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 تصميم نظام استخالص المعلومات من بعض فقرات النصوص العربية
 مستل من أطروحة دكتوراه    بحث                                            

 م.د علياء سلمان صابر            م.د.سلمى عبد الباقي محمود        أ.م.د علي فاضل مرهون   

        صرة            ــــعة البجـام                                         

لوم                       ــة العــكلي                                              

 م علوم الحاسبات      ـقس                                            

 

 الملخص 

علومات من فقرات مختارة يقدم هذا البحث تصميم نظام حاسوبي وبنائِه الستخالص الم
من النصوص اإلخبارية المكتوبة باللغة العربية لتوضع في جداول مبوبة لقاعدة 
البيانات . تتضمن قاعدة البيانات تلك مجموعة من الحقول يختلف عددها ونوعها اعتماداً 
على مجال عمل النظام والمعلومات المراد استخالصها من النصوص لغرض تحويل تلك 

من تمثيلها النصي غير المهيكل الى تمثيل مهيكل يسهل التعامل معه وأجراء النصوص 
. لقد تم تصميم النظام المقترح وبناؤه وفق مبادئ وأسس نظرية هندسة العمليات عليه

والمتمثل    Data Structureالبرامجيات ، إذ يتكون من جزأين ، األول هيكل البيانات 
والمتمثل  Control Structureثاني هو هيكل السيطرة بالمعجم الساند للنظام والجزء ال

بمراحل عمل النظام وهي تحليل المفردات ، والبحث المعجمي ، والتحليل الصرفي ، 
والتحليل القواعدي_الداللي ، وتحديد مجال عمل النص واستخالص الحوادث ، وتنظيم 

 إلثبات كفاءة النظامتقويم مخرجات النظام ، ووملء قاعدة بيانات المخرجات ، ومرحلة 
نصاً من ضمن مجال الحوادث الغير الطبيعية مثل الحوادث  75المقترح طبق النظام على 

االرهابية التي تحدث في بلدنا العزيز مثل االنفجارات وعمليات الخطف ، وكذلك طبق 

نصاً من ضمن مجال الحوادث الطبيعية مثل األعاصير والزالزل ، فضاًل  50النظام على 
تطبيق النظام على مجموعة من النصوص خارج نطاق مجالي عمل النظام ألختبار  على

 قدرة النظام على تحديد وفرز النصوص .
 

 المقدمة  -1
       

على شبكة المعلومات الدولية أو  Textual Informationبزيادة كمية المعلومات المتوافرة بشكل نصّي 
همية تطوير إمكانيات الحواسيب وقدرتها على التنقيب عن تلك على هياءة تقارير أو نصوص إخبارية ازدادت أ

أو التنقيب في النصوص   Document Mining – DM [1]المعلومات بوساطة تطوير آليات التنقيب في الوثائق 
Text Mining – TM   من أجل إيجاد المعلومات المهمة أو النماذج المفيدة من بين تلك المعلومات النصية غير

، وعملية التنقيب عن المعلومات تُنجز من خالل العديد من Unstructured Textual Informationلة المهيك
 Informationاسترجاع المعلومات Information Extraction – IE   [2]اآلليات مثل استخالص المعلومات 

Retrieval - IR  [3]   أو أحيانا تسمى أنظمة استرجاع النصوص Text Retrieval System[4]  وتلخيص
، وإّن  Text Categorization-TC  [6]وتصنيف النصوص  Text Summarization – TS  [5]النصوص 

أو تنقيب النصوص أو اكتشاف المعرفة من قواعد البيانات  كالً من مصطلحات تنقيب الوثائق 
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ادل للتعبير عن مجال تُستعمل وبشكل متب   Knowledge Discovery in Textual Databases - KDTالنصية
 Document Processing [7.]العمل نفسه وهو معالجة الوثائق 

 
هنالك عدة فوائد منن عملينة تحوينل النصنوص منن هيغتهنا غينر المهيكلنة إلنى هينغة  أطنار مهيكنل أ  منن  الشنكل     

 ا:منه  'Factual or Table form'إلى  الشكل العملّي أو الجدولي   'Textual Form'النّصي 
 

   سننهولة التعامننل أو المعالجننة، فعلننى سننبيل المثننال فنني حالننة الوثننائق النصننية تكننون العمليننة الوحينندة الممكننن
، بالمقابنل هنالنك مجنال واسن   Keyword Word Searchأجراؤها هو البحث من خالل الكلمات المفتاحية 

البحننث عننن  الحقننول ، مننن العمليننات التنني مننن الممكننن أن تجننرل علننى الجننداول مثننل سننهولة العننر  ، و
وترتيننب قيننود الجنندول أبجنندياً ، علننى ااسنن  أو التنناريج ....  ، أو إجننراء العمليننات الحسننابية ، وغيرهننا مننن 

 العمليات .
 

  الفائدة األخرل منن عملينة التحوينل هنو أن الجنداول تمثنل الفهنري الندالي للننص Semantic Index   أ ،
بغعتمنناد الكلمنات المفتاحيننة كمننا هننو متعننارف عليننه ، إن الفهرسننة الفهرسنة علننى المعنننى بننداً عننن الفهرسننة 

المعتمنندة علننى الدالننة أو المعنننى هنني طريقننة لفننر  أو تطبيننق ترتيننب علننى المعلومننات النصننية ، إن  آليننة 
 استخالص المعلومات هي الطريقة لتطبيق هذا الترتيب آليا .

 
زهنا نظنا  اسنتخالص المعلومنات ، فني هنذا المثنال يتركنز ( يوضن  بشنكل منوجز المهنا  التني ينج1الشكل )و        

مضننمون الوثننائق علننى إعالنننات للوظننائف الشنناغرة  ، المعلومننات الهنندف أو المننراد استخالصننها تُع ننرف علننى هيننغة 
خمي حقائق منثالً :  اسن  المؤسسنة التني لنديها الوظيفنة الشناغرة ،والوظيفنة الشناغرة ، والمكنان ، المهنارة ،واألجنر 

 . وغيرها من المعلومات الهدف المراد استخالصها من النّص .، ...
 

