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 مستخمص:

تهذف الذساظت ئلى ئنؿاء ضىسة لىاكو الشبياث الهشبُت الذاللُت ودوسَا في ئزشاء اإلادخىي 

ب الذاللي ، الهشبي نلى ؤلاهترهذ هما تهذف ئلى الخهٍشف بمفهىم ألاهؿىلىحُا ونالكتها بالٍى

اللُت والطهىباث التي جىاحه بىاء جلً لبىاء شبىــــاث نشبُت د الذوافو هما هاكشذ الذساظت

ف بىمىرحين مً  الشبياث الذاللُت مو ششح لىاكو الشبياث الذاللُت الهشبُت والخهٍش

وأظفشث الذساظت نلى (. Arabic WorldNet -Arabic Ontologyالشبياث الذاللُت الهشبُت )

 اللًت هؿىلىحُاأ بىاء وجىاحه، أن َىان غهف شذًذ في بىاء أهؿىلىحُا باللًت الهشبُت

  جدذًاث الهشبُت
 
 . مىىهاتها نلى والاجفاق بىائها لطهىبت هكشا

 

 اإلادخىي الهشبي .، الشبياث الذاللُت الهشبُت، نلم الىحىد، ألاهؿىلىحُا :الكممات الدالة

 

Abstract: 

The aim of this study to give a picture of the reality of the Arab semantic 

networks and their role in enriching the Arabic content on the Internet. It also 

aims to introduce the concept of ontology and its relation to the semantic web. 

The study also discussed the motives for building Arab networks, the difficulties 

encountered in constructing these semantic networks, explaining the reality of 

semantic networks. The study revealed that there is a serious weakness in 

building the Arabic language ontology, and the construction of the Arabic 

language ontology is facing challenges to the difficulty of building it and 

agreeing on its components. 
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  :مشـكمـة الدراســــــــة

ه مً معدىذاث ومهلىماث ومطادس   ب أيني اإلاطادس اإلاهلىماجُت بما جدٍى حهخبر شبىت الٍى

م مدشواث البدث الخللُذًت. يير أن جىكُم َزٍ  مخىىنت ًمىً الىضٌى ئليها نً ؾٍش

 ياًت في اإلاهلىماث واإلاعدىذاث 
 
بطىسة حعهل نملُت البدث فيها والىضٌى ئليها، ٌهخبر أمشا

الطهىبت ًػاف ئلى رلً، أهه في قل التزاًذ اإلاعخمش في حجم اإلاهلىماث اإلايشىسة في شبىت 

ب أضبذ مً الطهىبت بميان كُام مدشواث البدث باًجاد اإلاهلىماث اإلاىاظبت.   الٍى

ــــــــت"، أو ما ًؿـــــــلم ومً َزٍ اإلاشيلــــــــت قهشث فىــــ  ُــ ب راث الذالالث واإلاهاهــــــي اللفك ــشة "الٍى

ت مطؿلـــذ " ب الخالُت ولىً جخخلف  والتي " Semantic Webنلُــــــه باإلهجليًز هي امخذاد للٍى

ب الذاللُت بيعُج  مىً جمثُل الٍى ت. ٍو ننها بأنها جخفهم مذلىالث ألالفاف واإلاهاوي البشٍش

ـ مً اإلاعدىذاث التي جدخىي نلى مهلىماث مدىلت ئلى مهؿُاث ًمىً لآلالث كشاءتها متراب

 وفهم مدخىاَا ومً زم جلُُمها.

ب الذاللُت )( ألاهؿىلىحُا) وحهخبر الشبياث الذاللُت   Semanticأخذ أَم مىىهاث الٍى

Webلت لخمثُل اإلافاَُم مً خىلىا ور، ( وحجش ألاظاط لهمله لً نً وحهشف نلى أنها ؾٍش

م الشبـ بُنها بهالكاث راث مهنى بهزٍ ، مما ٌعانذ نلى فهم أوظو للمفاَُم اإلاخخلفت، ؾٍش

ب مً فهم  لت وعخؿُو حهل الخاظب آلالي ًطل إلاعخىي فهم وئدسان للمهاوي كٍش الؿٍش

( ونلى الشيم مً ضهىبت بىاء ألاهؿىلىحُاث ئال أنها 2010)بامفلح، . وئدسان ؤلاوعان

ب الذاللياضبدذ مً أَم الخ ا ٌهخبر بمثابت ، دذًاث التي جىاحه بىاء الٍى ورلً ألن جىفَش

ب  الذاللي. البيُت ألاظاظُت للٍى

ــثر ألادواث فانلُت   وجدكى الشبياث الذاللُت بمياهـــــت مهمت في بُــــــئت اإلاهلىماث لىىهــــها مً أهـــ

ـــاث اإلاىحــــىدة غمً مجاٌ وبىضفها جمثُــل سظمي للمفاَُـ، في جىكُم اإلاهشفـــــــت ــــم والهالكـ

 (.2013مهين )أخمذ ٌ.، 

 لىحىد أهؿىلىحُا للًت الهشبُت في هثير مً الخؿبُلاث واإلاجاالث  
ُ
وللذ همذ الخاحت مإخشا

التي جخهامل مو مطؿلخاث اللًت الهشبُت همدشواث البدث والترحمت آلالُت وحهلها أهثر 

ف اإلاطؿلخاث الهشبُت مما ٌعخذعي الخا دكت وشمىلُت حت لىحىد وظُـ ًلىم بخهٍش

بمفاَُم داللُت جدُذ اإلاجاٌ لفهم ومشاسهت وجبادٌ البُاهاث بطىسة واضخت ودون أي 
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ف دكُم للمهنى الذاللي للبُاهاث اإلاشاد جبادلها، يمىع ، خُث جدىي ألاهؿىلىحُا نلى حهٍش

نلى ؤلاهترهذ واإلاعاَمت في ئزشاء واإلاعانذة نلى الاظخًالٌ ألامثل للمدخىي الهشبي اإلاخىفش 

 . َزا اإلادخىي نليها

 واظخخذاما، 
ُ
ض اإلادخىي الشكمي الهشبي نلى ؤلاهترهذ ئهخاحا ولخدعين فشص وضٌى  ولخهٍض

ً نلى الخىاضل ، حمُو اإلاىاؾىين الهشب ش أهكمت وأدواث ختى هطبذ كادٍس ًذفو ئلى جؿٍى

ت لبىاء نهػت وزلافت وخػاسة ألامموجبادٌ اإلاهلىماث نلى ؤلاهترهذ الزي ٌهخبر حجش  . الضاٍو

فىحىد أهؿىلىحُا نشبُت مً أحل الخبادٌ العلُم والفهاٌ للبُاهاث ٌعاَم بشيل مباشش 

ض اإلادخىي الهشبي نلى ؤلاهترهذ  . في حهٍض

 : أيمية الشبكات الداللية

ُـل اإلاهـشفت في( ألاهؿىلىحُا) الشبياث الذاللُت  أي هكــام، وحهمل  جمثــل ألاظـاط لهملُـت جمث

نلى َُىـلت اإلاهشفت في اإلاجاٌ، وبذونها ال ًمىً الخشوج بمفشداث لخمثُل اإلاهشفت، ونلُه فان 

 َى وغو هكام فهاٌ لخمثُل اإلاهشفت جلذم مفشداجه جدلُل اهؿىلىجي 
 
اإلافشوع نمله أوال

حعمذ ببىاء  فهاٌ إلاجالها، وألاهؿىلىحُا حعهل نملُت جبادٌ اإلاهشفت، ومشاسهت ألاهؿىلىحُا

ذ مً ئمياهُت ئنادة اظخخذام اإلاهشفت  . كىانذ مدذدة للمهشفت الخاضت بداالث مهُىت وجٍض

زهش )الهادي،   شهذ الهذًذ مً الخؿىساث الىثيرة خالٌ  ( أن جىكُم اإلاهلىماث2010ٍو

ً اسجبؿذ بتزاًذ واضح معخمش إلاطادس اإلاهلىماث ؤلالىتروهُت اإلاخاخت نلى  الهلذًً ألاخيًر

ش أو ابخياس أدواث ووظاةل وأظالُب حذًذة لخىكُم اإلاطادس ال ب، مما أدي ئلى غشوسة جؿٍى ٍى

شير )اليششحي،  ب. َو ب ( 2012في بِئت الٍى  Webئلى أن مطؿلح الخىلُب نلى شبىت الٍى

Mining  ب له اللذسة نلى اهدشاف اإلاهشفت مً واكو البُاهاث اإلاخاخت نلى شبىت الٍى

 ت كؿاناث سةِعُت:مشجىضة في رلً نلى زالز

ب  •  .Web content miningالخىلُب نً مدخىي الٍى

ب •   .Web structure miningالخىلُب انخمادا نلى بيُت الشوابـ اإلاخاخت نلى الٍى

ب •   .Web usage miningالخىلُب مً واكو أهماؽ الافادة والاظخخذام نلى الٍى
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دوسا سةِعُا في ول مً اللؿاناث  (Ontologyالاهؿىلىحُا ) وجلهب الشبياث الذاللُت 

الثالر ئر حهمل نلى جمثُل اإلادخىي وفلا للمفاَُم والذالالث اإلاشاد الخهبير ننها مهخمذة في 

اض ي، هما حهمل نلى جدذًذ الهالكاث والشوابـ  رلً نلى أهماؽ اإلاىؿم والاظخذالٌ الٍش

ب اث وفلا إلاىغىنُت وحهمل نلى جطيُف اإلادخىي لفئ، بين البُاهاث اإلاخخلفت نلى الٍى

 اظخخذامه.

ػُف ) ( ان الاهترهذ والاجطاٌ العهل خلم بين ألاهكمت خاحت ماظت لِغ Jarra, 2011ٍو

 Data Semanticsبل أًػا الى اجفاق خٌى مهاوي َزٍ البُاهاث ، الى جبادٌ البُاهاث فلـ

ث جدخىي ولزلً حهخبر الاهؿىلىحُا الدجش ألاظاط للخبادٌ العلُم والفهاٌ للبُاهاث، خُ

فاث بلًت  ف دكُم للمهنى الذاللي للبُاهاث اإلاشاد جبادلها. خُث جىخب َزٍ الخهٍش نلى حهٍش

وي ٌعخؿُو أي هكام فهمها وخعابها، بل والاظخيخاج منها وبزلً فهي  Formal Logicاإلاىؿم 

 حهضص كابلُت الدشًُل بين ألاهكمت في مجاالث اإلاهشفت اإلاخخلفت. 

 أيداف الدراســـة:

ا في ئزشاء ته  ذف َزٍ الذساظت ئلى ئنؿاء ضىسة لىاكو الشبياث الهشبُت الذاللُت وأزَش

ىبثم مً َزا الهذف الشةِس ي بهؼ ألاَذاف الفشنُت . اإلادخىي الهشبي نلى ؤلاهترهذ ٍو

 : اإلاخمثلت في

  .ب الذاللي  ئللاء الػىء نلى مفهىم ألاهؿىلىجي وأَمُتها ونالكتها بالٍى

 فو لبىاء شبىــــاث نشبُت داللُت .الخهشف نلى أَم الذوا 

 الطهىباث التي جىاحه بىاء الشبياث الذاللُت الهشبُت . 

