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الـــمـــلخــص
في اآلونة األخيرة ،حدث تضخم للمعلومات على شكل أخبار ومقاالت مختلفة وجزء كبير من
أمر شاق وممل ويحتاج إلى
هذه البيانات يكون بشكل غير منظم ،وعملية االستفادة منها يدويا ا
جهد كثيف .الزيادة في المعلومات والحاجة إلى المزيد من أدوات معالجة المعلومات الفعالة يؤدي
إلى عملية استخالص المعلومات التي سنتطرق إليها على وجه الخصوص .إن المعلومات
النصية هي شكل من أشكال البيانات غير المهيكلة ،وهي المعلومات التي ال تحتوي على نموذج
بيانات محدد مسبقا أو غير منظمة بطريقة محددة مسبقا ،قد تحتوي على بيانات مثل التواريخ
واألرقام والحقائق أيضا ،ينتج عن ذلك وجود قواعد شاذة ونواحي غامضة تجعل من الصعب
فهمها باستخدام البرامج التقليدية مقارنة بالبيانات المخزنة في جدول أو في قواعد البيانات
ولطالما كانت البيانات غير منظمة مستحيلة الفهم والتحليل والتنظيم من قبل اآللة ،لهذا السبب،
كان هناك اهتمام متزايد بعملية استخالص المعلومات المفيدة من نص.
تأخذ أنظمة استخالص المعلومات نصا بلغة طبيعية كمدخل وتنتج معلومات منظمة محددة وفقا
لمعايير معينة ،ذات صلة بتطبيق معين .من المهام الفرعية المختلفة لعملية استخالص
المعلومات "التعرف على الكيانات المسماة" ،و "تحليل الدقة" ،و "ارتباط الكيان المسمى" ،و
"استخالص العالقة" ،و "قاعدة المعرفة".
في هذه األطروحة نسعى إلى تطوير النهج القائم على التعلم اآللي لدعم خوارزمية معالجة اللغة
الطبيعية ،وتطبيق استخالص المعلومات ،وإلى تسليط الضوء على أحدث األبحاث في مختلف
المهام الفرعية لعملية استخالص المعلومات ،كما سنتطرق للتحديات الحالية واالتجاهات البحثية
المستقبلية.

Abstract
In the recent years ,there is an explosion of information
in the form of news, articles, social media, and so on.
Much of this data lies in unstructured form and manually
managing and effectively making use of it is tedious,
boring and labor intensive. This explosion of information
and need for more sophisticated and efficient information
handling tools gives rise to Information Extraction(IE)
and Information Retrieval(IR) technology.
Information Extraction systems takes natural language
text as input and produces structured information
specified by certain criteria, that is relevant to a
particular application. Various sub-tasks of IE such as
Named Entity Recognition, Coreference Resolution,
Named Entity Linking, Relation Extraction.
In this thesis, we explore a machine learning-based
approach to support a natural language processing
algorithm, and an application of information extraction.
This paper introduces Information Extraction technology,
its various sub-tasks, highlights state-of-the-art research
in various IE subtasks, current challenges and future
research direction.

الفصل األول

معالجة اللغات الطبيعية
Natural Language Processing
 1-1مقدمة
لم تظهر المعالجة اآللية للغة الطبيعية فجأة بل كانت جهودا متواصلة متراكمة حققت تقدما ال
بأس به حتى اآلن ،وإذا ما استعرضنا تاريخ هذه القضية المعقدة سنجده يعود إلى أربعينيات
القرن الماضي مع أول ظهور للحاسبات ،فعندها ساد الشعور بالتفاؤل في األوساط السياسية
والعسكرية تجاه إمكانية استخدام قدراته في التحليل اللغوي والترجمة اآللية ،وألن الحاسبات قد
أثبتت قدرتها الفذة على القيام بالعمليات الحسابية بسرعة أكبر ودقة أعلى من اإلنسان ،كان هناك
اعتقاد شائع بأنه لن يمضى وقت طويل قبل أن تتمكن من معالجة اللغة بكفاءة العقل البشري
نفسها ،وأن األمر سهل للغاية من خالل إنشاء قواميس آلية ثنائية اللغة ،وسرعان ما باءت
المحاوالت األولى بفشل ذريع ،ألن الحاسب أو أنظمة تشغيله أو لغات برمجته وقتها لم تكن قد
بلغت من النضج والتطور ما يؤهلها لدراسة وتحليل تعقيد اللغة وغموضها ومجازها ،ألن ذلك ال
يتطلب فهم معاني األلفاظ فحسب ،بل يتطلب كذلك معرفة عميقة بالعالم الخارجي مع القدرة على
استغالل هذه المعرفة استغالال ذكي ،واعترف العلماء بصعوبة إخضاع اللغات للمعالجة اآللية
قبل أن تتوفر القاعدة المعرفية الكافية ،وهكذا ولدت علوم اللغويات الحاسوبية ودراستها ومعالجة
اللغات بواسطة الحاسب.
وبعد أن تطورت النظريات اإلحصائية والرياضية لدراسة اللغة ،كان من المنطقي بل من الحتمي
أن تأتى المرحلة اآلتية وهى التقاء الحاسب باللغة؛ ألن اللغة تجسد النشاط الذهني لإلنسان بكل
تجلياته ،وألن هدف الحاسب هو محاكاة القدرات الذهنية لإلنسان ،وقد تدرج هذا االلتقاء بين
الحاسب واللغة حتى وصل إلى درجة عالية من التفاعل واالمتزاج و ظهور النظم اآللية الخبيرة
التي تستطيع تشخيص األمراض وتقديم االستشارات الفنية والقانونية والنظم اآللية للتعلم الذاتي،
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التي تتطلب قدرة على الحوار مع المستخدم البشرى بلغة سهلة مثل لغته الطبيعية باإلضافة إلى
انتشار الحاسب بوصفه وسيلة للتعليم والتعلم ،وبخاصة تعليم وتعلم اللغات.
 2-1ما اللغات الطبيعية؟
“اللغات الطبيعية  ” Natural Languagesمصطلح يطلق على اللغات البشرية “السائدة” مثل
العربية واإلنجليزية والفرنسية وغيرها ،ووجود كلمة “طبيعية” في المصطلح يحتم وجود لغات
أخرى ليست طبيعية فسميت طبيعية؛ ألنها ناتجة عن تطور طبيعي ،أي من دون وجود تخطيط
اع لوضع قواعدها ومصطلحاتها وتركيبها الصوتي وغيره ،فمثال اللغة العربية تطورت عبر
وٍ
السنين من دون أن يكون هناك تخطيط للكلمات فيها وال القواعد وال غيرها ،كذلك اللهجات
اع لهذه العملية ،بينما يكون استخراج
واللغات الفرعية لها تتطور عبر السنين من دون تخطيط و ٍ

القواعد (النحو) وغيرها من خصائص اللغة الطبيعية بعد أن تكون موجودة وليس العكس.
في المقابل اللغات المنظمة  Constructed Languagesأو المخططة  Plannedأو
االصطناعية  Artificialأو المخترعة  ،Inventedتوضع مصطلحاتها وقواعدها وغيرها من
الخصائص اللغوية قبل أن تكون لغة موجودة ومتداولة بين الناس ،ولعل أشهر األمثلة عليها هي
لغات البرمجة مثل  Javaو Pythonوغيرها.
 3-1لمحة عن معالجة اللغات الطبيعيةNatural Language Processing NLP :
المقصود بالمصطلح هو معالجة اللغات الطبيعية من قبل الحاسبات أي قدرة برنامج كمبيوتر
على فهم اللغة البشرية كما هي منطوقة ،وألهمية اللغة عند البشر فإن فكرة منح الحاسبات قابلية
لمعالجة اللغات البشرية موجودة منذ ظهور فكرة الحاسبات [ .]2ويصنف مجال اللغات الطبيعية

تحت تخصص علوم الحاسب  Computer Scienceوالذكاء الصنعي Artificial
Intelligenceكما تعد التطبيقات المتعلقة بمجال معالجة اللغات الطبيعية من أصعبها في
مجال الذكاء الصنعي أيضا يتقاطع مجال معالجة اللغات الطبيعية مع فروع علمية أخرى مثل
اللسانيات أو اللغويات  Linguisticsوهندسة الحاسب واإللكترونيات بخاصة في مجال معالجة

الكالم المنطوق  ،Speechإضافة إلى علم اإلحصاء.
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حتى الثمانينات ،كانت معظم أنظمة معالجة اللغات الطبيعية مبنية على مجموعات معقدة من
القواعد المكتوبة بخط اليد .ولكن ابتداء من أواخر الثمانينيات ،كانت هناك ثورة في معالجة