والعديند  MUC-7إلنى الملتقنى السناب    MUC-1وعلى مدل فترة انعقاد ملتقيات فه  الرسنائل منن الملتقنى األول      
قنى من أنظمة اسنتخالص المعلومنات  قند صنّممت وقّومنت ، وعلنى النّرغ  منن توقنف انعقناد تلنك الملتقينات بعند الملت

ألسننباب التمويننل المنناد  مننا زال عطنناء البنناحثين فنني مجننال التصننمي  وتطننوير آليننات ومهننا   1991السنناب  عننا  
اسنتخالص أنظمننة اسنتخالص المعلومننات فني أوجننه متواصننالً معتمندين علننى الركنائز التنني أّسسنتها تلننك الملتقيننات ، 

كليزية  إلى جانب أنظمة أخرل جناءت لمعالجنة ولكن معظ  تلك األنظمة جاءت لتعالج النصوص المكتوبة باللغة اإلن
النصوص المكتوبنة  بنبع  اللغنات اآلسنيوية األخنرل مثنل اللغنة الصنينية واللغنة اليابانينة واللغنة الكورينة ،واهن  منا 
تمتاز به تلنك اللغنات اننه ا يمكنن الفصنل بنين كلماتهنا منن خنالل وجنود الفنراح كمنا هني الحنال فني اللغنة اإلنكليزينة 

لعربية  ، وهذه تعد واحدة من المشكالت التي تواجه بناء أنظمة استخالص المعلومات لتلك اللغات ، إذا ابند واللغة ا
 .   [8]من دع  تلك األنظمة بمعالجات أولية  في مرحلة تحليل المفردات  إلنجاز هذه المهمة

 

 نظام استخالص المعلومات المقترح  -2
ارة منن النصنوص ااخبارينة لتوضن  فني جنداول مات منن فقنرات مختنألستخالص المعلوت  تصمي  نظا  حاسوبي   

خالص المعلومننات تنظننا  اسنن ل( يببننين وصننفاً آلليننة عمنن2)الشننكل و[ ، 14]مبوبننة ، غالبننا مننا تكننون قاعنندة بيانننات 

المقترح وتوضي  اه  مراحل عمله ، ابتداًء من وصف وبيان خصائص النصوص التي يعالجها النظا  والينة فصنلها 
تمهينندا للتحليننل ة تحليننل المفننردات مننرورا بالبحننث المعجمنني والتحليننل الصننرفي لننكلمننات فنني مرح عهننا الننىوتقطي

نتهي بمرحلة استخالص الحقائق التي تغذ  قاعندة توصواً الى مرحلة تحديد مجال عمل النص ل القواعد  _الدالي
ي تصنمي  وبنناء النظنا  المقتنرح المتكنون بيانات مخرجات النظا  . وقد ت  اتباع مبادئ وأسني هندسنة البرامجينات فن

والمتمثل بالمعج  الساند للنظا  والجزء الثاني هو هيكنل السنيطرة   Data structureمن جزأين هما : هيكل البيانات 
Control structure  ا  ضمن طريقة الهندســة ـالنظ والمتمثل باألليات ومراحل عمل النظا  المقترح ، ويندرج هذا 
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( مهام نظام استخالص المعلومات 1) الشكل  

 
المعرفية لما تتطلبه من وجود شخص ذ  معرفة بمجال عمل النظا  من أجنل اجنراء عملينة التحنديث والتعنديل علنى 
 انماط ااستخالص ، وقبل الولوج فني تفاصنيل العمنل كنل مرحلنة منن مراحنل عمنل النظنا  ابند منن ان نبنين اننه قند

األول المتمثنل بنالحوادث اارهابينة الغينر الطبيعينة التني تحندث  نصاً من ضمن  مجنال العمنل 75على   طُبق النظا 
في بلدنا العزيز العراق والناجمة من عمليات التفجير والقتنل والخطنف ، أمنا فني مجنال العمنل الثناني فقند طبُنق علنى 

ي قنند تحنندث فنني العننال  مثننل األعاصننير والفيضننانات نصنناً مننن ضننمن مجننال الحننوادث والكننوارث الطبيعيننة التنن 50
النظنا  علنى  والزازل ، فضال على مجموعة من النصوص خارج نطاق مجنالي عمنل النظنا  لبينان أو اختبنار قندرة

تنني ليسننت ضننمن مجننالي عملننه ، وفيمننا يلنني شننرح مننوجز لكننل جننزء مننن اجننزاء النظننا   تحدينند وفننرز النصننوص ال
 .[14] تخالصواهميته في انجاز عملية ااس

 

 : لقد أعُتمد في تصميم واجهة إدخال النصوص على توفير المرونةة للمتةتخدم فةي  النص المدخل

إدخةةال الةةنصم المةةراد اليمةةل عليةةه   وتيديلةةهُ   وختنةةهُ   وكناعتةةه   إص يممةةد إدخةةال الةةنص المةةراد 
د فيةةه  وأد جميةة ل النصةةوص التةةي ميالجتةةه مناةةةرأو  أو أد يُتةةتردم مةةد المويةةل الختنةةي الةةصو  ُخةةت 

عُولجت تواءو مانت مةد مةمد مجةال الدةوادط الكنيييةة أو مجةال الدةوادط بيةر الكنيييةة اتمخةصت 
نوصفها عمينات مد النصوص اإلخنارية المنةةورأ فةي الصةدو أو الموايةل ارلمترونيةة علةى ةةنمة 

وبيرهةةا مةةد الموايةةل   www.bbcarabic.comو  tera.neeazjwww.alارنترنةةت م ةةل مويةةل  

 . اإلخنارية
 

 

 

 اسم المؤسسة: شركة الهالل
 اسم الوظيفة :مهندس كهرباء

 مكان العمل:بغداد 
 المهارة :خبرة سنتين

 دوالر 1000االجر :

عن حاجتها الى مهندس حاسبات  تعلن شركة الهالل 

دوالر شهريا  1000لديه خبرة التقل عن سنتين وبراتب 

 ............المراجعة في مقر الشركة في بغداد ..