 . واكو الشبياث الذاللُت الهشبُت 

 ( ف همارج مً الشبياث الذاللُت الهشبُت  Arabic WorldNet -Arabicحهٍش

Ontology ) 

 أزش الشبياث الذاللُت في ئزشاء اإلادخىي الهشبي نلى ؤلاهترهذ . 

 : أسئمة الدراســـة

 ما هي أَم الذوافو لبىاء شبياث داللُت نشبُت ؟: ط
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 ط: ما أَم الطهىباث التي جىاحه بىاء شياث نشبُت داللُت ؟

 ط: ما دوس الشبياث الذاللُت في ئزشاء اإلادخىي الهشبي نلى ؤلاهترهذ ؟

 : املهًج املستخدم

 لهزا البدث 
 
م اظخخذام اإلاىهج الىضفي اإلاهخمذ فلذ ج، لخدلُم ألاَذاف اإلاشظىمت ظلفا

خُث ٌعانذ نلى وضف واكو ، نلى الخدلُل لىىهه ألاوعب إلاهالجت الكاَشة كُذ البدث

وما لها مً أزش في ، الشبياث الهشبُت الذاللُت والطهىباث التي جىاحه بىاء جلً الشبياث

 ئزشاء اإلادخىي الهشبي نلى ؤلاهترهذ .

 : ورلً نلى الىدى الخالي، ً خالٌ الاظخهاهت بأهثر مً أداةوكذ جم حمو اإلاهلىماث اإلاؿلىبت م

ت -  . مشاحهت ؤلاهخاج الفىشي اإلاخهلم باإلاىغىم باللًت الهشبُت وؤلاهجليًز

 جىاولتهم الذساظت هىمارج للشبياث الهشبُت حمو البُاهاث واإلاهلىماث نً مششوعي -

ما شبىت اليلماث الهشبُت   Arabic ىلىحُا الهشبُتو ألاهؿ Arabic WorldNetالذاللُت َو

ontology : مً خالٌ مىكعي 

http://wordnet.princeton.edu 

 http://sina.birzeit.edu/ArabicOntology/index.html 

 : الدارسات السابكة

 ورلً نلى الىدى الخالي ، ظخهاهت بأهثـــش مً أداةكذ جم حمو اإلاهلىماث اإلاؿلىبت مً خـالٌ الا  

ت مً خالٌ شبىت  مشاحهت ؤلاهخاج الفىشي اإلاخهلم باإلاىغىم باللًت الهشبُت وؤلاهجليًز

 . ؤلاهترهذ ونذد مً كىانذ البُاهاث

في ئؾاس جدبو أدبُاث ؤلاهخاج الفىشي بشصث الهذًذ مً الذساظاث التي جىاولذ الشبياث   

التي ظاَمذ ف  (Nouma N., 2013) ما ًؿلم نلُه ألاهؿىلىحُا مً بُنها دساظتالذاللُت أو 

ب الذاللي في حهكُم الخذماث الخفانلُت ورلً مً خالٌ بىاء  ئبشاص دوس أهؿىلىحُا الٍى

جؿبُلاث مخلذمت في مجاٌ الخهلُم الهالي لخىفير بيُت َُيلُت راث مًضي داللي للمدخىي 

http://sina.birzeit.edu/ArabicOntology/index.html
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ىم بما في رلً الؿبلت الهلُا والدعلعل الهشمي للفـــئت حًؿي الجىاهب الشةِعُت للمىغ

 . الفشنُـــت

اللػاًا والاججاَاث الشةِعُت واإلاشاول اإلاخهللت بأبدار  (Calzada, 2007)وجىاكش دساظت  

 وجدذًذ اإلاعاَماث اإلامىىت مً اإلاخخططين في مجاٌ اإلاىخباث واإلاهلىماث، ألاهؿىلىحُا

ش ألاهؿىلىحُا ا ورلً مً خالٌ جلذًم مفشداث أهثر ، لخاضت بالشبىت الذاللُتلللُام بخؿٍى

 هىظُلت لخدعين هكم اظترحام اإلاهلىماث . زشاء  ًمىً أن جذنم الاظخذالالث اإلاىؿلُت

الخدذًاث والشؤي اإلاعخلبلُت في َزا اإلاجاٌ مىضخت ( Alkhalifa, 2006) ونشغذ دساظت 

ت البدثُت جىمً في جدذًذ ال ت الذاللُت للًت الهشبُت أن الخدذًاث اللًٍى ىمارج اللًٍى

ت اإلاخخلفت لؤلظماء وألافهاٌ وئحشاء دساظاث ئخطاةُت إلاخخلف  ووغو الخطيُفاث اللًٍى

ت الخؿبُلُت  اإلاىىهاث الذاللُت لخدذًذ خطاةطها في خين سأث الذساظت أن الخدذًاث اللًٍى

 . خؿبُلاث واظخخذامهاجخمثل في الخدلُل الىدىي ووحىد مدخىي لًىي وافي الخخباس َزٍ ال

 Arabic ملاسهت ئسشادًت لخدعين اظخخذام اللًت الهشبُت في (Nahli, 2004) وجىاولذ دساظت 

WordNet جم جؿبُم َزا الىهج نلى ،WordNet  الهشبُت باظخخذام كامىطAraMorph 

ا بدُث ًمىً جؿبُلها بفهالُت نلى الل. همطذس زىاتي اللًت ًاث وجلً ؤلاسشاداث نامت جمام 

ت اإلاعخخشحت مً اإلاىسد زىاتي اللًت ملابل  خم الخدلم مً اليلماث ؤلاهجليًز ألاخشي. ٍو

Princeton WordNet  مً أحل جدذًذ حًؿُتها وجدذًذ اليلماث التي حشترن في هفغ

زا ًللل بشذة مً نذد اليلماث الهشبُت اإلالابلتsynsetsمجمىنت مً  زم ًخم فدظ . . َو

الهشبُت لجهل اليلماث الجذًذة جكهش وئغافت  WordNet في َزٍ ألاخيرة مو اإلالابل

 اإلاشادفاث الجذًذة وئزشاء اللًت الهشبُت. 

 : الدراســـات العربيـــة

( ئلى اإلابادب ألاظاظُت اإلاخهللت ببىاء 2013)أخمذ ٌ.،  جىاولذ دساظت أخمذ َىذي 

ا الذوس الزي ًمىً أن جلىم به ، ألاهؿىلىحُا ومىىهاتها وأهىانها في جىكُم اإلاهلىماث وجأزيَر

في البدث والاظترحام. وجىضلذ الذساظت ئلى ان ألاهؿىلىحُا حعانذ في الخًلب نلى 

م مهالجت الىطىص بدعب داللتها وأن ، مشىالث حشدذ ونشىاةُت اإلاهلىماث نً ؾٍش
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جىىن ادواث البدث مبيُت نلى الخمثُل اإلاهشفي الذاللي والىضٌى للىانذ نامت ًمىً 

 . ا في بىاء أهؿىلىحُا اإلاجاٌ الىاخذجؿبُله

( بهىىان هدى الخيامل اإلاهشفي مً واكو جىقُف ألاهؿىلىحُاث 2011)وششحي،  جدىاٌو دساظت 

ب، ونملُت الخىلُب  في ئؾاس الخىلُب نً البُاهاث مفهىم وواكو الخيامل اإلاهشفي نلي الٍى

هشع بهذ رلً الباخث إلافهىم ألاهؿىلىحُاث و ، نً البُاهاث البيُت البىاةُت لها باإلغافت َو

ب،  اتها ووقاةف ألاهؿىلىحُاث في الخىلُب نلي الٍى ب ومعخٍى ئلي لًاث أهؿىلىحُا الٍى

وجىضل الباخث ئلى أن ألاهؿىلىحُاث جىفش اللذسة للخؿبُلاث والبرامج نلي ئداسة ودمج 

ب مً خالٌ اظخخذام اإلاىؿم وكىانذ الاظخذالٌ  وجيامل اإلاهشفت واإلادخىي اإلاخاح نلي الٍى

 
 
لترح الباخث مدشواث بدث داللُت نشبُت جخهاقم فيها كذساث البدث والاظترحام وفلا ٍو

 . باألهؿىلىحُاث الهامت واإلاخخطظ للمفاَُم والذالالث وهزلً ئزشاء اإلادخىي الهشبي

( بهىىان ألاهؿىلىحُاث ودوسَا في جىكُم 2010)الهادي،  وجلذم الذساظت الخاضت 

ب اإلاهلىماث في ب مفهىم ألاهؿىلىحُا وأوحهه الشبه والاخخالف بين ألاهؿىلىحُا  2.0ِئت الٍى

والىظاةل ألاخشي لخىكُم اإلاهلىماث مثل كىاةم سؤوط اإلاهلىماث واإلاياهض وهزلً 

ب الذاللي ومىىهاتها وخؿىاث بىاء  اظخخذاماث ألاهؿىلىحُا في نلم اإلاهلىماث والٍى

شع مجمىنت مً همارج ألاهؿىلىحُاث اإلاخياملت مثل ألاهؿىلىحُاث وأهىانها اإلاخخلفت زم ٌه

Bibliographic Ontology زٍ ألاهؿىلىحُت جلذم اإلافاَُم ، ألاهؿىلىحُاث الببلُىحشافُت َو

ب الذاللي  . والطفاث التي جطف الاظدشهاداث وؤلاسشاداث الببلُىحشافُت نلي الٍى

بىاء ألاهؿىلىحُاث والخذلُل ( مىهجُت حذًذة ملترخه في 2010)حشاس ج.،  جدىاٌو دساظت 

لت هما ًزهش ، نلى اإلاهني ٌهخمذ نلى ضفاث ألاشُاء ولِغ نلى أحىاظها زٍ الؿٍش َو

لت الخطيُف، الباخثان أظهل نلى اإلاعخخذم َزا ، نىذ بىاء أهؿىلىحُا باإلالاسهت مو ؾٍش

ت ٍش  باإلغافت ئلى أن اإلاعخخذم ال ًدخاج غمً اإلاىهجُت اإلالترخت الظخهماٌ ضفاث حَى

ت( وهي الخدذًذ والخىضل ئليها) ٍش ول ما . خُث ًىفي اظخهماٌ الطفاث الهشغُت والجَى

نلُه أن ًفهله َى ؤلاشاسة ئلى مجمىنت الطفاث التي حشير نىذ وحىدَا مجخمهه بشيل 

ت بل نً ضفاث مميزة  ٍش غشوسي ئلى ش يء مهين للخأهُذ هدً ال هخدذر نً ضفاث حَى

فانها ال ، باإلغافت ئلى ظهىلت اإلاىهجُت اإلالترخت ون ييٍروالتي باحخمانها حشير ئلى ش يء د

 جإدي ئلى نذم احعاق .
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( ئلى أَم الذوافو لبىاء شبياث داللُت للهشبُت وحهٍشف 2010وجخؿشق دساظـــت )بياس م.،  