اللغات الطبيعية مع إدخال خوارزميات التعلم اآللي لمعالجة اللغة.
في البداية ،تم تصميم العديد من أنظمة معالجة اللغات عن طريق ترميز يدوي لمجموعة من
القواعد ، ]10[ ]9[ ،على سبيل المثال .ناد ار ما تكون هذه الطريقة من خالل كتابة القواعد
النحوية أو وضع قواعد إرشادية فعالة عند اختالف اللغة الطبيعية.
منذ ما ُيطلق عليه "الثورة اإلحصائية" [ ]12[ ]11في أواخر الثمانينات ومنتصف التسعينات،

كبير على التعلم اآللي .إذ يدعو نموذج
ا
اعتمدت الكثير من أبحاث المعالجة الطبيعية اعتمادا
التعلم اآللي إلى استخدام االستدالل اإلحصائي لتعلم هذه القواعد تلقائيا من خالل تحليل مجموعة
كبيرة من األمثلة النموذجية في العالم الحقيقي (عبارة عن مجموعة من المستندات ،ربما مع
التعليقات البشرية أو الكمبيوترية).
تم تطبيق العديد من خوارزميات تعلم اآللة على مهام معالجة اللغات الطبيعية .تأخذ هذه
الخوارزميات كدخل مجموعة كبيرة من "الميزات" التي يتم إنشاؤها من بيانات اإلدخال .فقد ركزت
األبحاث بشكل متزايد على النماذج اإلحصائية ،التي تتخذ ق اررات نزيهة احتمالية تقوم على ربط
األوزان ذات القيمة الحقيقية لكل سمة من سمات المدخالت .تتميز هذه النماذج بأنها قادرة على
التعبير عن الحقيقة النسبية للعديد من اإلجابات المحتملة المختلفة بدال من إجابة واحدة فقط،
فعندما يكون هذا النموذج مكونا في نظام أكبر فإنه يعطي نتائج أكثر موثوقية.
تتميز األنظمة المستندة إلى خوارزميات تعلم اآللة عن القواعد اليدوية بالعديد من الم ازيا:
 تركز إجراءات التعلم المستخدمة في أثناء تعلم اآللة آليا على الحاالت األكثر شيوعا،في حين أنه عند كتابة القواعد يدويا ،ال يكون ذلك واضحا على اإلطالق حيث يجب
توجيه محاولة الحل.
 يمكن أن تستفيد إجراءات التعلم التلقائية من خوارزميات االستدالل اإلحصائي إلنتاجنماذج قوية إلى مدخالت غير مألوفة (على سبيل المثال ،تحتوي على كلمات أو بنى لم
يتم رؤيتها من قبل) ومدخالت خاطئة (مثل الكلمات أو كلمات التي تحوي أخطاء
إمالئية عن طريق الخطأ) .عموما ،فإن التعامل مع هذه المدخالت بأمان مع قواعد
13

المكتوبة باليد (بمعنى بناء أنظمة مكتوبة بخط اليد) أمر بالغ الصعوبة ،وعرضة للخطأ
واستهالك للوقت.
 يمكن جعل األنظمة المستندة إلى تعلم القواعد تلقائيا أكثر دقة بمجرد توفير المزيد منبيانات اإلدخال .ومع ذلك ،ال يمكن جعل األنظمة المستندة إلى القواعد المكتوبة بخط
اليد أكثر دقة من خالل زيادة تعقيد القواعد ،وهي مهمة أكثر صعوبة .على وجه
الخصوص ،هناك حد لتعقيد النظم القائمة على قواعد يدوية الصنع ،بالتالي تزايد
األنظمة غير القابلة لإلدارة .ومع ذلك ،فإن إنشاء المزيد من بيانات اإلدخال إلى أنظمة
التعلم اآللي يتطلب ببساطة زيادة بما يقابله في عدد ساعات العمل وعموما من دون

زيادات كبيرة في تعقيد معالجة التعليق التوضيحي(المالحظات).
(سيتم الشرح عنها بالتفصيل الحقا)
 4-1تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية
يوجد عدة تطبيقات تستخدم تقنيات معالجة اللغات الطبيعية ولعل من أهمها:
• استخالص المعلومات :Information Extraction
استخالص المعلومات ( )IEهو مهمة استخراج المعلومات غير المهيكلة من المستندات المقروءة
آليا أو شبه المقروءة آليا .في معظم الحاالت ،يتعلق هذا النشاط بمعالجة نصوص اللغة البشرية
عن طريق معالجة اللغات الطبيعية ( .)NLPيمكن النظر إلى األنشطة الحديثة في معالجة
وثائق الوسائط المتعددة مثل (التعليق التوضيحي التلقائي واستخالص المحتوى من الصور،
الصوت ،الفيديو ،وتصنيف المستندات) على أنها استخالص للمعلومات.
• اإلجابة عن األسئلة  :Question Answeringويقصد بها أن يتم الرد على األسئلة التي
تصاغ بلغة طبيعية مكتملة .ولعل أشهر تطبيق هو  Siriالمتوفر على نظام . IOS
• الترجمة اآللية  :Machine Translationيتضح من المصطلح أن هذا التطبيق يقصد به
الترجمة من لغة إلى لغة أخرى ،مثال من اللغة الفرنسية إلى اإلنجليزية ،ويعد من أصعب
التطبيقات في مجال معالجة اللغات الطبيعة وأن اللغات تختلف في التركيب النحوي والصرفي
فبعض اللغات يوجد فيها مصطلحات ال يوجد لها مقابل في اللغة األخرى ،أيضا تتطلب إزالة
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اللبس في المعنى .أيضا يوجد تراكيب معينة ال توجد في لغة أخرى فمثال في اللغة العربية يوجد
ثالث حاالت للفعل (ماض ومضارع وأمر) بينما في اإلنجليزية يوجد العديد مثل الماضي البسيط
والتام والمستمر والمضارع البسيط والتام والمستمر وغيرها مما يجعل عملية الترجمة أصعب
بكثير ،ولعل أهم األدلة على صعوبة ذلك أنه في مجاالت أخرى مثل التحليل الصرفي ال تجد
خالفا يذكر بين البشر في التحليل الصرفي (على افتراض وجود مستوى فهم معين للغة) بينما
كبير بين ترجمتين ولو كانتا من قبل خبيرين على أفضل المستويات،
ا
في الترجمة تجد اختالفا
وأيضا كلتا الترجمتين صحيحة تماما ولكن بصياغة مختلفة.
 5-1توليد اللغة الطبيعية : Natural Language Generation NLG
يمكن عد اللغة هي مخرجات  outputمن الحاسب ،بحيث يكون هناك معلومات معينة مخزنة
بشكل يمكن للحاسب التعامل معه ومن ثم يتم تحويلها إلى لغة طبيعية سواء على شكل مكتوب
أو منطوق ،أحد التطبيقات المشهورة هو توليد التقارير آليا ،automatic report generation
فمثال يوجد هناك العديد من البرامج في تخصصات معينة تقوم بتحويل المعلومات الموجودة على
شكل بيانات مجردة مخزنة في جداول مثال إلى نصوص بلغة طبيعية مثل تحويل معلومات
أسواق المال (األسهم) إلى نص بلغة طبيعية مثل أن يذكر التقرير أن سهما معينا أغلق في
تداوالت اليوم على ارتفاع معين مع العلم بأنه أعلى سعر له خالل الثالثة أشهر الماضية.
يوجد الكثير من التطبيقات التي تستخدم تقنيات تنتمي للقسمين معا ،فمثال مجال الترجمة اآللية
 Machine Translationيستخدم تقنيات ذات عالقة بفهم اللغة الطبيعية  NLUبحيث يمكن
تمثيل اللغة المصدر بأسلوب يمكن للحاسب التعامل معه ،ومن ثم تحويله إلى لغة طبيعية أخرى
وبذلك يحتاج تقنيات تتعلق بتوليد اللغة الطبيعية .NLG