 

 نظام اتتخالص الميلومات

 اسم المؤسسة: ......
 اسم الوظيفة :......
 مكان العمل:.......
 المهارة :...........
 االجر :.............

 اسم المؤسسة: ......
 اسم الوظيفة :......
 مكان العمل:.......
 المهارة :...........
 االجر :.............

http://www.algazera.net/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Aliea%20Salman/Application%20Data/Microsoft/Word/www.bbcarabic.com
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 ( المخطط العام للنظام المقترح2شكل )ال

 

 : 9الميجم هو متتودع للمفةردات اللوويةة وتةماتها وخصااصةها الميجميةة والندويةة والدرليةة    المعجم  ]

م الميجةةم  ليتمةةمد أصةةناو الملمةةات فةةي اللوةةة اليرنيةةة وهةةي اارتةةم  والفيةةل  والصةةفة  ُصةة واألدوات  مم

 المعجم

النظام من رفض النص والخروج  

 النص المدخل 

 مرحلة تحليل المفردات

  ث المعجمي والتحليل الصرفيمرحلة البح

لعنوان النص الداللي _ مرحلة التحليل القواعدي  

عمل النص مرحلة تحديد مجال  

مل عهل تم تحديد مجال 

 النص بنجاح

 مرحلة استخالص الحوادث

 

قاعدة بيانات  مرحلة  تنظيم وملء 

 مخرجات النظام

 كال نعم

يم مرحلة التقو  
 

 مرحلة أتحاذ القرار

_الداللي لمحتوى النصمرحلة التحليل القواعدي  
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 جدول األسماء الجامدة

 
جدول 
المعجم 
 الرئيس

 

 جدول األسماء

 جدول األفعال

 جدول الصفات

 جدول الظروف واألدوات

العمليات على 

 المعجم

والظروو  فمالو عد األتماء الجامدأ(  ونظراو رختالو الخصااص الترمينية والخصااص الميجميةة لمةل 
الميجةم المقتةر     صنو  مد هصه  األصناو يد اتُنيت مفاهيم نظرية الدقــول الدرليةة  لتصةنيو مفةردات 

( 3تتمود منظومة الميجم المقتر  والمومدة نالةةمل ا . التي تيتمد على فمرأ أعكاء مفردات اللوة ةمال

مد الجدول الرايس الةصو يتمةود مةد دقلةيد األول يم ةل الجةصع للمفةردأ وال ةاني  تخةتد فيةه ريةم يةةير إلةى 
  األتةةماء 5  الصةةفات    4والظةةروو      األدوات 3  فيةةل    2  اتةةم   1صةةنو المةةدخل ومةةا تي ا 

الجامةةدأ (   والجةةدير ناإلةةةارأ   أد نيةةا المفةةردات تمةةود مةةةترمة فةةي أم ةةر مةةد مةةدخل اأو دالةةة لةةنس 
ةةا خةةالل مردلةةة التدليةةل  قةةش ت ةةةير وجةةود دالةةة لةةنس  يواعةةدو  تمـةةـفمالو ندلهةةا ردقةةا إمم يواعةةدو(    ليتدم

الجةدول تتمةود مةد تةتة جةداول    المقتر   منظومة الميجملي .مردلة التدليل القواعدو_الدرالصرفي أو 
س وخمتة جةداول ألصةناو الملمةات التةي تةرتنك ميةه مةل جةدول يتمةمد عةدداو مةد الدقةول الةصو يةد الراي

يممةد يختلو عددها مد جدول ألخر لدفظ الميلومات الميجمية والقواعدية والدرليةة الخاصةة نمةل صةنو. 
تةةي يممةةد أجراعهةةا علةةى مفةةردات الميجةةم تجةةرو تدةةت إدارأ و إةةةراو الجةةدول أد اليمليةةات ال أد نتةةتدل
 .الرايس 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( منظومة المعجم المقترح3الشكل)         
 

 : المهمة الميتادأ لمدلل المفردات في ميظم تكنيقات ميالجة اللوات الكنيييةة أن مرحلة تحليل المفردات

و أمةافية  ليمةل مدلةةل  هةو تقكيةل الجمةل المدخلةة إلةى ملمةات منفصةلة   وفةي نظامنةا المقتةر   أوملنةا مهامةا

 . المفردات تتلخص نمهمة فصل عنواد النص عد مدتواه ومصلك مهمة التدييش اإلمالاي

 :نيد أد توممح هيملية منظومة الميجم وخصااصه   ي تي  مرحلة البحث المعجمي والتحليل الصرفي

ميجمةةي   إص إدم مةةدخالت هةةصه المردلةةة هةةي يةةاامتي مفةةردات عنةةواد الةدور لتومةةيح مهةةام مردلةةة الندةةط ال
ومدتوى النصم . تنفص عملية الندط عةد مةل ملمةات تلةك القةاامتيد   فةي جةدول الميجةم الةرايس . فةي دالةة 
وجودها يُتوْجه إلى جدول الصنو المددد أو األصناو  في دالة  ارةتراك لجلة  الخصةااص والميلومةات 

 أما مردلة التدليل الصرفي فتندأ نيد فةل مردلة الندط الميجمي   إص تجرى عمليةة  لمة المختونة مل الم
التدليل الصرفي للملمة ااتم  فيل   صفة( وصلك نفصلها إلى جصع ولواصش ا تةوانش ولوادةش( مةل تدديةد 

و  الخصااص الميجمية لجصع الملمة المتصرفة ولجميل إمافاتها و إلةى   ويتتند المدلل الصرفي نظامةا تدليليةا
 ممونيد أتاتييد وهما :
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تتم ل أور نالميجم الصو وممدت خصااصةه وكريقةة تنظيمةه فةي الفقةرات التةانقة :  المكونات الوصفية   -1
  و انيا اتتُ مرت فمرأ ةنمة ارنتقارت الميتتأ آليةةو ناجدةةو لتدليةل الملمةة إلةى تةوانش ولوادةش وجةصع . 