وأًػا جىاٌو ، وجىاٌو البدث واكو بهؼ الشبياث الذاللُت الهشبُت الشبياث الذاللُــــت

ىاء الشبياث الذاللُت الهشبُت باظخخشاج اإلافاَُم والهالكاث آلُا او شبه مىهجُت حذًذة لب

 مً الىطىص ومً مذاخل اإلاهاحم وكىانذ البُاهاث اإلاعجمُت
 
واإلاىهجُت اإلالترخت ، ألُا

نذم الخلُذ بمجاٌ ، حهخمذ نلى كىانذ البُاهاث اإلاعجمُت وجمىً مً اختزاٌ الجهذ والىكذ

ؼ الىخاةج منها اللجىء يلى وظاةل آلُت او شبه ألُت غشوسي مهين .وجىضلذ الذساظت الى به

مثل جدذًا عخًشق وكخا هبيرا . ٍو وأوضح أن البىاء الُذوي للشبياث الذاللُت باَل الثمً َو

ألامش الزي ًخؿلب غشوسة اللجىء ئلى وظاةل آلُت أو شبه آلُت ألن أيلب اإلاىهجُاث حهخمذ 

 . نلى الخهلم آلالي مً الىطىص

( بهىىان ألاهؿىلىحُا ونالكتها بهلم اإلاهلىماث واإلاىخباث 2002ٌ دساظت )بذس، جدىاو  

فاث مطؿلح ألاهؿىلىحُا في الفلعفت ونلم اإلاهلىماث زم جىاولذ الذساظت بىاء  حهٍش

زم نشع همارج مً ألاهؿىلىحُاث اإلاخياملت ، الاهؿىلىحُاث وبهؼ اظخخذاماتها

ا مً  Mikrokosmosىصمىط ومششوم مُىشوه cycوجؿبُلاتها مثل مششوم  وييَر

وجىاولذ الذساظت ألاهؿىلىحُاث الخذًثت ومذي ، اإلاششناث التي تهذف لبىاء ألاهؿىلىحُاث

ش ألاهؿىلىحُاث  ئفادتها مً ئهخاحُت نلم اإلاهلىماث واإلاىخباث، وجىص ي َزٍ الذساظت بخؿٍى

ش ألادواث  اث .واإلاىهجُاث الالصمت إلوشاء وجطمُم وجلُُم ألاهؿىلىحُ وجؿٍى

 : Ontology تعريف األنطولوجيا

فاث التي جىاولذ الشبياث الذاللُت أو ما ٌعمى ألاهؿىلىحُا   َىان الهذًذ مً الخهٍش

Ontology نً ولمت أعجمُت مأخىرة مً أهؿىلىحُا الُىهاهُت  في نلم اإلاهلىماث نباسة

خىىن مً ولمخين  لىحىد َى أخذ ونلم ا؛ وحهني الهلم Logeiوحهني الىحىد، و  Ontoٍو

 نً 
 
ى الهلم الزي ًذسط الىحىد بزاجه، الىحىد بما َى مىحىد، معخلال مباخث الفلعفت َو

 نً مثل َزٍ 
 
أشياله الخاضت، ووان أسظؿى في اللشن الشابو ق.م، أٌو مً أدخل مفهىما

ت التي ننى بها الهلم خٌى أنم كىاهين الىحىد  « نلم الىحىد بما َى مىحىد»الىكٍش

 (.2018الهشبُت، )اإلاىظىنت 

نُذ ئهخاج َزا 
ُ
  وأ

 
 ألابدار. فبهذ اهدشاس بشيل جبىأ ضذاسة اإلافهىم في نلم الىمبُىجش خذًثا

 واظخخذاما في الهذًذ مً اإلاجاالث
 
 واظها

 
هخجذ خاحت ملخت لخىخُذ ، ؤلاهترهذ اهدشاسا
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ُنها لللُام ورلً ليي جخمىً ھزٍ ألاهكمت مً الخهامل فُما ب، ألاهكمت والبُاهاث اإلاىحىدة

 بمهمت ما .

للبُاهاث بين ألاهكمت ًدخاج ئلى خل ( (Interoperabilityئن َزا الىىم مً الخبادٌ البُني  

ت بل أًػا ئلى اجفاق نلى ، ئشياالث هثيٍر إلهجاٍص لِغ فلـ فُما ًخهلم بالعشنت والعٍش

لت الخىاكل وجشهُب البُاهاث الذاللي للبُاهاث وألاَم مً رلً َى الاجفاق نلى اإلاهنى . ؾٍش

اإلاخبادلت ولخل ئشيالُت الخهامل مو اإلاهاوي الذاللُت للبُاهاث اكترح الهلماء ألاهؿىلىحُا 

ئن ألاهؿىلىحُا هي ، بمهنى آخش. همشحو حهشف مً خالله مهاوي ألاشُاء اإلاشاد وضفها

فاث ألاشُاء اإلاشاد جذاولها  . (2017)حشاس م.، . حهٍش

خُث أضبذ لها ، هؿىلىحُا مً أَم اإلاباخث في نلم اإلاهلىماثومىز الدعهُىاث أضبدذ ألا  

وجىضح َزٍ ، مفهىم جفطُلي ًػو مهنى أو داللت ليل مفهىم ومطلح ولفل في مُذان مهين

 اإلافاَُم في همىرج بُاوي مً اإلاطؿلخاث والهالكاث الذاللُت بين َزٍ اإلاطؿلخاث

ىُبُذًا،  بأنها جىغُذ مخطظ وأهُذ ( ىحُاوحهشف الشبياث الذاللُت )ألاهؿىل. (2018)ٍو

 
 
ا إلافهىم مشترن خُث ًىىن َزا الخىغُذ بىاظؿت مجمىنت مً اإلاطؿلخاث مشجبت شجٍش

 في جمثُل اإلافاَُم، في مجاٌ مهين
 
وهي جمثل نالكاث داللُت . أي أن ألاهؿىلىحُا حهخبر جؿىسا

لت لخمثُل اإلاهشفت وحهخبر الشبى  ما حعخخذم هؿٍش
 
 أو بين اإلافاَُم، ويالبا

 
ت مخؿـ مىحها

 مً نلذ، التي جمثل اإلافاَُم باإلغافت ئلى الخؿىؽ.
 
 يير مىحه مإلفا

أي أنها نباسة نً " بُان منهجي أو وعلي للىُاهاث ونالكاتها اإلاىحىدة في مُذان مهين  

 للذاللت نلى هخل البىاء التي حعخخذم إلاعانذة الخاظباث والبشش في اإلاشاسهت في اإلاهشفت "

وهي حشبه كىاةم سؤوط اإلاىغىناث واإلاياهض في أنها جلىم نلى أظاط جىكُم  (2009)الهادي، 

وأؾلم نليها البهؼ اظم . ولىنها جخخلف في جدلُلها للفئاث، اليلماث في نالكاث جشادفُه

 . خشاةـ اإلافاَُم أو خشاةـ اإلاهلىماث وكذ أؾلم نليها البهؼ الخشاةـ الزَىُت

 : ية دالليةأيم الدوافع لبهاء شبكات عرب 

ً دولت في الششق ألاوظـ   اللًت الهشبُت هي اللًت الشظمُت إلائاث اإلاالًين مً الىاط في نشٍش

لُا، وهي اللًت الذًيُت لجمُو اإلاعلمين مً مخخلف الهشكُاث في حمُو أهداء  وشماٌ أفٍش
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هه ًدفض ومً زم، فا. الهالم. واإلاثير للذَشت أن الللُل كذ جم في مجاٌ ألاهؿىلىحُا الهشبُت

ش مىسد لًىي نشبي ًىدشف زشاء اللًت الهشبُت  . نلى جؿٍى

ئن ألاهؿىلىحُا الهشبُت هي شجشة إلاهاوي اإلاطؿلخاث الهشبُت )اهكش الشظم البُاوي أدهاٍ(  

وهي جمثُل سظمي للمفاَُم التي ًىللها اإلاطؿلح الهشبي ليل مطؿلح في اللًت الهشبُت، ًخم 

اإلافاَُم(، والهالكاث الذاللُت )مثل هىم فشعي مً وحضء جدذًذ مجمىنت مً مهاهيها )أي 

ض ظبل الخىاضل . (2018، مً( بين حمُو اإلافاَُم. )خٌى اللًت الهشبُت ولزلً ًيبغي حهٍض

 للخىشاس والاصدواحُت وحهمُم اظخخذام اإلاطؿلخاث 
 
بين الجهاث التي جلىم بدىفُزَا مىها

ت واإلاها  . حم اإلاطؿلخُتالهلمُت التي وغهتها اإلاإظعاث اللًٍى

 

 ( همىرج ألهؿىلىحُا اللًت الهشبُت1الشيل سكم )

ب   مً  الشبياث الذاللُت الهشبُت حهمل نلى ؤلاظخًالٌ ألامثل للمدخىي الهشبي نلى الٍى

 وداللـــــــت خُث ٌهخمذ نلى جىشُف الىُاهاث في ضىسة شبىت جشجبـ 
 
خالٌ حهلـــه أهـــــثر حهبيرا

خالٌ الهالكاث بين اإلافاَُم اإلاهبرة ننها داخل كؿاناث مىغىنُت مو بهػها البهؼ مً 

Classes  زم جدذًذ الشوابـ بين َزٍ الىُاهاث وئنادة َُيلتها في ضىسة حعمذ للبرمجُاث

 . وآلالُاث الخهامل مهها مً خالٌ كذسة َزٍ اللًت نلى الخهامل بطىسة مىؿلُت

ش هكم اظترحام اإلاهلىماث بدُث ج ىىن مبيُت نلى الخمثُل اإلاهشفي الذاللي وحعهم في جؿٍى

للمفاَُم والهالكاث في مخخلف مجاالث اإلاهشفت مما ٌهمل نلى جدعين هخاةج هكم اظترحام 

 (.2013)أخمذ ٌ.، . باللًت الهشبُت اإلاهلىماث اإلاهخمذة نلى

 :(Jarrar, 2006) حعخهمل ألاهؿىلىحُاث الهشبُت في الهذًذ مً الخؿبُلاث الخذًثت مثل 
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، خُث حعخؿُو مدشواث البدث فهم الذاللت  •
 
البدث نً اإلاهلىماث والاظترحام داللُا

 مً الفهم 
 
اإلالطىدة واظترحام بُاهاث أهثر كشبا للمهنى، باظخخذام ألاهؿىلىحُا، بذال

.
 
 الخشفي لالظخهالم، هما َى داسج خالُا

 الترحمت آلالُت، خُث أن اإلافاَُم في ألاهؿىلىحُا مشجبؿت بمثُال• 
 
تها مً اللًاث ألاخشي سبؿا

، حعخخذم ألاهؿىلىحُا في اإلاترحماث آلالُت لخدعين حىدة الترحمت.
 