15

 6-1أهمية البحث:
خالل العقود الماضية ،كانت هناك زيادة كبيرة في كمية المعلومات المخزنة في األرشيفات
الرقمية وشبكة الويب العالمية .تشير التقديرات إلى وجود حوالي  30تريليون صفحة على الويب،
والعدد يتزايد باستمرار [ .]13في حين أن هناك مصادر موجودة تحتوي على معلومات منظمة،
فمن المعروف أن معظم المعلومات يتم تخزينها على شكل نص بلغة طبيعية .المعلومات النصية
هي شكل من أشكال البيانات غير المهيكلة (أو المعلومات غير الهيكلية) وهي المعلومات التي
ال تحتوي على نموذج بيانات محدد مسبقا أو غير منظمة بطريقة محددة مسبقا .قد تحتوي على
بيانات مثل التواريخ واألرقام والحقائق أيضا .وينتج عن ذلك وجود مخالفات ونواحي غامضة
تجعل من الصعب فهمها باستخدام البرامج التقليدية مقارنة بالبيانات المخزنة في شكل مجدول
في قواعد البيانات أو المشروح (المسمى لغويا) في الوثائق ،والتي يستحيل على اآللة االستعالم
عنها وتنظيمها وتحليلها .ولهذا السبب ،كان هناك اهتمام متزايد بمهمة استخراج المعلومات من
النص.
لنسلط الضوء على بعض التحديات األساسية الستخراج المعلومات:
 تحليالت اللغات الطبيعية غامضة للغاية ،تتعامل مع تناقضات وأخطاء. في نص اللغة الطبيعية ،هناك الكثير من االختالفات في التعبير عن المعنى نفسه.-

تعتمد أساليب الكتابة حسب مصدر النص المأخوذ منه ،على سبيل المثال ،األخبار
السياسية ،واألخبار الرياضية ،ومشاركات المدونات واألوراق العلمية ذات األساليب
المختلفة.

-

المستندات والوثائق غير متجانسة ،لذلك قد تحتوي على معلومات حول مواضيع
متعددة ،مثل ،الرياضة ،الموسيقى ،العلوم.

-

في العديد من الحاالت ،ال يتم إعطاء الحقائق بشكل واضح في النص ،ويجب
استنتاجها من الحقائق األخرى.

-

قد يلزم الجمع بين المعلومات عبر عدة جمل أو حتى مجموعة مستندات أو وثائق.
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الهدف من استخراج المعلومات هو تنظيم المعلومات وتصنيفها جعلها مفهومة لغويا بحيث
يمكن معالجتها بواسطة خوارزميات التعلم اآللي [.]20

 7-1هدف البحث :
الكيانات واألحداث هي األهداف الرئيسية في اللغات التي ننتجها في الحوارات وتبادل اآلراء كل
يوم .على سبيل المثال ،المقاالت من األخبار قد تصف بعض الهجمات األخيرة (األحداث) في
حين أننا قد نتحدث عن مشاهير أو سياسيين (الكيانات) في نقاشاتنا العفوية .ولذلك فمن األهمية
الحاسمة بالنسبة للحواسيب أن تعترف بهذه الكيانات واألحداث بحيث يمكن أن تقترب من فهم
اللغات البشرية .هذا هو في األساس الهدف من استخراج المعلومات ( ،)IEوهو فرع من البحوث
في معالجة اللغات الطبيعية ( ،)NLPوالتي تهدف إلى تحديد الكيانات واألحداث والصالت
المتبادلة بينهما داخل النص .والهدف النهائي هو نقل المعلومات في النص إلى شكل يسهل
الوصول إليه لتطبيقات الحاسوب األخرى مثل اإلجابة عن األسئلة واسترجاع المعلومات واستنتاج
المعرفة ،وتصنيف الوثائق ...على سبيل المثال.
من أجل حل مشاكل  ، IEاستخدمت النظم التقليدية خطط مختلفة لتوليد تمثيالت للميزات
(مجموعات من الميزات) التي يتم إدخالها بعد ذلك في نماذج التعلم اآللي ألداء التصنيف أو
العنونة.
خطط المميزات هذه غالبا ما تشمل نماذج لمعالجة اللغات الطبيعية الخاضعة لإلشراف ومصادر
الستخراج خصائص لغوية مختلفة ،ونأمل الحصول على ميزات مهمة لمهام استخالص
المعلومات .إن تحديد نماذج معالجة اللغات الطبيعية والموارد المستخدمة والميزات التي ينبغي
استخراجها ،وتسمى "معمارية المميزات" .سوف يتم استدعاء هذه النماذج الهندسية للمميزات
التقليدية كنماذج قائمة على المميزات .هناك ثالث مشاكل رئيسية مع هذا النهج القائم على
المميزات:
 -1معمارية المميز الستخالص المميزات هي عملية يدوية ومكلفة تتطلب الكثير من الحدس
اللغوي وكذلك الخبرة في هذا المجال .وكثي ار ما يتم تخصيص تمثيالت المميز لبعض
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نطاقات محددة ،مما يستلزم إجراء استقصاءات إضافية كلما قدم نطاق جديد من
البيانات.
 -2على الرغم من بذل الكثير من الجهد في تصاميم التمثيل اليدوي للمميز الستخالص
المعلومات ،فإن مجموعة الميزات الناتجة قد ال تكون بالضرورة هي األمثل .ويمكن
النظر إلى هذه المسألة في ثالثة جوانب.
-

أوال :عدم فهمنا لمهام  IEومجاالتها (مجال المعرفة) بشكل كامل ،فإن تصميم المميز
قد ال يزال يفتقد لبعض المميزات الهامة لمهامه.

 ثانيا :من الصعب تحقيق والتقاط التفاعالت بين الميزات المصممة ،مما قد يسبب تك اررالمعلومات في مجموعات المميز.
 ثالثا :قد تشرف وحدات معالجة اللغات الطبيعية والموارد الالزمة لتوليد الميزات علىأخطاء ،مما يؤدي إلى أخطاء في الميزات التي تولدها .ومن شأن كل هذه الجوانب أن
تضعف في نهاية المطاف أداء أنظمة استخالص المعلومات.
 -3النماذج القائمة على المميز تعاني من بيانات متفرقة أو كلمة غير مرئية .في هذه
الحالة ،بعض الكلمات المهمة  /مالمح نماذج التعلم اآللي ال تظهر في البيانات الجديدة
التي نريد لتطبيق النماذج ،مما يتسبب في فشل النماذج على هذه البيانات الجديدة.
تقدم هذه األطروحة نهجا جديدا لمسألة استخالص المعلومات التي تقوم على معالجة
المشاكل الثالثة المذكورة أعاله ضمن النماذج القائمة على المميزات.
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الفصل الثاني
فهم التعلم اآللي واالنتقال من النظرية إلى الخوارزميات
Understanding Machine Learning From Theory to Algorithms