ةنمة ارنتقارت الميةتتأ فةي أنظمةة ميالجةة اللوةات الكنيييةة لمونهةا  يممد تر النجا  في اتتيمال يواعد
لتم يةةل الميرفةةة الدتاتةةة [ 10  أداأ تفتةةير وتدليةةل ناجدةةة   إص ُصةةممت ةةةنمة انتقةةارت ميةةتتأ مدةةددأ

 التياق دول اليالية ما نيد الجصع واللواصش الصرفية.

الوصةول إلةى  رو كريقةة رجتيةات الةةنمة مةد اجةلتتم لم نايترا  آلية ندط اليمةش أو المكونات اإلجرائية : -2
 .  الدل األم ل المتم ل نتدليل صرفي صديح وادد للملمة المراد تدليلها

 
 

  تيد مردلة التدليل القواعدو أو عملية اإلعةرا  أدةدى األرمةاد  : _الداللي يالقواعدمرحلة التحليل

م الالدقةة وصةدتها علةى صةدة وديةة نتةاا  األتاتية مد ممد مرادل عمل النظةام إص تيتمةد مرادةل النظةا
هصه المردلة   والهدو مد هصه المردلة هةو تقكيةل الجمةل الفرعيةة إلةى ترامية  أو جمةل ندويةة اصةور يةد 

 Syntacticتمود اتميةو  أو فيليةو أو جاراو ومجروراو  أو ظرفية .تنصكلح على تتميتها األنماك القواعديةة 

Pattern  تدتةةوو علةةى نيةةا أدوات ودةةروو النتةةا والنصةة  والجةةتم وأتةةماء  . إد الجمةةل الفرعيةةة يةةد
اإلةارأ واألتماء الموصةولة التةي يُنقةى عليهةا نوصةفها نمةاصل منفصةلة تتةنش أو تةرنك األنمةاك القواعديةة . 
اعتُمدت آلية اإلعرا  مد أتفل_إلى _أعلى مإكةار عةام ليمليةة التدليةل التةي تيتمةد علةى فمةرأ الندةط مةد 

مةةراد تدليلهةةا علةةى األنمةةاك القواعديةةة النتةةيكة أو أجةةراء عمليةةة مكانقةةة مةةل أنمةةاك ندويةةة مةةمد الجملةةة ال
ميرفة متنقا ليتدقش  دمجها  أو توديدها ردقا لتمويد أنماك يواعدية مرمنة وفي نظامنا المقتةر  يممةد أد 

  داللييةأو لمتكلنةات وهةي مةد مهةام هةصه المردلةة السيياقية  أو نحويةال تجرى عملية الدم  لتلنية المتكلنات

و نيةةد تجةةاوت مردلةة التدليةةل القواعةةدو ، وهةي مةةد مهةام مردلةةة تدديةةد األصةناو الدرليةةة والةةدم  الةدرلي

ننجا  يتدقم ش ارنتقال إلى مردلة التدليل الدرلي التي تهدو الى تدديد األصناو الدرلية لألنمةاك القواعديةة 

نت في  فالصنو الدرلي ييكةى لمةل نمةك تنيةا للمينةى ،  المردلة التانقةالنتيكة والمرمنة التي ُددمدت ومُوم

اليام الصو يممد أد تـ خصه تلك الجملة التي تددمد مد خالل تكنيش مجموعة مد الةروك ارنتقااية وعمليةات 
الفدص والمكانقة على خاصية اإلكار أو التمة الدرليةة مةل خاصةية  ةةفرات الميانةات التةي يةد تةرتنك مةل 

أو األفيال   فنيا األصناو تنقى مالتمة للنمك ور تتوير نيد تدديةدها ونيمةها ا خةر يةد يتويةر  األتماء

ويممةد أد نومةةح ،  نتيجةة ليمليةة الةةدم  الةدرلي أو نتيجةةة الميالجةات التةةيايية للملمةات المةةع رأ فةي الةةنمك

  المتيد مد أتس تدديد األصناو الدرلية  ناألتي :

 للصةةنو نمةةك الجملةةة ا اتةةمية   فيليةةة   جةةار ومجةةرور أو ظرفيةةة(    إدم  صيينف اليينمط القواعييدي -
 .الت  ير المناةر على صنفها الدرلي

  ديط لمجال عمل النظام الت  ير بيةر المناةةر علةى مةا يممةد أد ت خةصه األنمةاك  مجال عمل النظام -
مةةع رأ فةي الةةنمك مةد أصةةناو درليةة  وصلةةك لتة  يره فةةي التةيايات والميةةاني التةي ت خةةصها الملمةات ال

 .القواعدو ونالتالي في الصنو الدرلي للنمك

 

:أعكيةةت متةميات لألصةناو الدرليةة نكريقةةة تتةاعد علةى تدديةد مالمةةح  قاعيدة بيانيات المخرجيات -

األدةةداط أو الدقةةااش المةةراد اتتخالصةةها مةةد مةةمد مجةةالي عمةةل النظةةام وصلةةك مةةد خةةالل ارتنةةاك 
دقةةول ياعةةدأ نيانةةات المخرجةةات التةةي يهةةدو النظةةام إلةةى دررتهةةا نةةةمل مناةةةر أو بيةةر مناةةةر مةةل 