 داللُا

 
 مفاَُمُا

ل وفً الًمىع، الخؿبُلاث التي جدخاج لفهم مهاوي اليلماث في هظ ما وفً •  الخأٍو

ي الًمىع الىاجج نً اإلاشترن اللفكي، حعخهمل اإلافاَُم في ألاهؿىلىحُا همشحو مهُاس 

ًّ َزا الًمىع.  ٌعانذَا نلى ف

جيامل البُاهاث وكابلُت الدشًُل البُني التي ًمىً أن حعخخذم فيها ألاهؿىلىحُا الهشبُت • 

أي اظخهماٌ اإلافاَُم في ألاهؿىلىحُا ، همشحو داللي للهذًذ مً هكم اإلاهلىماث اإلاعخللت

 همشحو داللّي مهُاسّي مشترن بين أهكمت اإلاهلىماث.

ب•  لّي، خُث ًخم سبـ الىُىىهاث واإلاعّمُاث الىاسدة في ضفداث ؤلاهترهذ الذال الٍى

بمفاَُمها في ألاهؿىلىحُا، ورلً وي جخمىً مدشواث البدث مً فهم داللت البُاهاث 

ب؛ بين الهذًذ مً الخؿبُلاث  ومعّمُاتها وئصالت الًمىع اإلاهاوي اإلاعخخذمت في مىاكو الٍى

 ألاخشي.

ب الذالليوكذ أفشصث الخجاسب واإلام  في  اسظاث الهملُت زالر جدذًاث جىاحه جؿبُم الٍى

وآلُاث ، جخمثل في غشوسة بىاء َُيل واضح لخمثُل البُاهاث الىضفُت، مجاٌ اللًت الهشبُت

 ، اخخُاس اإلافشداث اإلاعخخذمت لخىضُف البُاهاث والشبـ فُما بُنها بهالكاث مدذدة
 
وأخُـــشا

وللهمل نلى جخؿي َزٍ . ابت الشكمُتجىضُف مدخىي ول ضفدت مً ضفداث البى 

حشخمل نلى اظخخذام جلىُاث  Data modelالخدذًاث جخػمً ألاهؿىلىحُا همارج بُاهاث 

مخهذدة لخمثُل ونشع البُاهاث ومنها لًت لخيعُم جبادٌ البُاهاث ومهُاس َُيلت اإلادخىي 

XML  ومخؿـ الهالكاث ومً أبشص آلُاتها مخؿـ ئؾاس وضف اإلاطذسRDF ،ولًت 

ب   (. 2015)أخمذ أ.،  OWLأهؿىلىحُا الٍى
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 مفًوم الويب الداللي وعالقتٌ باألنطولوجيا :

ى في   ب في َزٍ ألاًام اإلاطذس ألاوظو للمهلىماث في حمُو اإلاجاالث واإلاىاغُو، َو ٌهخبر الٍى

جىظو داةم ظىاء في حجم اإلاهلىماث أو في حجم اإلاعخخذمين. ئن َزا الدجم الىبير مً 

 في ياًت اإلاهلىماث 
 
و في الىب ًجهالن ئداسة اإلاهلىماث والىضٌى ئليها أمشا والخىظو العَش

الخهلُذ؛ وكذ ناوى مهكمىا مً الهذد الىبير مً الىزاةم والشوابـ التي ٌهُذَا أي مدشن 

 نلى أًت نملُت اظخهالم، َزا
 
نذا نً نذم جىافم هخاةج البدث مو ؾلب  بدث سدا

 للىضٌى ئلى بيُت أهثر ولهزا هدخاج ئلى حهذ. اإلاعخخذم
 
ا  حزٍس

 
ب الخالي حهذًال ًل بيُت الٍى

 (. 2002)بذس،  مالءمت للخهبير نً الىزاةم والاظخهالم ننها

هّشف اإلاىاسد فُه باظخخذام  
ُ
ـــب، ح وؾشح مفهىم الىب الذاللي هخىظهــــت للبيُت الخالُت للٍى

ا.لًت جىضُفُه حعمذ بالخهبير نً اإلادخىي الذاللي للمىسد ب لت ًمىً لآللت جفعيَر وكذ  ؿٍش

حشي اكتراح نذد مً اللًاث وآلالُاث للخهبير نً اإلادخىي الذاللي للمىسد، واظخخذامه 

 في نملُاث الخطيُف والبدث، يير أن ول آلُت مً َزٍ آلالُاث تهخم بهذد مً 
 
الخلا

لُاث في الجىاهب الخؿبُلُت وحًفل حىاهب أخشي. لزا، حشي جىخُذ حمُو َزٍ اللًاث وآلا

بيُت مىخذة أهثر شمىلُت ودًىامُىُت هي ألاهؿىلىجي، والتي جدُذ الخهبير نً اإلادخىي الذاللي 

 ًفهمه ؤلاوعان )باظخخذام اللًاث الؿبُهُت( وآلالت نلى خذ ظىاء، 
 
 فهاال

 
للمىاسد حهبيرا

 ,Oscar) ئغافت ئلى ؤلامياهاث الىاظهت التي جلذمها َزٍ البيُت لالظخهالم نً اإلاىاسد

2003) . 

ب   ب راث الذالالث اللفكُت" أو "الٍى ب الذاللُت )أو ما ًؿلم نليها أخُاها "الٍى وحهشف الٍى

( نلى أنها "شبىت بُاهاث باإلاهنى، أي أهه ًمىً للبرامج Semantic Webراث اإلاهنى"( )

لت مً خؿلب الىضٌى لهزٍ الؿٍش  الخاظىبُت الخاضت أن حهشف مارا حهني َزٍ البُاهاث". ٍو

لت Ontologyالخفعير والفهم للبُاهاث الاظخهاهت باألهؿىلىجي ) (، والزي ٌهشف نلى أهه ؾٍش

م الشبـ بُنها بهالكاث راث مهنى، ختى حعهل سبـ ألاشُاء  لخمثُل اإلافاَُم ورلً نً ؾٍش

 وبهزا حهخبر ألاهؿىلىحُا، اإلاىحىدة بهػها البهؼ ولفهم أوظو للمفاَُم اإلاخخلفت

(ontology )َب الذاللُت وحجش ألاظاط لهملهأخذ أ وحهشف نلى أنها ، م مىىهاث الٍى

م الشبـ بُنها بهالكاث داللُت واضخت راث مهنى لت لخمثُل اإلافاَُم ورلً نً ؾٍش مما ، ؾٍش

 إلاا ظبم ًدبين ئن حجش ألاظاط في . ٌعانذ نلى فهم أوظو للمفاَُم اإلاخخلفت
 
وانخباسا
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ب الذاللي ًخؿلب أن ًىىن للم ونالكاث ، فاَُم واإلاطؿلخاث مهان واضختمفهىم الٍى

لت وعخؿُو حهل الخاظب آلالي ًطل إلاعخىي فهم وئدسان للمهاوي  مفهىمت وبهزٍ الؿٍش

ب مً فهم وئدسان ؤلاوعان ب الذاللي  كٍش ولهزا حهخبر ألاهؿىلىحُا الهمىد الفلشي للٍى

 ( .2010)بامفلح، 

 في جمثُل اليلماث واإلا 
 
خُث حعانذ في الخًلب نلى مشىالث  فاَُمحهخبر ألاهؿىلىحُا جؿىسا

م مهالجت  ب ورلً نً ؾٍش حشدذ ونشىاةُت وفىض ى اإلاهلىماث اإلاخاخت في بِئت الٍى

مجمىنت مً الهالكاث الذاللُت  الىطىص وججضةتها بدعب دالالتها بدُث ًطبذ الىظ

 (.2013)يىُم،  الىاضخت بين اإلافاَُم واإلاطؿلخاث الىاسدة بالىظ

ب الذاللي َى 2015سف، وكذ اشاس )نا  ب الذاللي ونالكخه باألهؿىلىحُا أن الٍى ( ئلى الٍى

البِئت التي حهمل فيها ألاهؿىلىحُا وجإزش في كذساتها الذاللُت بما جدُده مً امياهاث فاةلت في 

لت جداوي الفهم البششي.  الخهشف نلى اإلاهاوي والذالالث لؤللفاف بؿٍش

 ت دالليــة عربيـــة :الصعوبات اليت تواجـٌ بهاء شبكــا

 لطهىبت بىائها والاجفاق نلى مىىهاتها  
 
جىاحه بىاء أهؿىلىحُا اللًت الهشبُت جدذًاث هكشا

ت اإلاخىافشة يير فهالت هفاًت إلاهالجت الىطىص الهشبُت   لىىن أدواث اإلاهالجت اللًٍى
 
وهكشا

 ما جخػمً نالماث التركُم الصخُدت اإلاعانذة نلى الخ
ُ
دلُل الصخُذ التي واهذ هادسا

 . للجمل

وحشًل الذاللت غمً اإلاهالجت الخاظىبُت للًت الهشبُت مىكها مهما، فال ًمىً أن هخطىس  

ئهجاص مهالجاث نمُلت للىطىص الهشبُت، بذون مهلىماث وافُت نً داللت ألالفاف 

والهالكاث الذاللُت بين اليلماث اإلاىىهت لخلً الىطىص. وجخؿلب اإلاهالجت الذاللُت 

ما: )داود، الخاظ ً بهين الانخباس َو  . (2001ىبُت للًت الهشبُت أن هأخز أمٍش

اث اللًت الهذف.  أوال: غشوسة الاظدىاد ئلى ئؾاس لعاوي ضىسي كادس نلى جىضُف معخٍى

زاهُا: غشوسة الانخماد نلى ملذاس هبير مً اإلاهلىماث التي جشجب وجبىب أظاظا اهؿالكا مً 

 كىانذ بُاهاث آلُت.
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شبياث نشبُت داللُت ٌعخىحب أخز بهين الخعبان خطاةظ اليلماث ومذلىالتها،  ئن بىاء 

ت التي جىاحه اإلاهالجت الخاظىبُت للًاث  ومً زم ئًجاد خل هاحو للىثير مً اللػاًا اللًٍى

الؿبُهُت مً كبُل اللبغ الذاللي للمفشداث والهباساث والىطىص، والترحمت آلالُت، وبىىن 

ا مً ال  خؿبُلاث آلالُت.اإلاهؿُاث وييَر

ًجب ئرن، أال ًٌفل واغهى شجشة اإلافاَُم نامت كػاًا مثل الترادف واإلاشترن اللفكي  

ا مً الهالكاث الذاللُت، إلاا لها مً كُمت مػافت جخمثل في ئصالت اللبغ  والخػاد، وييَر

ت ومدىمت معخمذة  ت لؤلهؿىلىجي وفم بيُت كٍى الذاللي والترهُبي، ومً زم ضُايت مهماٍس

مشاول الخدلُل اللًىي آلالي  ً اإلافاَُم اللعاهُت الخىاسصمُت، وبالخالي الخمىً مً خلم

 (.2001بطفت نامت )داود، 

زهش )حشاس م.،   ( أن يالبُت كىامِغ اللًت الهشبُت التي ٌهخمذ نليها في حمو 2017ٍو

فاث الي فاث واإلاهاوي ال ًمىً اظخخذامها هىنها جشهض نلى جطٍش ، لماثواظخيباؽ الخهٍش

 ما جخلـ بين الخطٍشف اللًىي باإلاهنى الذاللي
 
بل أن مهكمها ًذلل نلى اإلاهنى ، ويالبا

 ، بأمثلت ئًماةُت
 
 مباششا

 
دا  . وال ًدذد اإلاهنى جطٍش

ىىن الاخخالف في   حهخبر ألاهؿىلىجي اإلاهبرة نً مجاٌ مهين واخذة في حمُو اللًاث، ٍو

 الخهابير التي جشجبـ بيل مفهىم، لزلً مً 
 
 للمفهىم  C1´اإلامىً أن وهشف مفهىما

 
 C1ميافئا

؛ وبزلً ًمىىىا 
 
ت مثال ًشجبـ بمجمىنت الخهابير اإلاهبرة نً الىزُلت في اللًت ؤلاهيليًز

 اظخخذام ألاهؿىلىجي في جؿبُلاث أخشي مثل الترحمت آلالُت )مً خُث اإلابذأ(.