 1-2مقدمة
هنالك جدال حول تقارب وتباين معالجة اللغة الطبيعية عن مجال اللغويات الحاسوبية .وقد قامت
جمعية اللسانيات الحاسوبية بتعريف اللغويات الحاسوبية بأنها تركز على الجوانب النظرية
لمعالجة اللغة الطبيعية .وترتكز الخوارزميات الحديثة لمعالجة اللغة الطبيعية على تعلم اآللة
وبخاصة تعلم اآللة اإلحصائي .األبحاث الحديثة في خوارزميات تعلم اآللة اإلحصائي تتطلب
فهم عدد من المجاالت المتباينة ،بما في ذلك اللغويات وعلوم الحاسب واإلحصاء.
 2-2مفهوم التعلم
يستند مفهوم التعلم إلى حد كبير على أعمال عالم النفس المعرفى جيروم برونر و العالم جودنا
واوستن ( )1967إذ عرفوا مفهوم التحقيق أو مفهوم التعلم على أنه البحث في قائمه الصفات
التي يمكن استخدامها للتمييز بين النماذج ذات الفئات المختلفة .للتبسيط أكثر نضع المفاهيم
العقلية هي الفئات التي تساعدنا على تصنيف األشياء واألحداث واألفكار .ولكل حدث ،أو فكرة
مجموعة من المميزات ذات صالت مشتركة .وهكذا مفهوم التعلم هو الذي يتطلب وضع
استراتيجية المتعلم لمقارنة وتباين المجموعات أو الفئات التي تحتوي على مفهوم الميزات ذات
الصلة مع الجماعات أو الفئات التي ال تحتوي على مفهوم الميزات ذات الصلة.
ومفهوم التعليم يشير أيضا إلى مهمة التعلم التي يتم تدريب المتعلم (إما اإلنسان أو اآللة) عليها
لتصنيف الكائنات التي يتم عرضها على مجموعة من الكائنات كمثال مع تسمية فئاتها.
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المتعلم سوف يبسط ما لوحظ في مثال على ذلك مثال ،وبعدها هذه النسخة المبسطة التي تم
تعلمها يمكن تطبيقها على أمثلة في المستقبل .ويتراوح مفهوم التعلم بين البساطة والتعقيد ألن
التعلم يحدث في نماذج عديدة .عندما يكون المفهوم أكثر صعوبة فانه سيكون احتمال قدرة
المتعلم لتبسيطه ضعيفا ،وبالتالي أقل عرضه للتعلم.
وكما هو معروف مهمة التعلم تكون من األمثلة .وتستند معظم نظريات مفهوم التعلم إلى تخزين
النماذج وتجنب التلخيص أو التجريد الصريح من أي نوع.
ويمكن استخدام القواعد في التعلم عندما تكون المحفزات محيرة غير بسيطة .عندما تستخدم
القواعد في التعلم ،فانه يتم اتخاذ الق اررات استنادا إلى الخصائص وحدها ،واالعتماد على
المعايير البسيطة التي ال تتطلب الكثير من الذاكرة.
 3-2الفعاليات الهامة آللية التعلم
 -1التنقيب في البيانات واستخالص المعرفة :وهو استخدام البيانات المخزنة لتحسين القرارات.
مثال على ذلك هو النظر في السجالت الطبية وتطبيقه على المعرفة الطبية عند إجراء
التشخيص.
 -2التطبيقات البرمجية التي ال يمكنها أن تقدم نتيجة حتمية (مثالية) :أمثلة على ذلك هي
الحركة الذاتية للروبوت أو فهم الكالم الموجه إليه.
 -3برامج التخصيص الذاتي :مثال على هذا هو قارئ األخبار الذي يعلم القراء مصالح خاصة.
الية التعلم لديها مستقبل مشرق .وتشمل بعض المزايا في المستقبل ،التعلم من خالل بيانات
وسائل اإلعالم المختلطة الكاملة ،التعلم عبر قواعد بيانات داخلية عديدة (بما في ذلك اإلنترنت
وقنوات األخبار) ،التعلم من خالل التجريب النشط وتعلم الق اررات بدال من التوقعات ،وإمكانية
إضافة تعلم لغات البرمجة.
 4-2التعلم اآللي)Machine Learning ( :
تم تعريف التعلم اآللي في التسعينات من قبل آرثر صامويل كما وصفه" ،إنه مجال دراسي يمنح
القدرة للكمبيوتر على التعلم الذاتي من دون أن يكون مبرمجا بشكل واضح"  ،وهذا يعني نقل
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المعرفة إلى اآلالت من دون تشفيرها .هو أحد فروع الذكاء االصطناعي يستخدم تقنيات
إحصائية ويهتم بتصميم وتطوير خوارزميات تسمح للحواسيب بامتالك خاصية "التعلم" من
البيانات( .على سبيل المثال تحسين األداء تدريجيا في مهمة محددة) من البيانات [. ]5
يركز التعلم اآللي تركي از أساسيا على تطوير برامج الكمبيوتر التي يمكن أن تعلم نفسها للنمو
والتغيير عند التعرض لبيانات جديدة .يمكن معالجة البيانات الضخمة سرعة باستخدام
خوارزميات التعلم.
 5-2لماذا نحتاج إلى تعلم اآللة ؟
تتزايد البيانات يوما بعد يوم ،ومن المستحيل فهم جميع البيانات بسرعة ودقة أعلى .أكثر من
 ٪80من البيانات غير منظمة وهي التسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو والصور والمستندات
والرسوم البيانية وما إلى ذلك .إن عمليات البحث والعثور على أنماط البيانات مستحيل بالنسبة
ألدمغة البشر .كلما كانت البيانات هائلة جدا ،سيزداد الوقت الذي يستغرقه الحساب ،وهذا هو
المكان الذي تعمل فيه ميزة التعلم اآللي لمساعدة األشخاص الذين لديهم بيانات مهمة في الحد
األدنى من الوقت .في التعلم اآللي ،تم تطوير قدرات جديدة ألجهزة الكمبيوتر .واآلن أصبح في
الكثير من شرائح التكنولوجيا ،لدرجة أننا ال ندرك ذلك في أثناء استخدامه.
اآللي ال يعني التلقائي حتى مع أدوات التحليل التنبؤية التلقائية للمساعدة في تحويل النماذج
غير الماهرة إلى نماذج ماهرة بشكل معتدل وبطريقة فعالة من خالل تسهيل تعقيدات النمذجة ،
يجب أن يكون هناك مجموعة تطبيقات من الضوابط والتوازنات ،وعموما يطلق عليها هالبر

القطعة المفقودة بمعنى إدارة ومراقبة تلك النماذج.

مع سهولة استخدام األدوات ،من المهم وضع الضوابط أو عملية ضمان الجودة في مكانها للتأكد

من وضع النماذج الجيدة موضع اإلنتاج ،نصح هالبر إذا قام شخص ما ببناء نموذج ،ولكنه ال
يعرف كيفية تفسير المخرجات ،على سبيل المثال ،فهذه مشكلة إذا كان سيتم وضع النموذج في

اإلنتاج .لتسجيل نماذج وتضمين بيانات وصفية عن تلك النماذج ،يحتاج لمعرفة المزيد عن

النماذج في اإلنتاج ،فهم بحاجة إلى مراقبة النماذج بمجرد وصولهم إلى اإلنتاج للتحقق من

التدهور.

وللتعامل مع فجوة المهارات في بناء النماذج التنبؤية ورصدها ،قال هالبر إن الشركات "تتبنى

نهجا متعدد الجوانب .إنهم يوظفون بعض علماء البيانات  -عادة من يمتلكون الخبرة -
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ويكملونهم [باآلخرين] في المؤسسة التي يبحثون عنها .لتوجيه المهارات وكذلك علماء البيانات

المحتملين خارج الجامعات".

وسوف يحتاجون إلى تعليم مستمر إذا كنت ستستخدم خوارزميات معينة ،حتى لو كانت [األدوات

اآللية] سهلة االستخدام ،فإنك ال تزال بحاجة إلى بعض التدريب على الخوارزميات ،حيث سيكون

من الضروري تفسير اإلخراج والدفاع عن النموذج وربما يكون جزءا من عملية المراقبة.

في الوقت الذي يتم فيه إحراز بعض التقدم نحو سد الفجوة بين الرغبة في تبني التحليالت

التنبؤية والتنفيذ الفعلي ،فإن أي شخص سيخمن كم من الوقت سيستغرق قبل أن تستفيد معظم
الشركات استفادة كاملة من هذه األدوات المتطورة .
 6-2مهام التعلم اآللي:

خوارزميات التعلم اآللي

التعلم املعزز

التعلم اخلاضع لإلشراف

التعلم غري اخلاضع لإلشراف

التوقع

التجميع

التصنيف

الشكل ((2-1

يتم تصنيف خوارزميات التعلم اآللي إلى عدة أنواع:
 1-6-2التعلم الخاضع لإلشراف:
في مسائل التعلم الخاضع لإلشراف ،نبدأ بمجموعة بيانات تحتوي على أمثلة تدريبية مع
العالمات الصحيحة المرتبطة بها .يتم تدريب الخوارزميات باستخدام بيانات موسومة ،حيث
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تكون المدخالت والمخرجات معروفة .نقوم بإدخال البيانات في خوارزمية التعلم كمجموعة من
المدخالت ،والتي يطلق عليها مميزات ،تدل عليها  Xمع المخرجات المقابلة ،التي يشير إليها ،Y
وتتعلم الخوارزمية بمقارنة إنتاجها الفعلي بالمخرجات الصحيحة للعثور على األخطاء ،ثم يعدل
النموذج وفقا لذلك .أما فيما يتعلق بالبيانات عبارة عن قسمين :بيانات لتدريب الخوارزمية،
وبيانات الختبار الخوارزمية المدربة.
على سبيل المثال ،عند تعلم تصنيف األرقام المكتوبة بخط اليد ،فإن خوارزمية التعلم تحت
اإلشراف تأخذ آالف الصور لألرقام المكتوبة بخط اليد باإلضافة إلى تسميات تحتوي على العدد
الصحيح الذي تمثله كل صورة .ستتعلم الخوارزمية بعد ذلك العالقة بين الصور واألرقام المرتبطة
بها ،وتطبق هذه العالقة المستفادة لتصنيف صور جديدة تماما (من دون تصنيفات) لم يشاهدها
الجهاز من قبل.
لحل مسألة معينة تتعلق بالتعلم الخاضع لإلشراف ،يتعين على المبرمج أن يقوم بالخطوات
اآلتية:
 تحديد نوع األمثلة التدريبية :قبل القيام بأي شيء آخر ،يجب على المستخدم تحديد نوعالبيانات المطلوب استخدامها كمجموعة تدريب .في حالة تحليل خط اليد ،على سبيل
المثال ،قد يكون هذا حرفا مكتوبا بخط اليد أو كلمة مكتوبة بخط اليد بالكامل أو سطر
كامل من خط اليد.
 جمع مجموعة تدريب :يجب أن تكون مجموعة التدريب ممثلة الستخدام العالم الحقيقيللوظيفة أو الدالة .وبالتالي ،يتم تجميع مجموعة من كائنات اإلدخال ويتم جمع النواتج
المقابلة أيضا من قبل خبراء في القياس.
 تحديد تمثيل مميز اإلدخال للدالة المكتسبة من التعليم :إذ تعتمد دقة الدالة المكتسبةبشكل كبير على كيفية تمثيل كائن اإلدخال .عادة يتم تحويل كائن اإلدخال إلى متجه
مميز ،والتي تحتوي على عدد من الخصائص التي تكون وصفية للكائن .يجب أال يكون
كبير جدا ولكن يجب أن يحتوي على معلومات كافية للتنبؤ بدقة
ا
عدد الميزات
بالمخرجات.
 تحديد هيكل الدالة المعلمة وخوارزمية التعلم المقابلة :على سبيل المثال ،قد يختارالمهندس استخدام آالت متجهات الدعم أو أشجار القرار.
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 تنفيذ خوارزمية التعلم على مجموعة التدريب التي تم جمعها :تتطلب بعض خوارزمياتالتعلم الخاضعة لإلشراف من المستخدم تحديد معلمات تحكم معينة .يمكن ضبط هذه
المعلمات من خالل تحسين األداء على مجموعة فرعية (تسمى مجموعة التحقق) من
مجموعة التدريب ومن ثم االختبار والتحقق من دقة النتائج.
 اختيار الخوارزميةتتوفر مجموعة واسعة من خوارزميات التعلم تحت اإلشراف ،لكل منها نقاط قوتها
وضعفها .ال توجد خوارزمية تعلم واحدة تعمل بشكل أفضل في جميع مشاكل التعلم
تحت اإلشراف.
هناك عوامل يجب مراعاتها (مهمة) عند اختيار خوارزمية التعلم وتطبيقها:
-

عدم تجانس البيانات :إذا تضمنت متجهات الميزات ميزات العديد من األنواع المختلفة

(منفصلة ،منفصلة مرتبة ،قيم مستمرة ،)...،تكون بعض الخوارزميات أسهل في تطبيقها من
غيرها .على سبيل المثال :آالت متجهات الدعم ،واالنحدار الخطي ،واالنحدار اللوجستي ،
والشبكات العصبونية .
-

التكرار في البيانات :إذا كانت ميزات اإلدخال تحتوي على معلومات مكررة .إن بعض

خوارزميات التعلم (على سبيل المثال  ،االنحدار الخطي  ،االنحدار اللوجستي  ،واألساليب
القائمة على المسافة) ستؤدي بشكل سيئ بسبب عدم االستقرار الرقمي .يمكن حل هذه المشاكل
في كثير من األحيان عن طريق فرض شكل من أشكال التنظيم.
-

وجود عالقات وتفاعالت بين المميزات :إذا كانت كل واحد من المميزات يسهم اسهاما

مستقال في المخرجات ،فإن الخوارزميات التي تستند إلى التوابع الخطية (على سبيل المثال:
االنحدار الخطي ،االنحدار اللوجستي ،آالت دعم المتجهات) لها أداء جيد عموما .ومع ذلك ،إذا
كانت هناك تفاعالت معقدة بين الميزات ،فإن الخوارزميات مثل أشجار القرار والشبكات العصبية
تعمل بشكل أفضل ،ألنها مصممة خصيصا الكتشاف هذه التفاعالت .يمكن أيضا تطبيق
الطرق الخطية ،ولكن يجب على المبرمج تحديد التفاعالت يدويا عند استخدامها.
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 عند التفكير في تطبيق جديد ،يمكن للمبرمج مقارنة خوارزميات التعلم المتعددة وتحديد أيمنها يعمل بشكل تجريبي أفضل على المشكلة الموجودة .يمكن أن يكون ضبط أداء خوارزمية
التعلم مستهلكا للوقت .بالنظر إلى الموارد الثابتة ،من األفضل في كثير من األحيان قضاء مزيد
من الوقت في جمع بيانات تدريبية إضافية وميزات إعالمية أكثر مما هو لقضاء وقت إضافي
في ضبط خوارزميات التعلم.
أهم خوارزميات تعلم اآللة التي يستخدمها علماء البيانات الخاضعة لإلشراف:
 - 1-1-6-2االنحدار الخطي : Logistic regression
االنحدار الخطي هو أحد أكثر الخوارزميات المعروفة في اإلحصاء والتعلم اآللي .يتمثل
االنحدار الخطي بمعادلة تصف خطا يناسب العالقة بين متغيرات اإلدخال ( )xومتغيرات
اإلخراج ( ،)yمن خالل إيجاد األوزان المحددة لمتغيرات المدخالت تسمى معامالت
(.)B

y = B0 + B1 * x

الشكل ( : )2-2االنحدار الخطي

يتم التنبؤ بـ  Yبإعطاء الدخل  xوبالتالي الهدف من خوارزمية تعلم االنحدار الخطي هو العثور
على قيم المعاملين  B0و .B1
لقد كان االنحدار الخطي موجودا منذ أكثر من  200عام وقد تمت دراسته على نطاق واسع.
هناك بعض القواعد المفيدة عند استخدام هذه التقنية وهي إزالة المتغيرات المتشابهة وإ ازلة
التشويش من البيانات ،إن أمكن .وهي تقنية سريعة وبسيطة وخوارزمية أولية جيدة للتجربة.
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 2-1-6-2االنحدار اللوجستي:
االنحدار اللوجستي هو أسلوب آخر استخدمه التعلم اآللي من مجال اإلحصاء يستخدم لحل
مسائل التصنيف الثنائي (مسائل ذات صفين من القيم).
االنحدار اللوجستي مشابه لالنحدار الخطي يهدف إلى إيجاد قيم للمعامالت التي تزن كل متغير
إدخال .بينما التنبؤ بالمخرجات يتم باستخدام دالة غير خطية تسمى الدالة اللوجيستية.
تبدو الدالة اللوجيستية تشبه الحرف  Sكبيرة وستحول أي قيمة إلى قيم ضمن المجال ()0,1
وهذا يمكن من تطبيق قاعدة على مخرجات الدالة اللوجيستية اللتقاط قيم بين (  0و  ) 1والتنبؤ
بقيمة الصف.

الشكل ): )2-3االنحدار اللوجستي
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 3-1-6-2نايف بيز Naive Bayes
هي خوارزمية بسيطة ولكنها قوية قوة مدهشة للنمذجة التنبؤية.
يتألف النموذج من نوعين من االحتماالت التي يمكن حسابها مباشرة من بيانات التدريب الخاصة
احتمال كل فئة .واالحتمال الشرطي لكل فئة بالنظر إلى كل قيمة  .xبمجرد حسابها ،يمكن
استخدام نموذج االحتمال لعمل تنبؤات للبيانات الجديدة باستخدام نظرية بيز.

الشكل ) :)2-4نظرية بيز

)(2-1

نظرية بيز

27

 4-1-6-2آلة متجهة الدعم :Support Vector Machine
ربما تكون آلة متجهة الدعم (  )SVMواحدة من أشهر وأكثر خوارزميات تعلم اآللة شيوعا
وأكثرها.