( يومةةح دقةةول ياعةةدأ نيانةةات 1  و الجةةدول ا تموينهةةا مةةد اتةةتخالص الميلومةةات مةةد النصةةوص
مخرجات النظةام المقتةر  الةةاملة والمتمونةة مةد تتةية عةةر دقةال التةي يةد تةةترك مةل نيمةها آو 

 تختلو تنيا للخصااص ا تية  :

 خاصية إلى الدقول التي اعتمدت مد ياعدأ نيانةات مخرجةات األنظمةة : تةير هصه ال قياسي
 [13   12  11قى النصوص ال الط والرانل  ملتالمةارمة 
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 هةةي خاصةةية الدقةةول التةةي أُمةةيفت لتةةتالءم مةةل متكلنةةات مخرجةةات مجةةالي  غييير قياسييي  :
 عمل النظام المقتر  .

 مة نيد المجاليد .: أما خاصية الدقل المةترك فتيكى للدقول المةتر مشترك 

 تخصص هصه الخاصية لنيا الدقول التي تمةود خاصةة نمجةال عمةل مةد  خاص بالمجال:

 دود ا خر   إص يمود لهصه الخاصية دور مهم في مردلة تدديد مجال عمل النظام .

 لنيا الدقول التةي أُمةيفْت  تلنيةة لمتكلنةات عمةل  :وتماو هصه الخاصية متطلبات النظام

  .مرادل النظام  

 

 الشاملة مخرجات النظام ( حقول قاعدة البيانات1الجدول )

 مشترك غير قياسي قياسي اسم الحقل ت
خاص 
 بالمجال

 متطلبات النظام

      اسم النص 1

      عدد الجمل 2

      رقم الجملة 3

      مجال العمل 4

      سبب الحادث الرئيس 5

      سبب الحادث الثانوي 6

    2  سبب أو نتيجة الحادث 7

     1 سالح الحادث 8

     1 المتسبب في الحادث 9

      الزمان 10

      المكان 11

      التأثيرات المميتة 12

      التأثيرات غير المميتة 13

      التأثير على األهداف الفيزيائية 14

    1  الخطف 15

    2  الفقدان 16

    2  ترك مكان اإلقامة 17

      مصدر المعلومات 18

    2  مقياس تأثير الحادث 19

  (مشترك بين المجالين  ،  : المجال الثاني2المجال االول ، :  1مالحظة :)        

  الهةدو مةد هةةصه المردلةة هةو التدقةش مةد عااديةة الةنص المةةدخل أو  :مرحلية تحدييد مجيال عميل الينص

ى ادةةةد مجةةةالي عمةةةل النظةةةام دود ا خةةةر عنةةةدها يُْقنةةةُل الةةةنص لينتقةةةل عمةةةل النظةةةام إلةةةى مردلةةةة تصةةةنيفه إلةةة
( الةصو ينةيد 1ارتتخالص أو أد يُْرفا النص في دالة عدم أ نات عااديته إلى أدد المجاليد . ومد الةةمل ا

تيتمةد نةةمل منيةر   يممننةا أد نتةتدل علةى أد مردلةة تدديةد مجةال عمةل النظةام ليمل النظام  المخكك اليام 
على نتيجة التدليل القواعدو_الدرلي لينواد النص ولمد هةصا ر يينةي أد عمليةة اتخةاص يةرار ينةول الةنص أو 

ةةد أيمةةا علةةى نتيجةةة التدليةةل القواعدو_الةةدرلي ل مدتةةوى رفمةةه تيتمةةد فقةةك علةةى نتةةاا  هةةصا التدليةةل نةةل يُْيتمم
النص للتيتيت مد صدة القرار المتخص إص تجرو عملية التدليل القواعدو الةدرلي لمدتةوى الةنص مةمنيا مةل 
مرادل عمل هصه المردلة  .تنجت هصه المردلة مهامها مد خالل  أجراء تلتةلة مةد عمليةات الندةط والتةدييش 

لجمةل عنةواد الةنص ومدتةواه مةد  على ةفرات أصناو ارتتخالص واألصةناو الدرليةة  لألنمةاك القواعديةة
أجل التدقش مد وجود أرماد الددط المراد اتتخالصةه المتم لةة نتةن  الدةادط الةرايس أو نتيجةة الدةادط أو 

ادط فمةالم عةد تمةاد وممةاد الدةادط ومةصلك التدقةش مةد وجةود للدةما يممد أد نتميه أيما التن  ال انوو 
مجال مد دود األخر مد اجل دعةم آليةة اتخةاص القةرار . ةفرات ألصناو اتتخالص ترتنك نالدقول الخاصة ن

وينةةل الةةدخول فةةي تفاصةةيل آليةةة عمةةل هةةصه المردلةةة رنةةد مةةد تومةةيح مةةاصا  نينةةي ن صةةناو أتةةنا  الدةةوادط 
الرايتةةة وال انويةةة التةةي تةةرتنك مةةل مجةةالي عمةةل النظةةام الةةصو ينةةيد أد األتةةنا  الرايتةةة فةةي مجةةال المةةوارط 

عاصير   الهةتات األرمةية   التةيول   الفيمةانات(  أمةا الدةوادط التةي يممةد أد الكنييية هي االترتل  األ
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و أو نتيجةةةو للدةةوادط الكنيييةةة فهةةي ااألمكةةار الوتيةةرأ   صونةةاد ال لةةول   ارنهيةةارات األرمةةية    تمةةود تةةننا
 ارنجرافات األرمية ( .