عخًشق الىثير مً أما بىاء ألاهؿىلىجي الخاضت بيل مجاٌ فهى ًجشي ئلى آلان ً  ، َو
 
ا ذٍو

 ئلى ضهىبت 
 
الجهذ والىكذ؛ ورلً لطهىبت الاجفاق نلى بيُت مىخذة ليل مجاٌ، ئغافت

 نذد مً الخؿبُلاث اللادسة نلى 
 
جدذًذ خذود ول مجاٌ مً اإلاجاالث، وكذ قهش مإخشا

 ألهؿىلىجي مهُىت، مً مجمىنت مً الىزاةم ؤلالىتروهُت
 
ً ولهل م. اظخخشاج ألايشاع وفلا

 
 
رخذ لبىاء ألاهؿىلىجي آلُا

ُ
لت اكت بىاء  وهي جلترح( هي دساظت )فاغل الخعً أَمها ؾٍش

 )الخعً، 
 
 مهُىا

 
 (.2012ألاهؿىلىجي مً الىطىص التي جطف مجاال

فلذ جم ، ووفم ؤلاؾاس الهام للمماسظاث الهملُت ال جخىافش مىهجُت مىخذة لبىاء ألاهؿىلىحُا 

 للمجاٌ والبرمجُاث اإلاعخخذمت والخبراث واإلاهاسف جطىس الهذًذ مً اإلاىهجُاث وفل
ُ
ا
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ا في آلاحي، اإلاخاخت  ومو رلً ًمىً اظدششاف زالزت أظالُب لبىاء ألاهؿىلىحُا ًمىً خطَش

 (: 2015)أخمذ أ.، 

  خألف مً جىظُو ألاهؿىلىحُا اللاةمت بالفهل أو ئوشاء أخشي : ألاظلىب الُذوي ٍو

 مً ألاهؿىلىحُا .في اإلاعخىي الهلىي  ورلً ًىفز، حذًذة

 عدىذ ئلى اظخخشاج اإلاهلىماث بشيل آلي مً : ألاظلىب الالي اإلاهخمذ نلى ألاجمخت َو

 . مطذس اإلاهلىماث وجىكُمها وفم مخؿـ اإلافاَُم

 لخين العابلخين: ألاظلىب اإلاخخلـ زا ٌهني بىاء ، ٌهخمذ نلى اظخخذام ولخا الؿٍش َو

 نلى الخلىُت وجطىس ام
 
 ألاهؿىلىحُا انخمادا

 
ا  . خذادَا ًذٍو

هخمذ بىاء وجىكُم ألاهؿىلىحُا نلى الخبرة في اإلاجاٌ اإلاىغىعي وحهبئت اإلافشداث   َو

واإلاطؿلخــــاث واإلاترادفـــاث واإلافاَُـــــم والهالكــــــاث ورلً وفم مخؿـ اإلافاَُــــــــم للخطــــــٌى 

ــ ز نلى الخلاةــــــــم باظخخــــــذام الاظخذالالث والخهٍش  جىفــــــُـ
 
ا وأخُـــــــشا ـــــف باللىانـــــــذ زم اخخُــــــاَس

 (. 2015)أخمذ أ.،  وجؿبُــــــــم ألاهؿىلىحُا

 : مناذج مو الشبكات العربية الداللية

ت )  ت( WordNetحهخبر أهؿىلىحُا اللًت ؤلاهجليًز وأخزث ، بذاًت إلوشاء ألاهؿىلىحُا اللًٍى

 لِغ فلـ ف
 
 ، ولىً في مجاالث ألابدار، ي الخؿبُلاثصخما هبيرا

 
 هبيرا

 
خُث لخم بها نذدا

والجذًش بالزهش أن َزٍ ( الفشوعُت وألاإلااهُت وؤلاًؿالُت ....الخ) مً اللًاث ألاخشي مثل

، بل للذ جم الشبـ بُنها، ألاهؿىلىحُا لِعذ مجشد شجشاث مفاَُمُت مىفطلت نً بهػها

أي هفغ اإلافهىم ٌهؿي سكما ، لت نبر اللًاث اإلاخخلفتورلً مً خالٌ سبـ اإلافاَُم اإلاخؿاب

 للخهبير نىه بًؼ الىكش نً لًت اإلايشأ
 
 . واخذا

ت ختى آلان، وباليعبت للًت الهشبُت  ما نذا ، لم جخم أي حهىد حادة لبىاء أهؿىلىحُا لًٍى

 ٌ ىُت )( Arabic World Net) مششونان ألاو ث خُ( CIAكامذ به ووالت الاظخخباساث ألامٍش

ت زهش . بما ًلابلها باللًت الهشبُت، اجبو الباخثين أظلىب جشحمت أهؿىلىحُا اللًت ؤلاهجليًز ٍو

  (Jarrar, 2011) مطؿفى حشاس
 
 فهاال

 
ورلً ، ئن مىهجُت الترحمت ال ًمىً أن جلذم همىرحا

ت وزلافُت ال ًمىً أن جخؿابم في بيُت ئهخاحها ت حهبر نً أوعاق فىٍش ، هىن اإلافاَُم اللًٍى

واإلاششوم . ورلً بالشيم مً اشتران اللًاث في نذد هبير مً اإلافاَُم، دالالتها بشيل خشفيو 
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ى مششوم كامذ به حامهت بيرصٍذ  Arabic ontologyالثاوي ألاهؿىلىحُا الهشبُت  َو

 بفلعؿين .

 :  Arabic Ontologyاألنطولوجيا العربية 

ى مششومكامذ حامهت بيرصٍذ بفلعؿين بانذاد ألاهؿىلىحُا اله  يهذف الى  شبُت َو

عخؿُو ألاوعان  فها وفم كىانذ حذًذة، َو جطيُف مهاوي اليلماث الهشبُت وئنادة حهٍش

لت  خ اللًت الهشبُت فهي جإظغ لؿٍش وهزلً الخاظىب اظخهمالها. وحهخبر خؿىة َامت في جاٍس

ف مهاوي ودالالث اليلماث يلماث بمهنى آخش، ألاهؿىلىحُا هي شجشة مهاوي ال، حذًذة لخهٍش

الهشبُت. أي أنها جطيُف إلافاَُم اليلماث ولِعذ جطيُف لليلماث، خُث جم جدذًذ 

ت  ٍش ت واإلاميزة ليل مفهىم وجطيُف َزٍ اإلافاَُم بىاء  نلى الطفاث الجَى ٍش الطفاث الجَى

، وهي بزلً جدُذ بىاء نالكاث أوظو بين اإلافاَُم، ال جلخطش  اإلاميزة ليل مفهىم دون ييٍر

 ( .2011)بيرصث،  واإلاهاهعاث هما دسحذ اإلاهاحم الخللُذًتنلى اإلاشادفاث 

 باالنخماد نلى ١بمهنى آخش جلّذم ألاهؿىلىحُا ) 
 
ا  شجٍش

 
 للمهاوي وجطيُفها جطيُفا

 
فا ( حهٍش

، هما أن جطيُف اإلاهاوي ٌهخمذ نلى مفاَُم  ت واإلاميزة للمفهىم دون ييٍر ٍش الطفاث الجَى

اغُت ومىؿلُت حذًذة  ت اإلاجمىناث. )اإلاىؿم الى  -ٍس  باإلافاَُم وئنادة ٢ضفي وهكٍش
 
فا ( حهٍش

ضُايت داللتها بىاء  نلى ما جىضلذ ئلُه الهلىم الؿبُهُت وؤلاوعاهُت الخذًثت ولِغ انخمادا 

 نلى ما شام بين الىاط. 

هّشف اإلافهىم نادة بملاسبخه بأكشب اإلاهاوي ئلُه، دون جدذًذ   ُُ أما في اإلاهاحم الىالظُىُت ف

، أو بهباسة أخشي، دون وغو الخذود الفاضلت بين ضفاجه ال ت الالصمت لخمُيٍز نً ييٍر ٍش جَى

ى  مهنى وآخش، فػال نً أن جلً اإلاهاحم، جمُل إلنؿاء اإلاهاوي وفم شُىنها بين الىاط، َو

ما ٌهني جلذًم اإلاهنى الاظخهمالي الًامؼ للمفاَُم، نلى اإلاهنى الهلمي الذكُم )حشاس م.، 

2017.) 

فاث ومهاوي مً اللىامِغ الهشبُت اإلاخاختوكذ جم ح  ما ًلشب مً ) مو واظخيباؽ حهٍش

فاث داللُت( زالزين ألف مفهىم ىذظتها هخهٍش  (.2017)حشاس م.،  وئنادة ضُايتها َو

اث نلُا مً اإلافاَُم  خُث حشيل الاهؿىلىحُا الهلُا مهُاسا  ألاهؿىلىحُا جبذأ بمعخٍى

لى حىدتها، وضىال لشبـ بهػها ببهؼ، ومً زم لػبـ الاهؿىلىحُاث الذهُا، والخىم ن
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 في اللًت الهشبُت، خُث أنها جدمل في . فاألهؿىلىحُا الهلُا
 
ذا وهي أهثر اإلافاَُم ججٍش

اث  ت، وجىبثم اإلافاَُم في اإلاعخٍى فاتها حملت مً الطفاث الجامهت ليل اإلافاَُم اللًٍى حهٍش

اث الهلُا ضفا ىِسر( اإلاعخٍى
ُ
، بدُث )ج

 
اث ألادوى، التي جدمل بذوسَا ألادوى جبانا تها للمعخٍى

ا في  ا نً ييَر  أهثر مما ظبلها، وفي الىكذ راجه جميَز
 
ضفاث ئغافُت جػفي نليها جدذًذا

 اإلاعخىي راجه.