الشكل)  :) 2-5آلة متجهة الدعم

كانت شائعة للغاية في الوقت الذي تم تطويرها في التسعينات وما زالت تعد طريقة االنتقال إلى
خوارزمية عالية األداء مع قليل من ضبط الدقة .فيما يأتي سنقوم بتوضيح بعض المفاهيم :
.1ما هي SVM؟
آالت متجهات الدعم أو ما تسمى باسم  SVMهي خوارزمية تعلم خاضعة لإلشراف والتي يمكن
استخدامها لتصنيف ومشاكل االنحدار مثل تصنيف متجهة الدعم

support vector

 )SVC( classificationانحدار متجهة الدعم  .)SVR( support vector regressionإذ
يتم استخدامها لمجموعات البيانات الصغيرة حيث يستغرق وقتا طويال للتشغيل .في هذه
المجموعة  ،سنركز على التصنيف .SVC
 .2األيديولوجية لـ :SVM
مفهوم  SVMيستند على فكرة العثور على المستوي الفائق ( )hyperplaneالذي يعمل على
فصل الميزات بشكل أفضل إلى نطاقات مختلفة.
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 .3تطوير الحدس :Intuition development
النظر في وضع الحالة اآلتية :على سبيل المثال :هناك مطارد يرسل لك رسائل البريد
اإللكتروني ،ونريد تصميم تابع المستوي الفائق ( )hyperplaneوالذي سوف يميز بوضوح
الحالتين ،بحيث إنه عندما تتلقى رسالة بريد إلكتروني من مطارد سيتم تصنيفها على أنها بريد
مزعج .ما يلي هو رقم الحالتين التي يتم فيها رسم المستوي الفائق ،أيها التي سوف تختارها
ولماذا؟ نتوقف لحظة لتحليل الوضع.

الشكل ( :)2-6آلة متجهة الدعم

أعتقد سيتم اختيار الشكل ( .)aألن رسائل البريد اإللكتروني في الشكل ( )aمصنفة بوضوح
بالمقارنة مع الشكل ( .)bيتكون  SVMمن فكرة الخروج مع مستوي أمثلي والذي سيقوم بتصنيف
الفئات المختلفة بوضوح (في هذه الحالة هي فئات ثنائية).
 .4المصطلحات المستخدمة في :SVM
تسمى النقاط األقرب إلى المستوي نقاط متجه الدعم ومسافة متجهات الدعم منه بالهوامش
. margin
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الشكل ( :)2-7آلة متجهة الدعم

3

من البديهي أنه كلما زادت نقاط  ، SVمن المستوي ،فإن احتمال تصنيف النقاط في مناطقهم أو
فئاتهم الخاصة يكون صحيحا أكثر .نقاط  SVحرجة للغاية في تحديد هذا المستوي ألنه إذا تغير
موضع المتجهات فإن موضع المستوي يتغير .من الناحية التقنية ،يمكن أيضا تسميته أيضا
.margin maximizing hyperplane
.5معنى ( Hyperplaneالمستوي الفائق):
المستوي الفائق هي دالة تستخدم للتمييز بين المميزات .لتصنيف المميزات في ثنائي األبعاد،
الدالة المستخدمة هي خط  ،بينما ندعو الدالة المستخدمة لتصنيف الميزات في ثالثي األبعاد
على أنها طائرة:
لنفترض أن هناك  mبعد :وبالتالي معادلة المستوي في البعد  Mتعطى كما يأتي:

)(2-2

حيث إن :
)Wi = vectors (W0,W1,W2,W3……Wm
)b = biased term (W0
X = variables.
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.6الهامش الصعب :Hard margin SVM
لنفترض وجود  3مستويات فائقة وهي ( )−π ،π + ،πبحيث تكون " "+ πموازية لـ " "πتمر عبر
متجهات الدعم على الجانب اإليجابي و " "−πموازية لـ " "πتمر عبر متجهات الدعم .على
الجانب السلبي.

الشكل ( :)2-8آلة متجهة الدعم

يمكن عد المعادالت لكل من  hyperplaneكما يأتي :
)(2-3

من أجل النقطة : x1

التفسير :عندما تكون النقطة  X1يمكننا القول بأن النقطة تكمن في  hyperplaneوتقرر
المعادلة أن ناتج الحساب الفعلي ومعادلة  hyperplaneهو  1مما يعني أن النقطة تصنيفا
صحيحا في المجال اإليجابي.
من أجل النقطة : x3
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التفسير :عندما تكون النقطة X3يمكننا أن نقول أن هذه النقطة تكمن بعيدا عن hyperplane
وتقرر المعادلة أن الناتج الفعلي ومعادلة  hyperplaneأكبر من  1مما يعني أن النقطة تصنيفا
صحيحا في المجال اإليجابي.
من أجل النقطة :X4

التفسير :عندما تكون النقطة  X4يمكننا أن نقول أن هذه النقطة تقع على  hyperplaneفي
المنطقة السلبية  ،وتقرر المعادلة أن الناتج الفعلي ومعادلة  hyperplaneتساوي  1مما يعني
أن النقطة تصنيفا صحيحا في المجال السلبي وهكذا....
من األمثلة السابقة يمكن أن نكتب:
Yi(WT*Xi +b) ≥ 1 then

If

Xi is correctly classified
)(2-4

else

Xi is incorrectly classified.

.7شكل مزدوج من :SVM
في الحالة التي ال تكون فيها مجموعة البيانات لدينا قابلة للفصل على اإلطالق.
في األساس ،يمكننا فصل كل نقطة بيانات عن طريق إسقاطها في البعد األعلى عن طريق
إضافة ميزات ذات صلة بها كما نفعل في االنحدار اللوجستي .ولكن مع  SVMهناك طريقة
قوية لتحقيق هذه المهمة من عرض البيانات في بعد أعلى .كانت الصيغة المذكورة أعاله هي
الشكل األساسي لـ .SVM

32

لتمثل الطريقة البديلة نموذجا مزدوجا لـ  SVMيستخدم مضاعف الغرانج لحل مشكلة تحسين
القيود.

)(2-5

مالحظة :إذا كانت  αi> 0فإن  Xiهو متجه دعم وعندما يكون αi = 0

فإن  Xiال يمثل متجه دعم

.8ما هي خدعة النواة  Kernel trick؟
النواة  kernelهي طريقة لحساب الناتج النقطي الثنين من المتجهات  xو  yفي الفضاء (ذات
األبعاد العالية جدا) ،وهذا هو السبب في أن توابع  Kernelتسمى أحيانا "منتجا نقطيا معمما"
إن تطبيق خدعة النواة يعني فقط الناتج عبارة عن نقطة لمتجهتين من خالل التابع

)(2-6

 2-6-2التعلم غير الخاضع لإلشراف :Unsupervised learning
التعليم غير المراقب أو غير الخاضع لإلشراف هو فرع من التعليم اآللي الذي يتعلم من بيانات
االختبار التي لم يتم عنونتها أو تصنيفها أو تنظيمها .يتم ترك خوارزمية التعلم االعتماد على
نفسها في استكشاف هيكل مدخالتها والهدف من ذلك اكتشاف األنماط الخفية في البيانات.
تحلل الخوارزمية بيانات االدخال وتحدد مجموعات البيانات التي تشترك بالصفات نفسها وتحاول
العثور على ارتباطات من دون أي مدخالت خارجية.
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 3-6-2التعلم المعزز (:Reinforcement learning (RL
ُيعد التعلم المعزز ( )RLمجاال من مجاالت التعلم اآللي يتعلق بكيفية قيام عمالء الب ارمج باتخاذ

إجراءات في بيئة معينة لتحقيق أقصى قدر من مفهوم المكافأة وهو األقل استخداما إذ يتعلم
كيفية التصرف عند حدث معين من خالل إشارات ترمز إلى مكافأة أو عقاب على السلوك
نظر لعموميتها ،في العديد من التخصصات :مثل نظرية األلعاب
الحالي .يتم دراسة المشكلة ،ا
ونظرية التحكم وأبحاث العمليات ونظرية المعلومات والتحسين القائم على المحاكاة واألنظمة
متعددة العوامل والخوارزميات الجينية .في عمليات البحث والتحكم في العمليات [.]2[ ]1
الهدف من نمط التعليم هذا هو تحقيق غاية معينة من دون معلم ينبئه حتى باقترابه من غايته.
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الفصل الثالث

كفاءة استخالص المعلومات باستخدام التعلم العالقاتي االحصائي
Efficiency of Information Extraction Using Statistical Relational Learning

 1-3مقدمة
استخالص المعلومات هي واحدة من أكثر التقنيات المستخدمة حاليا في عملية التنقيب

بالنصوص .خصوصا ،من خالل الجمع بين أدوات معالجة اللغات الطبيعية من جهة ،والموارد

المعجمية والقيود الداللية من جهة أخرى .فمثال يمكن توفير وحدات فعالة للتنقيب في األدب

الطبي الحيوي ،أو المساعدة في منع اإلرهاب الخ. ...