 
تتةلمها المتةارات الفرعيةة للوصةول إلةى يةرار فيتم  إنهاء تلتلة ارختنةارات التةي  رآلية اتخاص القراوفي        

مةد مةمد ييةد التدليةل  Domain_Typeأما نقنول النص وتدديد مجال عمل النظةام لتدةدد عنةدها ييمةة الدقةل 
ومصلك  تيكةى درجةة تم ةل متةتوى نجةا  عمليةة اتخةاص القةرار نوصةفه ينةورو جيةداو أو ينةول متوتةك أو ينةول 

المتار الفرعي الصو يُجتةات للوصةول إلةى القةرار   أو إدم يُةرفا الةنص  مييو إص تددمد نارعتماد على نوع
 المدخل في دالة فةله في اجتيات أو مد متارات  ارختنارات الفرعية .

 

  الهدو مد هصه المردلةة هةو اتةتخالص الميلومةات مةد النصةوص التةي  : مرحلة استخالص الحوادث

نةةول ليخةةتد الميلومةةات المتتخلصةةة فةةي ياعةةدأ النيانةةات أُخةةص القةةرار نقنولهةةا ونوةةا النظةةر عةةد درجةةة الق
( ليةتم فرتهةا نيةد صلةك إلةى جةدوليد   األول خةاص 1الةاملة ممردلة أولى والمومدة متنقا فةي الجةدول ا

ننتاا   مجال الدوادط بير الكنييميةة والمتمةود مةد أدةد عةةر دقةال وال ةاني خةاص ننتةاا  مجةال المةوارط 
ارتةةتخالص يةةة نةدأ  آلت  (  2فةي الجةةدول ا اي عةةر دقةةال والمومةح تفاصةةيلهمالكنيييةة والمتمةةود مةد ا نةة

مهامهةةا نيمليةةة فدةةص للميلومةةات التةةي تتمةةمنها ييةةود التدليةةل لجمةةل مدتةةوى الةةنص   إص تترممةةت المقتردةةة 
نةةةمل راةةيس أمةةا علةةى خاصةةية صةةنو ارتةةتخالص فقةةك أو علةةى خاصةةيتي صةةنو ارتةةتخالص والصةةنو 

م نهجةا ميالجةةة  وو يُرممةةت علةى صةةنو الةةنمك االةدرلي ميةةا ونةةةمل  ةةان إلنجةةات مهةةام هةةصه لقواعدو.لقةةد ُصةةمم 
المردلةة  األول رتةةتخالص الميلومةةات مةةد األنمةاك القواعديةةة التةةي لهةةا أصةناو اتةةتخالص تةةرتنك نةةةمل 
مناةر مل نيا دقول ياعةدأ النيانةات الةةاملة وال اني رتةتخالص الميلومةات مةد األنمةاك القواعديةة التةي 

 لها ارتناك بير مناةر مل نيا دقول ياعدأ النيانات الةاملة.

 
 مخرجات مجالي عمل النظام ( حقول جدولي2الجدول )

 جدول حقول المجال األول                           جدول حقول المجال الثاني                           

 اسم الحقل ت  اسم الحقل ت

 الحادث الرئيس سبب 1  سبب الحادث الرئيس 1

 سبب الحادث الثانوي 2  سبب الحادث الثانوي 2

 سبب أو نتيجة الحادث 3  سالح الحادث 3

 التأثيرات المميته 4  التأثيرات المميتة 4

 التأثيرات الغير مميتة 5  التأثيرات غير المميتة 5

 التأثيرات الفيزيائية 6  الزمان 6

 الفقدان 7  المتسبب في الحادث 7

 مصدر المعلومات 8  التأثيرات الفيزيائية 8

 الزمان 9  الخطف 9

 المكان 10  المكان 10

 ترك مكان اإلقامة 11  مصدر المعلومات 11

 مقياس الحادث 12   

  

 نيد أد تنهةي آليةة ارتةتخالص  مهامهةا نخةتد الميلومةات التةي اتتُخلصةت مةد  :تنظيم مخرجات النظام

صناو ارتتخالص تواءو مانت مرتنكة نةمل مناةر أم بيةر مناةةر ندقةول ياعةدأ األنماك القواعدية صات أ
النيانةةات الةةةاملة فةةي ياامةةة الخةةتد المعيتةةة الميةةدأ لهةةصا الوةةرا لتجةةرى عليهةةا عمليةةات تيةةديل م ةةل دةةصو 
الميلومةةات الممةةررأ مةةد نيةةا الدقةةول م ةةل تةةن  الدةةادط الةةرايس أو تةةن  الدةةادط ال ةةانوو وصلةةك نتيجةةة 

د فةي لوجود أم  ر مد نمك له  صنو ارتتخالص نفته ليدصل نيد صلةك نقةل الميلومةات المتتخلصةة تُخةتم
ياعةةدأ النيانةةات الةةةاملة و ةةمم تُفصةةل  نارعتمةةاد علةةى دقةةل صةةنو المجةةال إلةةى جةةدوليد مةةل جةةدول يتمةةمد 
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النيانةات مجموعة الدقول المةترمة والخاصة نمجال اليمل ومما تهل اليمل م يةراو مةا تةوفره أنظمةة يواعةد 

ومةد ، مد عمليات تتهل مد التيامةل والوصةول الةى النيانةات م ةل الندةط والترتية  وبيرهةا مةد اليمليةات

( اللصيد يومداد نتاا  تكنيش نتاا  آلية ارتةتخالص علةى مدتةوى الةنص 4(  والجدول ا3الجدول اخالل 
يح  مرادةةل عمةةل النظةةام اللةةصيد تةةم ارتةةتيانة نهمةةا لتومةة Text107والةةنص فةةي الملةةو Text1فةةي الملةةو 

 جمييها .

 استشهاد اثنا عشر شخصاً في انفجار سيارة ملغومة في بغداد اليوم الخميس

و  انفجةةرت تةةيارأ ملوومةةة نةةالقر  مةةد مرمةةت للةةةركة فةةي الياصةةمة نوةةداد   ويالةةت التقةةارير اد ا نةةي عةةةر ةخصةةا
 اتتةهدوا في األنفجار وأُصي  عدأ اخرود .

