���أساس� �الذي �املع�� �تمثيل �تؤثر�ع�� �و�التا�� �معا����ا. �املطلوب �النصوص �ملع�� �ا��قيقي �الف�م �تؤثر�ع�� أل��ا

  املعا��ة�اآللية�للنصوص.

 
ُ
�الل �مش�لة ���ل �للغة، �اآللية �املعا��ة �إنجاز�تطبيقات ��عيق �ال�� �ر��س �وأدوات �آليات ستخدم

ُ
ة�ياتاضي�

ستخدم�
ُ
�� �كما �ا��ملة، �أو �ال�لمة �من �املقصود �املع�� �تحديد ���دف �املدروسة �النصوص �ع�� �معقدة وإحصائية

  من�أجل�إيجاد�ا��ل�األمثل�عندما�ي�ون��ناك�عدد��ائل�من�ا��لول.)�optimization(خوارزميات�االستمثال�

  

  Cross language NLPاملعا��ة�اآللية�ع���اللغات�ِ  .8

نظرا�لتعدد�اللغات�املستعملة����االن��نت،�ومن�أجل��عز�ز�التنوع�اللغوي����استعمال�تطبيقات�املعا��ة�اآللية� 

للغة،�أصبح�التوجھ�إلنجاز�تطبيقات��عا���أك���من�لغة����نفس�الوقت،�و�مكن�أن�تقوم��ذه�التطبيقات�بالتعرف�ع���

�،google translateذلك�جيدا����تطبيقات�ال��جمة�الش���ة�مثل��اللغة�املصدر،�ثم�تقوم�باملعا��ة�املطلو�ة.�نالحظ

  وغ���ا.

ال�ال�تزال�عممعظم�األ �فإنع���الرغم�من�الوعود�بإنتاج�أدوات�ملعا��ة�وف�م�مجموعة�واسعة�من�اللغات،�  

�االختال �،ركز�ع���عدد�صغ���من�اللغاتت �االنجل��ية،�وذلك�نظرا�للتحديات�ال���تتمثل��� النحو��ف���وخاصة�اللغة

  خاصة�����عض�اللغات.�،والطرق�املعقدة����تركيب�ا��مل

  

  تحديات�املعا��ة�اآللية�للغة .9

  من�أ�م�التحديات�ال���تواجھ�الباحث�ن�����ذا�املجال:  

 ؛صعو�ة�ف�م�اللغة� 

 ؛االست�ناءات����القواعد 

 ؛�عدد�املعارف�ال���يجب�تخز���ا 

 ؛ك��ة�أساليب�تركيب�ا��مل 

  
ُ
 .اللغة�س����نصوص�الل

�ذه�التحديات�تتعلق�باملعا��ة�اآللية�للغة�بصفة�عامة.�أما�إذا��علق�األمر�باللغة�العر�ية�ف�ناك�تحديات�أخرى�

 حِد يُ �و�ذا�.بخصوصية�اللغة�العر�ية�وال���من�بي��ا�إسقاط�ا��ر�ات�عند�الكتابةمرتبطة�
ُ
س�أو�الغموض��ث�الكث���من�الل

 ���ف�م�النص�املقروء.�كما�يمكن�أن�ي�
ُ
�س�أيضا�عن�املرونة�الكب��ة����تقديم�وتأخ���م�ونات�ا��ملة،�و�حدث�تج��ذا�الل

وال����س�ب�عدم�ف�م�املع���ا��قيقي�للعبارات�اللغو�ة�من��،أيضا�من�فنون�البالغة��الكناية�واملجاز�وغ���ا�من�الفنون 

  بل�اآللة.قِ 

اآللية�للغة�مستمرة�من�أجل�تطو�ر�األدوات�مازالت�األبحاث�والدراسات����مجال�املعا��ة����الوقت�الرا�ن،�

 
ُ
  للواقع.��عب��ا�عن�ستخدم�ف��ا،�وذلك���دف�إنتاج�تطبيقات�أك���دقة�وتحس�ن�فاعلي��ا�وجعل�ا�أك���وا��وارزميات�ال����
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