كخطوة أولى لعملية استخالص المعلومات يتم وضع عالمات على الوثائق ،إذ تتم معالجة كل

وثيقة بالعثور على الكيانات المتوافرة وإيجاد العالقات التي من المحتمل أن تكون ذات مغزى

ومضمون فمن أجل البيانات غير المنظمة ،علينا أوال تحويل البيانات غير المنظمة لجمل اللغة

الطبيعية إلى بيانات منظمة عندئذ يمكن استخدام أدوات االستعالم ،هذه الطريقة التي يتم
الحصول فيها على المعنى من النص تدعى باستخراج المعلومات .وهي مهمة في مجال التنقيب

بالنصوص .الستخالص المعلومات تطبيقات في مجاالت عدة ،إذ إن النمط المحدد وبنية
المعلومات التي سوف يتم استخراجها تعتمد على حاجة تطبيق معين لذلك ،عادة مهام

استخالص المعلومات تفرض الهياكل التي يمكن استخراجها ،على سبيل المثال :أنماط الكيانات

المسماة ،وأنواع العالقات التي قد تكون محددة .لكن في بعض الحاالت ال نعلم مقدما بنى
البيانات التي نرغب في استخراجها ونود التنقيب عن هذه البنى من مجاميع البيانات الكبيرة.

فمثال نريد من مجموعة مقاالت أخبار الزالزل أن تكشف تلقائيا عن البيانات اآلتية :التاريخ
والوقت ومركز الزلزال وقوته وعدد الضحايا وهي أهم مجموعة معلومات ذكرت في مقاالت

األخبار.

 2-3تاريخ استخالص المعلومات:

بدأت ثورة استخالص المعلومات في أواخر  1970مع تطوير نظام اسمه JASPER
)]12[ JASPER (Journalist's Assistant for Preparing Earnings Reports
الستخراج األخبار المالية في الوقت الحقيقي .بدءا من عام  ،1987تأثرت أبحاث المعهد الدولي
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للبحوث بسلسلة من سبعة مؤتمرات لفهم الرسائل Message Understanding
) .Conferences1 (MUCsلقد استمرت و ازرة الدفاع واالستخبارات األمريكية (داربا) أكثر من
عقد تعتمد في استخراج األخبار على تقارير و ازرة الدفاع والصحف .وتشمل بعض المهام التي
أدخلتها هذه المؤتمرات على التحليل التلقائي للرسائل البحرية واستخراج األخبار المتعلقة
باألنشطة المسلحة ،وخالفات الشركات ،وبرامج الفضاء والصواريخ .و يرد في الجدول( ) 3-1
موجز لجميع الحاالت.

الجدول ( )3-1

أدى استخراج المعلومات من البيانات غير الدفاعية ،لسلسلة من التقييمات التلقائية الستخراج
المحتوى من  2000إلى  2008بهدف استخراج معلومات سياسية من األخبار .ركزت تقييمات
استخراج المحتوى على مهام معقدة جدا مثل استخراج الكيانات ،هياكل العالقات واألحداث من
األخبار ،سجالت الويب . .. ،وتسمى السلسلة الحالية من التقييمات التي بدأت في عام 2009
قاعدة معارف السكان  Knowledge Base Populationوهي جزء من مؤتمرات تحليل
النصوص التي تحاول استخراج المعلومات من المقاالت اإلخبارية ومصادر اإلنترنت المختلفة
بهدف دمج الحقائق في قواعد المعرفة.
 3-3هندسة بناء استخالص المعلومات:
يبين الشكل اآلتي هيكلية بنية نظام استخالص معلومات بسيط ،تبدأ من خالل تجهيز وثيقة
باستخدام العديد من اإلجراءات :أوال ،تقسيم النص الخام من الوثيقة إلى جمل باستخدام مقتطع
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الجملة ،وتنقسم كل جملة إلى مزيد من الكلمات باستخدام مرمز .بعد ذلك ،تعلم كل جملة
بعالمات (وسم) أجزاء من الكالم ،والتي سوف تكون مهمة جدا في الخطوة اآلتية وهي الكشف
عن الكيان المسمى ( . )Named Entity Recognitionفي هذه الخطوة ،نبحث عن الكيانات
المحتمل أن تكون مثيرة لالهتمام في كل جملة وأخي ار نقوم بالكشف عن العالقة للبحث عن
العالقات المحتملة بين الكيانات المختلفة في النص
ت
النص
(صفوف من الكلمات)

الشكل) 3-1 ( :

توسيم أجزاء كالم

ترميز النص

تقسيم الجمل

تمييز الكائن
استخالص

العالقة

استخالص
الحدث

توضيح الكيان

 1-3-3ترميز النص : Tokenization
هو عملية تقسيم النص إلى كلمات وجمل .نص وثيقة بلغة طبيعية هو تسلسل خطي للرموز
(أحرف ،كلمات أو العبارات) .وبطبيعة الحال ،قبل القيام بأي معالجة حقيقية للنص ،يجب أن
يتم تقسيم النص إلى وحدات لغوية مثل الكلمات ،وعالمات الترقيم ،واألرقام ،وما إلى ذلك
وتسمى هذه العملية بالترميز.
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 Tokenizationهو نوع من المعالجة المسبقة بمعنى :تحديد الوحدات األساسية لتتم معالجتها.
من المعتاد التركيز على تحليل اللغة أو توليد اللغة مع أخذ الوحدات اللغوية األساسية كأمر
مسلم به .ولكن من دون فصل هذه الوحدات األساسية بشكل واضح ،من المستحيل إجراء أي
تحليل أو توليد]. [3
 2-3-3توسيم أقسام الكالم ): Part-of-speech tagging (POS tagging
هو اإلجراء الذي يتم وضع عالمة لكل كلمة من النص مع عالمة مناسبة لجزء من الكالم على
أساس سياق مظهرها .في هذه العملية ،يتم وضع الكلمات في الفئات وفقا لدورها في الجملة.
الفئات األساسية هي .Article, Adjective, Noun, Number, Preposition etc. :يعد
جزء من الكالم خطوة أساسية من مهام معالجة اللغة الطبيعية المختلفة
وضع عالمات على أ ا
مثل التعرف على الكالم ،توليف الكالم والترجمة اآللية ،استرجاع المعلومات واستخراج
المعلومات وما إلى ذلك .هناك عامالن يحددان عالمة (وسم) الكلمة هما االحتمالية المعجمية
واحتمالها حسب سياق الجملة.
يمكن أن تندرج مناهج وضع العالمات على الكالم (توسيم أجزاء الكالم) عموما في فئتين:
النهج القائمة على القواعد والنهج اإلحصائي].[16
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يبين الجدول ( )3-2التالي كل وسم مع الوصف ومثال:

جدول()3-2

 3-3-3تمييز الكيان المسمى :Named Entity Recognition
إن الكيان المسمى هو سلسلة من الكلمات التي تصنف بعض كيانات العالم الحقيقي ،وأن مهمة
التعرف على الكيان المسمى هو تحديد الكيانات المسماة من شكل نص حر وتصنيفها إلى
مجموعة من أنواع محددة سلفا مثل شخص ،شركة ،مكان  ... .وفي كثير من األحيان فإن هذه
المهمة ال يمكن أن تتحقق ببساطة عن طريق مطابقة سلسلة مع كلمات معجمية (او معاجم) قبل
تجميعها ألن الكيانات المسماة من نوع كيان معين عادة ال تشكل مجموعة مغلقة ،وبالتالي أي
معجم سيكون غير كافي .إن التعرف على الكيان المسمى هو على األرجح أكثر المهام األساسية
في استخراج المعلومات .والتعرف على الكيان المسمى له العديد من التطبيقات فضال عن كونه
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لبنة الستخالص المعلومات .على سبيل المثال ،سالسل األجوبة المرشحة غالبا هي الكيانات
المسماة التي نحتاجها لتكون مستخرجة ومصنفة أوال .فالبحث الموجه لكيان من الكيانات المسماة
في االستعالمات هو الخطوة األولى إلعطاء النتائج المهمة المطلوبة ].[18
تستخدم األعمال الحديثة في التعرف على الكيانات المسماة طرق تعلم إحصائية مثل:
•

نماذج ماركوف المخفية ) )HMMs( (Hidden Markov Models

][34

• االنتروبي األعظمي لنماذج ماركوف ( (MEMMs) (Maximum Entropy Markov
Models

•

][35

الحقول العشوائية الشرطية ((Conditional Random Fields) )CRF

][36

 4-3-3استخالص العالقة ): Relation Extraction (RE
هي مهمة لكشف وتمييز العالقات الداللية بين الكيانات في النص  .معظم العمل على استخراج
العالقة يستند على تعريف مهمة من برنامج استخراج المحتوى التلقائي

[(Automatic

) .[16] (ACE) Content Extractionالذي يركز على العالقات الثنائية أي العالقات بين
كيانين  .ويشار إلى الكيانات الثنائية المشاركة أيضا كوسائط .هناك مجموعة أنواع من العالقات
رئيسة وأنواع عالقات فرعية محددة من خالل  ACEعلى سبيل المثال :أنواع العالقات الرئيسة
في ACEتتضمن عالقات فيزيائية (مثل كائن بجانب كائن آخر ) وهناك عالقات شخصية أو
اجتماعية(شخص هو فرد من عائلة شخص آخر) وأيضا عالقات توظيف أو انتماء( على سبيل
المثال شخص يعمل من خالل منظمة ).