 )المجال االول( text1المعلومات من النص في الملف   ( نتائج استخالص3الجدول )

 

 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة سومطرة 6.5زلزال بقوة 
تةةل اليةةةرات واصةةانة الماةةات درجةةة علةةى مقيةةاس ريختةةر جتيةةرأ تةةومكرأ وتتةةن  فةةي ي 6.5مةةر  تلةةتال نقةةوأ 

 وتدمير اليديد مد المناني.

 
 المعلومات المستخلصة أسم الحقل

 الموارط الكنييية_تلتال سبب الحادث الرئيس

 ت  يرات مميته+ت  يرات بير مميتة +ت  ير على األهداو الفيتيااية سبب الحادث الثانوي

 - سبب أو نتيجة الحادث

 اليةرات التأثيرات المميتة

 الماات التأثيرات الغير مميتة

 تدمير اليديد مد المناني التأثيرات الفيزيائية

 - الفدان

 - مصدر المعلومات

 - الزمان

 جتيرأ تومكرأ المكان

 - ترك مكان األقلمة

 درجة على مقياس ريختر 6.5 مقياس الحادث

 )المجال الثاني( text107 ( نتائج استخالص المعلومات من النص في الملف 4الجدول )

ةةُل عليهةةا مةةد تكنيةةش نظةةم اتةةتخالص الميلومةةات إلةةى آليةةات التقةةويم مرحليية التقييييم :  تخمةةل النتةةاا  التةةي يُْدصي

ةةرت فةةي الفصةةل األول وهةةي  مقيةةاس ارتةةترداد   إليجةةاد نتةةةنة   Recallوكرااقةةه  علةةى وفةةش المقةةاييس التةةي صُم 

ومةات صات الياليةة الموجةودأ مةد مةمد الةنص ومقيةاس الميلومات المتتخلصة نةةمل صةديح مةد الةنص إلةى الميل
إليجةةاد نتةةنة الميلومةةات المتتخلصةةة مةةد الةةنص نوتةةاكة نظةةام ارتةةتخالص إلةةى الميلومةةات  Precisionالديةةة  

الصو يجمل نيد المقياتيد التةانقيد نياليةة  F-measureالواج  اتتخالصها نةمل صديح مد النص أو مقياس أو 

 الميلومات المتتخلصة اتم الدقل

 هجوم نالمتفجرات تن  الدادط الرايس

 ت  يرات مميته + ت  يرات بير مميتة تن  الدادط ال انوو

 تيارأ ملوومة تال  الدادط

و  الت  يرات المميتة  ا نا عةر ةخصا

 اخرودعدأ  الت  يرات بير المميتة

 - التماد

 - المتتن  نالدادط

 - الت  يرات الفيتيااية

 - الخكو

 القر  مد مرمت ةركة في الياصمة نوداد المماد

 التقارير مصدر الميلومات
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يتةةه   إد تلةةك المقةةاييس عةةادأ مةةا تنجةةت مةةد خةةالل إجةةراء تلتةةلة مةةد ريامةةية تيمةةس متةةتوى تةةال تم المقياتةةيد وأهمم
ُل  عليها مد التكنيش األتي للنظام مةل مةا يتةمى نتةاا   ارختنارات والمقارنات آليا أو يدويا نيد الميلومات التي يُْدصي

و  ُل عليها مد اتتخالص الميلومات مد نصوص الفدص يةدويا نوتةاكة الخنةراء أو اليةامليد علةى الفدص التي يُْدصي
تقويم النظام   وفيما يخص نظامنا المقتر  فقد اعتمد مقياس الدية آلية لتقةويم وفيمةا ية تي تفتةير ألتةنا  اعتمةاد هةصا 

 .المقياس مد دود بيره وآلية تكنيقه 
      

لةةى النظةةام   فميظةةم ييةةتى التةةن  الةةرايس رختيةةار مقيةةاس الديةةة مةةد دود بيةةره لكنيييةةة النصةةوص المكنقةةة عف
النصوص متمونة مد مجموعة مد الفقرات المختارأ التي تمود مد ممد مجالي عمل النظام  ونمينى أخةر أدم آليةة 
عمل النظام ر تيُنى نايتكاع المقاكل أو الفقةرات صات الياليةة نمجةال عمةل النظةام  مةد نةيد الفقةرات المليةة الممونةة 

األجراء مد فهم مامل للنص وهو خةارل نكةاق أهةداو النظةام المقتةر   وهةصا جيلنةا للو يقة أو النص لما يتكلنه هصا 
نتتنيد مقياس ارتةترداد ألنةه ييتمةد علةى إيجةاد النتةنة نةيد الميلومةات المتتخلصةة نةةمل صةديح إلةى  الميلومةات 

 .المدتملة في النص اصات اليالية وبيرها(  وهصا ما ر يتوافر في  كنييية النصوص المكنقة 
 

نةةالربم مةةد جميةةل تلةةك المدةةددات والميويةةات والصةةيونات التةةي واجهةةت إنجةةات النظةةام المقتةةر   يممةةد أد نصةةو 
متتوى إنجات النظام نالجيدم وجاء وصفنا هصا ميتمد على نتاا  مردلةة التقةويم   ومةد خةالل مةةاهدأ نتةاا  المجةاليد 

ةةنْت علةةى وفةةش الميادلةةة ومةةد خةةالل دتةةا  النتةةنة الماويةةة للديةةة المليةةة لنتةةاا  ارتةةتخال ص لمةةال المجةةاليد التةةي ُدت 
 ا تية :

ا لجميع النصوصالمعلومات المستخلصة آليمجموع                             

100 × ______________________________________=  للدقة  النسبة المئوية                

                            لجميع النصوص المعلومات المستخلصة يدويا                                                      

 