حامهت بيرصٍذ بىاء الصجشة الهلُا  في Arabic Ontologyغمً مششوم الـــ  وللذ جم 

اثوهي م) للمفاَُم الهشبُت ورلً لخىىن َزٍ الصجشة أي ما ًلشب ، ىىهت مً نشش معخٍى

اث الهلُا لؤلهؿىلىحُا الهشبُت 400مً  وللذ أنخمذ في بىاء َزٍ الصجشة . مفهىم هي اإلاعخٍى

ت  الهلُا نلى أظاط الاظخفادة مً اإلاىهجُاث اإلاعخخذمت في الهذًذ مً ألاهؿىلىحُاث اللًٍى

، The Suggested upper merged Ontology(SUMOالاخشي، وخاضت ظىمى)

، DOLCE Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering A Descriptiveودوحص ي

 . (Jamal Daher, 2010). (، فػال نً ئظهاماث الفالظفتBFOوبفى )

اث الثالر ألانلى في الصجشة.   الشيل الخالي ًىضح اإلاعخٍى

 

اث الهلُا في ألاهؿىلىحُا الهشبُت2شيل سكم )  ( اإلاعخٍى

http://ontology.birzeit.edu/templates/static/images/image01.png
http://ontology.birzeit.edu/templates/static/images/image01.png
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، جفّشق ألاهؿىلىحُا بين اإلافهىم )
 
(، خُث أن ليل instances( ومطادكُه )conceptفلعفُا

فه  مفهىم مطادًم، جطذق ضفاجه، وال ًىحذ مفاَُم بذون مطادًم، وول مفهىم ًخم حهٍش

 او بالشظم، هما في الفلعفت واإلاىؿم .ئما بالخّذ 

 ما يي املعمومات املوجودة يف األنطولوجيا وكيف يتم متجيمًا؟

هؿى  ٌُ ٌّ نلُه، )١) ول مفهىم في ألاهؿىلىحُا   ًذ
 
ذا  فٍش

 
( مجمىنت اليلماث التي ٢( سكما

عمي َزا اإلافهىم، مترادفاث 
ُ
 ًدذد الطفاث اإلاميزة٣)، Synonymsح

 
 مخخطشا

 
فا لهزا  ( حهٍش

 ًبذأ Glossاإلافهىم دون ييٍر )
 
(، أٌو ولمت في حهٍشف اإلافهىم جىىن هي اإلافهىم ألانلى، فمثال

لي رلً الطفاث اإلاميزة التي جخطظ  ف مفهىم "مىحىد مادي" بيلمت "مىحىد"، ٍو حهٍش

زا ٌهني أن اإلافهىم َى مجمىنت الطفاث اإلادذدة في  َزا اإلافهىم مً اإلافهىم ألانلى. َو

فه ب ىزا. ئغافت لزلً، ًخم حهٍش اإلغافت ئلى الطفاث اإلادذدة في اإلافهىم الانلى مىه، َو

( و Sub/Super Type Ofسبـ اإلافاَُم ببهػها بهالكاث داللُت، اَمها نالكت الىىم )

مً، الهالكت العببُت أو الهالكاث الىاججت نً -نالكاث داللُت أخشي مثل نالكت حضء

ا.  ألافهاٌ .. وييَر

 (؟WordNetبني األنطولوجيا وشبكة املفردات )ما العالقة 

ونلى الشيم مً أن شبياث اإلافشداث حشبه ألاهؿىلىحُا في الشيل، ئال أنها مخخلفت، فشبىت  

اإلافشداث هي نباسة نً مجمىناث مترادفاث بُنها نالكاث فلـ، فهي ال حهّشف أو جطف 

يها هما َى مىحىد في ألاهؿىلىحُاث، اإلافاَُم بىاء  نلى اإلاهاسف الهلمُت اإلاثبخت او اإلاخفم نل

وئهما حهىغ ما شام اظخهماله لذي الهامت، وفي رلً يمىع داللي هبير. هما أن شبياث 

ت/اإلاميزة، وبالخالي ال ًمىً جىسٍث ضفاث  ٍش اإلافشداث ال حهّشف اإلافاَُم بطفاتها الجَى

اث الهلُا في للمفاَُم ألادوى هما َى الخاٌ في ألاهؿىلىحُاث. ئغافت ئلى رلً فان  اإلاعخٍى

 وبذكٍت نالُت، وجم جدلُلها نبر 
 
 ومىؿلُا

 
 وفلعفُا

 
ألاهؿىلىحُا الهشبُت جم جأظِعها نلمُا

اث  زا ًػّمً صخت الخطيُف في اإلاعخٍى نذة ظىىاث، ليي ًخم اشخلاق اإلاهاوي منها، َو

  ألادوى.
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ي شبىت اإلافشداث ول مفهىم جم ئغافخه الى الاهؿىلىحُا، جم سبؿه بمفهىم ًلابلــــه ف 

WordNet ،( وجم بىاء خىاسصمُت حهخمذ مبذأGraph Algorithm َزٍ الخىاسصمُت حهمل ،)

ت ئلى الهشبُت. ت زم ًخم جشحمت اليلماث الاهجليًز  نلى جشحمت اليلمت ئلى مشادفاتها في الاهجليًز

  -: Arabic WorldNetمشروع 

ت فلذ جم بىاء اإلاششوم باالنخماد نلى هفغ َُيل وم  اث شبىت اليلماث ؤلاهجليًز دخٍى

PWN)) Princeton WordNet ، وشبىت اليلماث الذاللُت ألاوسوبُتEuro WordNet .

عهل نملُت البدث والخطفذ داخل الشبىت ونشع الترحماث الهشبُت للمفاَُم مو  َو

همل جشميز اإلافاَُم باألسكام ، ( PNW/ EWNملابالتها مً خالٌ البدث واإلاالخت نبر ) َو

 ، الشوابـ نلى ظهىلت الخهشف نلى جلً اإلافاَُم التي جم جشحمتها بالفهل ئلى الهشبُتو 
 
فػال

 PNW2.وهي كابلت للخؿبُم نلى ( AWNنً جلً التي جم حهُُنها لترحمتها خالٌ مششوم) 

ت ونششاث مً اللًاث ألاخشي اإلاخىافشة في  مما ٌعهل نملُت الترحمت ئلى اللًت ؤلاهجليًز

PNW2 . وجػمAWN 11269 ولمـــت 23481مفهىم و (Arabic WorldNet, 2018 ). 

 : اهليكن والتهظيم

 ألهه ًيبغي أن جىىن شبىت اليلماث الذاللُت الهشبُت  
 
( كابلت للبدث واإلاالخت (AWNهكشا

ت  ئما بشيل مباشش أو ، EWN وشبىت اليلماث ألاوسوبُت PNWنبر شبىت اليلماث ؤلاهجليًز

فلذ جم . ( أو ألاهؿىلىحُاInterlingua Index) ILIهشط البُني يير مباشش مً خالٌ الف

 .(Arabic WorldNet, 2018. )بلًاث مخهذدة جطمُم كانذة بُاهاث وواحهت معخخذم

 –اليلمت  –البىذ ) وجخىىن كانذة البُاهاث مً أسبهت أهىام مً الىُاهاث الشةِعُت الخالُت

ذة ومميزة وؾب، بما في رلً اإلاهاوي( الشابـ –الىمىرج  لاث ألاهؿىلىحُا مو مهلىماث فٍش

أشياٌ اليلماث اإلاعخخذمت هي الجزوس أو حمو . مثل الخهلُم أو الىضف نلى اإلافاَُم

 (Arabic WorldNet, 2018 ) . الخىعير

 : حتديح قاعدة البيانات

لت آلُت أو شبه آلُت باالنخماد نلى جشحمت    بؿٍش
 
اإلافاَُم ًخم جدذًث كانذة البُاهاث جللاةُا

ت  خم ، EWN وشبىت اليلماث ألاوسوبُت PNWألاظاظُت الىاسدة في شبىت اليلماث ؤلاهجليًز ٍو
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 وأَمُت
 
خم جىىًٍ مجمىنت . الترهيز نلى الترميز الُذوي للمفاَُم والهالكاث ألاهثر حهلُذا ٍو

لًت بشبىت  12بين Common basic concepts (CBCمً اإلافاَُم ألاظاظُت اإلاشترهت )

ت وألاوسوبُت مواليل وهي حضء ال ًخجضأ مً ؤلاؾاس الذاللي ، أَم اإلاترادفـــاث ماث ؤلاهجليًز

 للشبىت .

خم جىظُو   ألاظاظُت شبه جللاةُا مً أنلى ئلى أظفل، بالىكش للمفاَُم  WordNetٍو

خم جشحمت اإلافاَُم الخاضت ؛ Common basic concepts (CBC) ألاظاظُت اإلاشترهت ٍو

 . ئلى أكشب مهنى باللًت الهشبُتباللًاث ألاخشي 

ش حهمل نلى الخىاضل مو خادم كانذة البُاهاث باظخخذام    SOAP (Simpleوواحهت الخدٍش

Object access Protocol ) كانذة بُاهاث مشترهت مً اإلافاَُم باالنخماد ً والعماح بخىٍى

 . (Jarrar, 2011). نلى مىاسد معجمُت مخخلفت

 لخالُت مً اإلافاَُم ألاظاظُت:وكذ جم جمُيز ألاهىام ا

 Common Base Concepts (CBC): .اإلافاَُم ألاظاظُت اإلاشترهت1

 اإلافاَُم التي حهمل همفاَُم كانذة في لًخين نلى ألاكل.

 Local Base Concepts (LBC): مفاَُم اللانذة اإلادلُت -2

 اإلافاَُم التي حهمل همفاَُم أظاظُت بلًت واخذة فلـ؛

 Global Base Concepts (GBC): نذة الهاإلاُتمفاَُم اللا -3

 اإلافاَُم التي حهمل همفاَُم أظاظُت في حمُو لًاث الهالم .

 : األنطولوجيـــــا

خم . مػبىؾت في الشيل واإلافهىم( ًخم الشبـ بين اإلافاَُم بشوابـ أهؿىلىحُت )داللُــــــت ٍو

اث الهلُا مً ألاهؿىلىحُا باالنخماد نلى ألا   SUMO (Theهؿىلىحُا ألاحىبُت بىاء اإلاعخٍى

suggested upper merged Ontology  ونملُت ، مفهىم4000مطؿلح و 1000وجدخىي نلى

الشبـ جخم خاسحُا بهذ نملُت الخطمُم النهاتي لِغ هما َى الخاٌ مو ألاهؿىلىحُا الهشبُت 

Arabic 0ntology . 
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 : الكواعد األساسية الختيار املفاييم

خم رلً مً خالٌ ، مبيُت نلى كذس هبير مً الترابـ ُماإلافاَ: الهالكاث -1 ٍو

حعخخذم أهؿىلىحُت  AWNفهالكت الخخطُظ في ، hyponymyالانخماد نلى ظالظل 

وحهخمذ كُمت ( IS-A) Subclass of/ Instance ofبانخباس أن َُيلتها حهخمذ نلى الهالكت 

 ضالث بين اإلافهىميننلى نذد الى  ANWاإلاىزىكُت بين اإلافهىمين ؾشفي الهالكت غمً 

(Oscar, 2003) . 