%    95%   أما النتنة الماوية لدية نتاا  المجةال ال ةاني= 89وجدنا أدم النتنة الماوية لدية نتاا  المجال األول =  

ه علةى نصةوص مجةال الدةوادط فهصا ينيد أد النظام ييمل نفيالية أدتد على نصوص مجةال المةوارط الكنيييةة منة
بير الكنييية ويممد أد يُيتى صلك إلى عدأ أتنا  منهةا عةدد النصةوص ودجمهةا التةي تخةص المجةال ال ةاني تمةود 
و منها للمجال ال ةاني فمةالو عةد كنييةة النصةوص مةد ديةط التةةانه إلةى دةد مةا فةي األنمةاك  ايل عددا واصور دجما

مجال المةوارط الكنيييةة   ومةد جانة  آخةر يممةد أد نصةو نتةنة ديةة القواعدية الممونة لمدتوى النص للنصوص 
المجال األول نالجيدأ ونالمرمية نتنة إلى عدد ودجم النصوص فمالو عد التواير الوامةح ألنمةاك الجمةل الممونةة 

  له . 

 
 

 
 

 
 

 االستنتاجات :  -3
   المقتةر  مةد ديةط القيةود  تيةد كنيييةة النصةوص الميتمةدأ أولةى المدةددات التةي واجهةت تصةميم النظةام

الموموعة على دجم متانة عنواد النمص ونمكه ومصلك عدم يدرأ النظام على عتل النصوص الممتونةة 
 مد الصور التي بالنا ما تمود مالتمة للنصوص الخنرية نةمل آلي.
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   وتيد مددوديةة مفةردات الميجةم وخصوصةيتها مةد مةمد مجةالي عمةل النظةام وعةدم تممنةه مةد اتةتنناك
لياليةات الميجميةةة الميرفيةة نةةيد المفةردات المدخلةةة ومةصلك عةةدم تةوافر ميجةةم ميرفةي المترونةةي مودةةد ا

يتيل عةد ماهةل النةاد يد عة ء  ننةاء ميةاجم تمةود خاصةة ألبرامةهم الند يةة وهةو مةا يةد أمةاو ييةدا 
 جديدا على فماء عمل النظام  .

 

   مةةل النظةةام وأديمهةةا فتةةداخل ومرونةةة تمةةويد تُيةةدم مردلةةة التدليةةل القواعةةدو وادةةدأ مةةد أصةةي  مرادةةل ع
الجمةةل الممونةةة للوةةة اليرنيةةة وعةةدم وفةةرأ األنمةةوصل التم يلةةي اليةةام الةةصو يممةةد أد يمةةم جميةةل القواعةةد 
الندويةةة التةةي تتمةةود منهةةا الجمةةل   فمةةالو عةةد نةةدرأ األعمةةال والجهةةود الند يةةة التةةي تُينةةى نميالجةةة 

ارها على ميالجة أنماك مدةددأ مةد الجمةل المنفةردأ   مةد النصوص مد ديط الميالجة القواعدية وايتص
و مةةد المرونةةة فةةي تمةةويد األنمةةاك  هنةةا جةةاءت مردلةةة التدليةةل القواعةةدو لنظامنةةا المقتةةر  لتيكةةي نوعةةا
القواعدية النتيكة والمرمنة المتمونة منها جمل النصوص المكنقة على النظام ومد ممد أنمةاك مدةددأ 

والجةةار والمجةةرور والظرفيةةة مةةد خةةالل تصةةميم آليتةةيد للدةةارت المدةةدودأ مةةد الجمةةل ارتةةمية والفيليةةة 
رمتةاو األنمةاك القواعديةة النتةيكة للجمةل ارتةمية والفيليةة ومةصلك ايتةرا  إتةتراتجية إعةرا  ميتمةداو 
علةى منةةدأ اإلعةرا  مةةد أعلةى إلةةى أتةفل مةةد أجةل تدديةةد أولويةات األنمةةاك التةي يُْنةةدأ نتموينهةا أور  أمةةا 

د مد عمليةات الةدم  الندةوو أو الةدم  الةدرلي   ونةالربم مةد النجةا  الةصو دققتةه األنم اك المرمنة تُتموم
هصه المردلة تيمد مد مدددات عمل النظام المقتر  ليدم ميالجتها األنماك الميقدأ التي يةد تتمةمد أدوات 

في تدديد الةنمك القواعةدو النفي والجتم وارتتفهام واإلةارأ وبيرها فماٍل عد اإلخفاق الصو يد يددط 
 الصديح نتيجة لوجود دارت اللنس القواعدو .

 

     مردلة ارتتخالص اعتمدت على اتتخالص الميلومات مةد األنمةاك القواعديةة التةي تمةود لهةا ارتنةاك
مناةر أو ارتناك بير مناةر ندقول ياعدأ نيانات المخرجات التةي يةد أعكةت نتةاا  اتةتخالص يممةد أد 

و إلةةى أد هنالةك نيةا األصةةناو نصةفها نالج يةدأ مةد خةةالل تفدصةنا لنتةاا  هةةصه المردلةة. وتوصةلنا أيمةا
تمود ادتمالية ددوط أخكاء في أ نةاء عمليةة اتتخالصةها يليلةة م ةل أصةناو التمةاد والممةاد وأصةناو 
تمةةود ادتماليةةة الخكةة  فةةي اتتخالصةةها متوتةةكة الدةةدوط م ةةل أتةةنا  الدةةوادط الرايتةةة وال انويةةة أمةةا 

صناو صات اردتمالية األم ر عرمة للويوع في األخكاء في أ نةاء عمليةة ارتةتخالص فهةي التةي يةد األ
د صةةنفها الةةدرلي نةةةمل  و منفصةةلة فةةي الجملةةة نةةةمل دااةةم م ةةل تةةال  الدةةادط أو التةةي يُدةةدم  ر تةةرد أصةةنافا

 خاكئ  .
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