 

 

 AWNملخؿف مً أهؿىلىحُت  (3الشيل سكم )

ئغافت اإلافاَُم ألاظاظُت وألاهثر اظخخذاما ٌوالباسصة باللًخين الهشبُت : الطلت -2

ت ت وؤلاهجليًز  (2013)نلي، . لها ألاولٍى

 (2013)نلي، . ًبذأ بالجيغ ألانلى للمفهىم: الهمىمُت -3

مو نالكاث الخيافإ  PNWجلذاث التي ًمىً سبؿها بعهىلت ئلى ئغافت اليلماث واإلا -4

 (.2013)جللاةُا( اإلاعخمذة مً اللىامِغ زىاةُت اللًت. )نلي، 

 : واجًة املستخــــدم

ت باإلغافت ئلى حعهُالث للبدث والخطفذ جلذم  الىاحهت باللًخين الهشبُت وؤلاهجليًز

ليل منها مضاًاٍ اليعبُت مثل الخىافم مو للمعخفُذًً خُث جخىافش مجمىنت مً اإلاىىهاث 

described in black  وElkateb ومو رلً فلذ ، ألنهما ًمىنهما الخهامل مو الىظ الهشبي
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  AWNافترغذ 
 
خُث اليلماث الهشبُت مشجبؿت بشيل مباشش ، همىرج بُاهاث مخخلف جماما

 مو اإلاهاوي في 

PNW. (Arabic WorldNet, 2018) 

 

 AWNواحهت معخخذم أهؿىلىحُت ( 4الشيل سكم )

 (2010)بياس م.، : نُىب الشبىت الذاللُت الهشبُت

  الخًؿُت اإلادذودة لشبىت اليلماث الهشبُت ملاسهت مو مثُلتها الشبىت

ت  . ؤلاهجليًز

 . ت  الشوابـ والهالكاث بين اإلافاَُم أكل هثافت ننها في الشبىت ؤلاهجليًز

 ت والهىغ . بهؼ اإلافاَُم الهشبُت يير مىحىدة في  ؤلاهجليًز

 ت  . اخخالف في الجيغ لبهؼ اإلافاَُم اإلاترحمت بين الهشبُت وؤلاهجليًز

  الانخماد نلى الترحمت همىهجُت لبىاء شبىت داللُت نشبُت ال ًمىً أن جلذم

 
 
 فهاال

 
ت وزلافُت ال ، همىرحا ت حهبر نً أوعاق فىٍش ورلً هىن اإلافاَُم اللًٍى

 . ودالالتها بشيل خشفي، هاًمىً أن جخؿابم في بيُت ئهخاح
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 . الهالكاث الذاللُت ٌشىبها بهؼ الًمىع الذاللي 

  اث الهلُا مً ألاهؿىلىحُا باألهؿىلىحُاث الهامت مثل ًخم سبـ اإلاعخٍى

SUMO خاسحُا بهذ اظخىماٌ بىائها . 

 : واقع الشبكات الدالليــــة العربيـــة

ُلاث التي حهخبر فيها ألاهؿىلىحُا بالًت قهشث في العىىاث الهشش ألاخيرة الىثير مً الخؿب 

اإلاىخباث ، مدشواث البدث، ألاَمُت مثل الخىىماث ؤلالىتروهُت والخجاسة ؤلالىتروهُت

ا مً الخؿبُلاث ، ورلً ليي جخمً َزٍ ألاهكمت مً الخيامل فُما بُنها، الشكمُت ...وييَر

ألاهكمت ًدخاج ئلى الاجفاق للبُاهاث بين ( Interoperability) فمثل َزا الىىم مً الخبادٌ

نلى اإلاهنى الذاللي للبُاهاث اإلاخبادلت مما ًدُذ جبادٌ آلي للبُاهاث مبني نلى كىانذ مىخذة 

 (.2013)أخمذ ٌ.، . للفهم

لت  فهي ، َىان الهذًذ مً جؿبُلاث ألاهؿىلىحُا والتي حهخمذ في في بىائها نلى أهثر مً ؾٍش

فاليلمت في ألاهؿىلىحُا الخؿبُلُت لها . ج اإلاعخخذمحهخمذ نلى اإلاجاٌ والخؿبُم والبرهام

هما ًجب أن جبنى الهالكاث خعب ألاهثر ، مهنى واخذ في ظُاق الخؿبُم ولها َذف مهين

أما في ألاهؿىلىحُا الذاللــُت ًخم الشبـ بين مهاوي . اخخمالُت وألاكشب في مجاٌ اَخمامها

أي اليلماث واإلاهاوي جبنى في ، ليلماثاليلماث والهالكاث فيها بين اإلاهاوي ولِغ بين ا

 . (2002)بذس، . اظخلاللُت نً جؿبُم مهين

، وبالشيم مً هىن مهكم جؿبُلاث ألاهؿىلىحُا جشهــــض نلى مجاالث مدذدة هما ظلف جبُاهه 

ت  Arabicخاضت بهذ هجاح مششوم ، ئال أن َىان جىحهاث خذًثت لبىاء أهؿىلىحُا لًٍى

WordNet  ولىً هىنها حهخمذ نلى ، ن أهؿىلىحُا شاملت للًت الهشبُتوالزي ٌهخبر آلا

ُــت نشبُـــت الًمىً  WordNetالترحمت مً شبىت اليلماث الذاللُـــت  همىهجُت لبىاء شبىت دالل

 ًخؿابم في بىِخه ودالالجه بشيل خشفي مو اللًــــت الهشبُــــت
 
ولزلً حاء . أن جلذم همىرج فهاال

والزي ًدخاج ئلى حهىد مخػافـــــشة ، لًت الهشبُت في حامهت بيرصٍذمششوم بىاء أهؿىلىحُا ل

 . ومخهذدة لخىىن أهؿىلىحُــــــا شاملت للًــــــت الهشبُت

زهش بً خمادو وبياس أهه  ًبلى الاَخمام بالشبياث الذاللُت الهشبُت مدذود لؤلظباب : ٍو

 : الخالُـــــت
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ث الذاللُت مدذود وأَم ألانماٌ التي ئن اَخمام اإلاخابش الهشبُت بمىغىم الشبيا -

ت ، أهجضث جمذ في مخابش أحىبُت ألانماٌ البدثُت التي جخهلم بأهؿىلىحُا اللًٍى

 . (2010الهشبُت يير مىخملت ومىلىلت مً شبياث أحىبُت نبر الترحمت )بياس م.، 

ئلى الخهامل  جدخاج أيلب جؿبُلاث مهالجت اللًت الؿبُهُت وخاضت اللًت الهشبُت  -

لهزا العبب قهشث مداوالث لبىاء أدواث مهالجت داللُت . مو اإلاعخىي الذاللي للًت

للىطىص مً خالٌ بىاء شبياث داللُت واألهؿىلىحُا الهشبُت والتي جدخاج ظىىاث 

ا بشيل شمىلي  (. 2010)بياس م.، . مً الجهذ إلهجاَص

في حمو  ابالزهش أن يالبُت كىامِغ اللًت الهشبُت التي ٌهخمذ نليه ش وحذً  -

فاث واإلاهاوي لبىاء الشبياث الذاللُت ال ًمىً اظخخذامها هىنها ؛ واظخيباؽ الخهٍش

 ما جخلـ الخطٍشف اللًىي باإلاهنى الذاللي
 
ف اليلماث ويالبا بل ، جشهض نلى جطٍش

 
 
 مباششا

 
دا )حشاس . أن مهكمها ًذلل نلى اإلاهنى بأمثلت ئًماةُــــت وال ًدذد اإلاهنى جطٍش

 . (2017م.، 

 للمهاًير الخالُت
 
خم اخخُاس اللىامِغ وفلا  (2013)أخمذ ٌ.، : ٍو

ف اليلماث ورلً ألن ألاهؿىلىحُا  - أن ًىىن اللامىط يير مهخمذ في بىاءة نلي جطٍش

بخطٍشف اليلماث بل تهخم باإلاهاوي الذاللُت وحهذد َزٍ اإلاهاوي ليل  تهخم ال

 مطؿلح.

 اضخا يير مخلىؽ بمهاوي أخشي و أن ًىىن أن ًىىن اإلاهني الزي ًدذدٍ اللامىط و  -

 الخهبير نً اإلاهني فلـ بيلماث جىضح َزا اإلاهني

لت واضخت وبيلماث  - لت جشهُبت وأن ًىىن مىخىب بؿٍش حىدة الخهٍشف وؾٍش

 . صخُدت

 : دور الشبكات الداللية العربية يف إثراء احملتوى العربي عمى اإلنرتنت

ملُىن مخدذر  360اللًت الهشبُت ألهه ًخيلم بها أهثر مً ًشحو اَخمام اإلاىاكو الهاإلاُت ب 

اللًاث العذ  % مً حهذاد العيان الهاإلاي وهزلً ألنها ئخذي7خٌى الهالم أي ما ٌهادٌ 

وهزلً الصدًاد الىصن  للششق ألاوظـ هزلً لؤلَمُت الاظتراجُجُت .الشظمُت لؤلمم اإلاخدذة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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الخىىمت  كامذ 2001فمىز . الخجاسي والذًبلىماس ي وؤلانالمي للذٌو الهشبُت

ىُت ىُت أخشي باؾالق نذًذ مً اإلاىاكو باللًت الهشبُت لخهمُم  ألامٍش ومإظعاث أمٍش

الخىاضل مو الهالم الهشبي. هما أن اصدًاد نذد معخخذمي ؤلاهترهذ في الهالم الهشبي أّدي ئلى 

ادة َزا الاَخمــام )نلي،   . (2013ٍص

ىخل اسجفام في نذد اإلاىاكو الهاإلاُت التي جذنم اللًت الهشبُت ل 2009 وبذاًت مً نام 

اإلاملىن  الُىجُىب وآخش اإلاىاكو التي جم جذنُم اللًت الهشبُت فيها َى فِعبىن مىكو مثل

وحىد َزا الىم الهاةل مً ؤلاوعان اإلاعتهذف مً الهالم الهشبي .حىحل لهمالق البدث

ش أهكمت وأد ً نلى الخىاضل نلى ؤلاهترهذ واثًذفو ئلى جؿٍى ىُبُذًا،  ختى هطبذ كادٍس )ٍو

2018 .) 

 واظخخذاما لذنم الخىمُت اإلاعخذامت و  
ٌ
ض اإلادخىي الهشبي نلى ؤلاهترهذ ئهخاحا ولخهٍض

، ولخدعين فشص وضٌى حمُو اإلاىاؾىين الهشب للمدخىي سكمي رو حىدة نالُت وبأكل جيلفت

ادة جىافش واظخخذ ام اإلادخىي الشكمي الهشبي وخلم بِئت مىاجُت لئلهخاج ئغافت ئلى دنم ٍص

وان البذ مً جىفش ألادواث التي حعاَم بشيل مباشش في حعهُل نملُـــت ؛ الذاةم نلى ؤلاهترهذ

ىُبُذًا، . الخدٌى ئلى مجخمو اإلاهشفت. الخبـادٌ َزٍ  (.2018)ٍو

 مً فىحــىد أهؿىلىحـــُا نشبُت كــادسة نلى الخبــادٌ العلُــم و  
ُ
ذا الفهـــاٌ للبُاهاث ًيخج مٍض

ض اإلادخىي الشكمي نلى ؤلاهترهذ وئيىاء ؤلاهترهذ ، ألادواث التي حعهم بشيل مباشش في حهٍض

ىاهب  بمدخىي نشبي ًمىً اإلاعخفُذًً مً ئًجاد اإلاطؿلح الهشبي الزي ًىاظب ٍو

إلادخىي الشكمي مخؿلباتهم وبترحماث مخهذدة. مو ألاخز بهين الانخباس ئلى ئشيالُت ضىانت ا

مً خُث خطىضُت اللًت الهشبُت وهخابت الخشوف والدشىُل واججاٍ الىخابت وكلت مشاول 

 مدشواث البدث واللًت الهشبُت. 

ت داخل    و اإلاهالجت آلالُت للًت الهشبُت الجاٍس ولزلً ًيبغي ئحشاء مسح شامل لجمُو مشاَس

ض ، الىؾً الهشبي وحمهها في كانذة مهؿُاث واخذة ظبل الخىاضل بين الجهاث التي وحهٍض

 للخىشاس والاصدواحُت وحهمُم اظخخذام اإلاطؿلخاث الهلمُت التي وغهتها 
 
جلىم بدىفُزَا مىها

ت واإلاهاحم اإلاطؿلخُت  . اإلاإظعاث اللًٍى

 وداللـــــــت   
 
ب مً خالٌ حهلـــه أهـــــثر حهبيرا الشبياث الذاللُت حهمل نلى ئزشاء مدخىي الٍى

نلى جىشُف الىُاهاث في ضىسة شبىت جشجبـ مو بهػها البهؼ مً خالٌ خُث ٌهخمذ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84
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زم جدذًذ الشوابـ  Classesالهالكاث بين اإلافاَُم اإلاهبرة ننها داخل كؿاناث مىغىنُت 

بين َزٍ الىُاهاث وئنادة َُيلتها في ضىسة حعمذ للبرمجُاث وآلالُاث الخهامل مهها مً 

 . سة مىؿلُتخالٌ كذسة َزٍ اللًت نلى الخهامل بطى 

في قل هثرة وفىض ى اإلاهلىماث في بِئت ؤلاهترهذ والتي جإدي ئلى ضهىبت في ئًجاد اإلاهلىماث 

حعانذ الشبياث الذاللُت في الخًلب نلى مشىالث حشدذ ونشىاةُت ؛ الهادفت واإلافُذة

ش هكم اظترحام اإلاهلىماث بدُث ، نلى ؤلاهترهذ وفىض ى اإلاهلىماث اإلاخاخــت وحعهم في جؿٍى

ىىن مبيُت نلى الخمثُل اإلاهشفي الذاللي للمفاَُم والهالكاث في مخخلف مجاالث اإلاهشفت ج

 (.2013)أخمذ ٌ.، . مما ٌهمل نلى جدعين هخاةج هكم اظترحام اإلاهلىماث

ًمىً اظدثماس الشبياث الذاللُت في الخىلُب نلى البُاهاث لخدلُم مهام ووقاةف الخىلُب  

بخُث أقهشث جلىُاث الخىلُب وم وهمارج َُيلت البُاهاث ...الخ مدذودًت ، نها صواخف الٍى

ا اليامل نً جىفير الذالالث واإلافاَُم اإلاشحىة في مهالجت  في مهالجت  لعجَض
 
البُاهاث هكشا

ــــب ومً َىا جأحي أَمُــــت الشبىــــاث ، ول مً هظ اإلادخىي والشوابـ بين هُاهاث الٍى

فاَُمُت وداللُت ونالةلُت حهمل مً خاللها نلى جىضُف الذاللُـــــــت في جىفُــــش أؾش م

اإلاهلىماث وجدذًذ أوحه الهالكاث بين هـــُاهــاث اإلاهلىماث في ظُــــاق أو مجاٌ مىغىعي 

ـــادٌ اإلاهلىماث نلى العىاء بين البشــــش وبشمجُــــــاث  مدذد مما ًىفـــــــش فشص نكُمــــت لفهم وجبــ

ب ــــب نلى جىقُفها لعـــذ ما جدعـــــم به جلىُاجــــه مً ومً زم نمل ال، الٍى خىلُـــب نلى الٍى

 (2011)وششحي، . عجـــــض نلى ضهُـــــذ الذالالث واإلافاَُــــــم

وفي ظُاق جدلُم الخيامل اإلاهشفي ًخم اظدثماس الشبياث الذاللُت في أؾاس الخىلُب نلى 

ب لخلذًم الىثير مً اإلاضاًا والفىاةذ  (2011َزٍ اإلاضاًا جخمثل في: )وششحي،  الٍى

ل  -1 ب: ئر حهمل الاهؿىلىحُاث نلى جدٍى الخيامل اإلاهشفي نلى ضهُذ مدخىي الٍى

ُيلها الى معخىدم مىكم للبُاهاث ًىفل  ب بمدخىاَا وسوابؿها َو شبىت الٍى

اللذسة نلى البدث واظترحام اإلادخىي وفلا للمفاَُم والذالالث وحهمل 

عاب البرمجُاث والخؿبُلاث اللذسة نلى اظخيباؽ خلاةم الاهؿىلىحُاث نلى اه

 حذًذة مً واكو اإلاطادس اإلاخاخت مً خالٌ اظخخذام اإلاىؿم وكىانذ الاظخذالٌ.

ب  -2 : خُث جمىً Improved search to Web dataجدعين البدث نلى الٍى

الاهؿىلىحُاث مً جدعين نملُاث الخىشُف في أدواث البدث ورلً في قل ما 



 ودوسَا في ئزشاء اإلادخىي الهشبي نلى ؤلاهترهذ الشبياث الذاللُت الهشبُتد. خىان أخمذ. 
 

 
ت لهلىم اإلاهلىماث ل ا، 1، م7مج            36        اإلاجلت اإلاطٍش  م2020بٍش

مدذداث للمدخىي ومدذداث للشوابـ وجلذًمها لذالالث ومفاَُم  جىفٍش مً

ب، وجىلل نملُت الخىشُف داخل أدواث البدث  حهمل هلُمت مػافت لبُاهاث الٍى

مً الخىشُف اللفكي الى الخىشُف اإلاهخمذ نلى اإلافاَُم والهالكاث بين الىُاهاث 

 اإلاخخلفت.

: Better browsing capabilitiesت اللذسة نلى ؤلابداس في مدخىي بطىسة أهثر جياملُ -3

ؤلابداس في اإلادخىي انخمادا نلى اإلافاَُم  جىفل الاهؿىلىحُاث اللذسة نلى

 مً الانخماد نلى 
 
والهالكاث اإلاىؿلُت التي جشبـ بين الىُاهاث اإلاخخلفت بذال

ب.  الشوابـ الفاةلت وخعب في نملُت الابداس والخطفذ إلادخىي الٍى

 Personalization of Web dataي ئجاخت البُاهاث ئغفاء الؿابو الصخص ي ف -4

access مً خالٌ مدذداث مً البُاهاث جػاهي اإلالف الصخص ي الَخماماث :

خم رلً ألامش مً خالٌ جلُم جىضُاث بطفداث أو مىاكو او مدخىي  معخفُذ ما، ٍو

ب او اإلادخىي  م جطفُت واظدبهاد ضفداث الٍى ًػاهي َزٍ الاَخماماث، أو نً ؾٍش

 ال جػاهي اخخُاحاث اإلاعخفُذ.  والتي

 : نتائج الدراســــــة

 : في غىء ألاَذاف التي جػمىتها الذساظت حاءث الىخاةج نلى الىدى آلاحي

-  
 
 Arabبخالف مششوعيالجهىد لبىاء أهؿىلىحُا باللًت الهشبُت غهُفت حذا

WorldNet Arab Ontology . 

ب الذ -  . اللي وحجش ألاظاط لهملهألاهؿىلىحُا حهخبر مً أخذ أَم مىىهاث الٍى

 : مً أَم دوافو بىاء شبياث نشبُت داللُت -

 ؤلاظخًالٌ ألامثل للمدخىي الهشبي نلى شبىت ؤلاهترهذ وحهله أهثر داللت . -أ 

 جدعين هخاةج هكم ائظترحام اإلاهخمذة نلى اللًت الهشبُت . -ب 

حعخهمل ألاهؿىلىحُا الهشبُت في الهذًذ مً الخؿبُلاث مثل الترحمت  -ج 

 الاظترحام آلالي ....الخ . –آلالُت 

 مىخذة لبىاء ألاهؿىلىحُا . هذسة جىافش كىانذ ومبادب أظاظُت -
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 لطهىبت بىائها والاجفاق نلى  -
 
ًىاحه بىاء أهؿىلىحُا اللًت الهشبُت جدذًاث هكشا

 مىىهاتها 

ت للًت الهشبُت اإلاخىافشة يير فهالت هفاًت إلاهالجت الىطىص  - أدواث اإلاهالجت اللًٍى

 ما جخػمً نالماث التركُم الصخُدت الهشبُت ي
 
ير اإلاشىىلت التي واهذ هادسا

 اإلاعانذة نلى الخدلُل الصخُذ للجمل .

هىنها حهخمذ نلى الترحمت ال ًمىً أن  Arab WorldNet الشبىت الذاللُت الهشبُت -

 . جىىن همىرج فهاٌ ًخؿابم في بىِخه ودالالجه مو اللًت الهشبُت

لُت في الخىلُب نلى البُاهاث لخدلُم مهام ووقاةف ًمىً اظدثماس الشبياث الذال -

ب  . الخىلُب والخيامل اإلاهشفي نلى الٍى

-  
 
ب مً خالٌ حهلـــه أهـــــثر حهبيرا الشبياث الذاللُت حهمل نلى ئزشاء مدخىي الٍى

وداللـــــــت مً خالٌ الشبـ بين اإلافاَُم اإلاهبر ننها داخل كؿاناث مىغىنُت 

 اهاث بطىسة حعمذ للبرمجُاث وآلالُاث الخهامل مهها.والشوابـ بين َزٍ الىُ

 : التوصيات

 . وغو كىانذ ومبادب مىخذة وأظاظُت لبىاء ألاهؿىلىحُا -

ت  -
ُ
و وألابدار واإلاعاَماث اإلاعخلبلُت لبىاء أهؿىلىحُا شاملت للً ئؾالق اإلاشاَس

 الهشبُت .

ش ألادواث واإلاىهجُاث الالصمت إلوشاء وجطمُم وبىاء أهؿىلىح -  ُا للًت الهشبُت .جؿٍى

بىاء ئؾاس داللي للًت الهشبُت ٌهمل نلى ئيىاء جؿبُلاث الخاظب التي جخهامل مو  -

مطؿلخاث اللًت الهشبُت همشخاث البدث والترحمت آلالُت وحهلها أهثر دكت 

 . وشمىلُت

ت داخل  - و اإلاهالجت آلالُت للًت الهشبُت الجاٍس ئحشاء مسح شامل لجمُو مشاَس

ض ظبل الخىاضل بين ، ها في كانذة مهؿُاث واخذةالىؾً الهشبي وحمه وحهٍض

 للخىشاس والاصدواحُت
 
 . الجهاث التي جلىم بدىفُزَا مىها
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