 ACEيميز بين استخراج العالقة واستخراج مؤشر

العالقة  .يشير استخراج العالقة إلى تحديد العالقة الداللية بين زوج من الكيانات استنادا إلى
جميع األدلة التي يمكن أن نجمعها من المدونات ،في حين يشير هذا األخير إلى تحديد إشارات

فردية لعالقات الكيان .
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اقترحت تقنيات مختلفة الستخراج العالقة ومعظم الطرق كانت لمعالجة مسألة التصنيف .بالنظر
إلى زوج من الكيانات المشتركة والتي تحدث في نفس الجملة ،يمكننا تصنيف العالقة بين كيانين
إلى واحدة من أنواع العالقة المحددة مسبقا .على الرغم أنه من الممكن أيضا اإلشارة الى عالقة
عبور حدود الجملة ،فإن مثل هذه الحاالت تكون أقل تواجدا ويصعب الكشف عنها  .وبالتالي

فإن العمل القائم يرتكز في معظمه على استخراج العالقة داخل حدود الجملة.
كان هناك عدد من الدراسات وفقا لطربقة التصنيف ] .[23,24
لدينا طريقتان لعملية تصنيف العالقات :
 طريقة التصنيف القائمة على هندسة المميز الطريقة القائمة على كيرنل kernelsإن كلتا طريقتي التصنيف القائمة على المميز والتصنيف القائمة على النواة تتطلب كمية كبيرة
من بيانات التدريب الستخالص العالقة بإشراف ضعيف من المجاميع الكبيرة من البيانات التي
ال تعتمد على توافر بيانات التدريب المعلمة يدويا .الفكرة هي أن نبدأ مع مجموعة صغيرة من
األمثلة المصنفة وثم إيجاد تك ار ار لحاالت عالقة جديدة وكذلك استخراج أنماط جديدة سيتم
شرحهما الحقا.

 4-3طرق استخالص المعلومات
يتم تصنيف المناهج المختلفة المستخدمة في  IEعموما إلى فئتين رئيسيتين:
 1-4-3المنهج القائم على القاعدةRule-based Approach :

تعمل الطرق القائمة على القاعدة لتمييز الكيان المسمى عموما على النحو اآلتي ،إما مجموعة
من القواعد معرفة يدويا أو معلمة تلقائيا ويتم تمثيل كل رمز في النص من قبل مجموعة من
الميزات ،ثم تتم مقارنة النص مقابل القواعد ويتم تشغيل قاعدة إذا تم العثور على تطابق .تتكون
القاعدة من نمط أو نموذج عمل فالنمط عادة ما يكون
تعبير عاديا معرفا في مميزات من
ا
41

الرموز .وهذا النمط عندما يطابق سلسلة من الرموز ،يتم تشغيل العمل المحدد ،هذا العمل يمكن
أن يكون سلسلة تصنيفات من الرموز مثل الكيان ،وإدراج بداية أو نهاية عنوان الكيان ،أو تحديد
عدة كيانات في وقت واحد .على سبيل المثال ،لعنونة أي تسلسل من الرموز للنموذج التالي:
"‖"Mr. Xحيث  Xهو كلمة بأحرف كبيرة مثل كيان شخص ،يمكن تعريف القاعدة اآلتية:
)الحرف االول كبير = نمط كتابة الكلمة " = "Mr.الرمز(

اسم شخص

الجانب األيسر هو تعبير نظامي يطابق أي تسلسل من رمزين حيث الرمز األول هو ""Mr.
والرمز المميز الثاني لديه نمط كتابة الكلمة حرف كبير ،ويشير الجانب األيمن أن التسلسل
الرمزي المطابق يجب أن يوصف بأنه اسم شخص  .وقد استخدم هذا النوع من الطرق القائمة
على القاعدة بنطاق واسع حيث تستخدم عادة ميزات لتمثيل الرموز التي تشمل رمز المميز
نفسه ،عالمات أقسام الكالم من الرمز ،نمط الكتابة النحوية للرمز ( مثل الحرف األول كبير،
جميع الحروف كبيرة واألرقام ،وما إلى ذلك) ،وإذا كان الرمز ضمن بعض معاجم محدد مسبقا
فمن الممكن لسلسلة من الرموز أن تتناسب او تتطابق مع قواعد متعددة  .وللتعامل مع مثل هذه
النزاعات ،ال بد من تحديد مجموعة من السياسات للتحكم بالقواعد التي ينبغي أن تستخدم والعمل
على وضع قواعد تمييز الكيان المسمى يدويا يتطلب خبرة اإلنسان وإلى عمل مكثف ]. [19
 2-4-3الطرق اإلحصائية:
 1-2-4-3تعلم اآللة واإلحصاء
ما الفرق بين التعلم اآللي واإلحصاءات ؟ في الحقيقة ،يجب أن ال نبحث عن خط فاصل بين
التعلم اآللي واإلحصاء ألن هناك سلسلة متصلة  -وهي تقنية متعددة األبعاد  -في تقنيات
تحليل البيانات .تاريخيا ،كان للطرفين تقاليد مختلفة إذا أُجبر طرف على اإلشارة الختالف واحد
في التركيز ،فقد تكون اإلحصائيات أكثر اهتماما باختبار الفرضيات ،بينما كان التعلم اآللي أكثر
اهتماما بصياغة عملية التعميم كبحث من خالل فرضيات محتملة.
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تم تكييف التقنيات اإلحصائية القياسية التي على نطاق واسع من قبل باحثي التعلم اآللي ،سواء
لتحسين أداء التصنيف ولجعل اإلجراء أكثر كفاءة حسابيا.
ولكن اآلن تقاربت المنظورتان ،تتضمن التقنيات التي سنبحثها في هذا البحث قد ار كبي ار من
التفكير اإلحصائي في البداية  ،عند إنشاء مجموعة األمثلة األولية وتنقيحها  ،يتم تطبيق الطرق
اإلحصائية القياسية :التصور المرئي للبيانات  ،واختيار السمات(المميزات)  ،والتخلص من القيم
المتطرفة  ،وما إلى ذلك  .تستخدم معظم خوارزميات التعلم اختبارات إحصائية عند بناء القواعد
"المجهزة" ،من حيث أنها تعتمد بشدة على تفاصيل األمثلة المعينة المستخدمة
وتصحيح النماذج
َّ
إلنتاجها .تستخدم االختبارات اإلحصائية للتحقق من صحة نماذج التعلم اآللي وتقييم خوارزميات
تعلم اآللة.في دراستنا للتقنيات العملية الستخالص المعلومات وتصنيفها ،سنتعلم الكثير عن

استخدام األساليب اإلحصائية.
 2-2-4-3التعلم العالئقي اإلحصائي (:statistical relational learning (SRL
يقدم فهم اللغة الطبيعية العديد من المشاكل الصعبة التي تفرض نفسها للتعلم العالئقي
اإلحصائي

 .)SRL(statistical relational learningوجدت كل من الطرق المنطقية

واالحتمالية تطبيق واسع في معالجة اللغة الطبيعية ( .)NLPتتضمن معالجة اللغات الطبيعية
حتما منطقا حول عدد تعسفي من الكيانات (األشخاص واألماكن واألشياء) التي لها مجموعة
غير معقدة من العالقات المعقدة فيما بينها .إن التمثيل والتفكير حول مجموعات غير محدودة
من الكيانات والعالقات كان يعتبر عموما قوة للمنطق الصريح .ومع ذلك ،تتطلب معالجة اللغات
الطبيعية أيضا دمج أدلة غير مؤكدة من مجموعة متنوعة من المصادر لحل العديد من الغموض
النحوي واالستدالل .يعد دمج مصادر متعددة لألدلة غير المؤكدة تأكيدا فعاال قوة من الطرق
االحتمالية النظرية والنماذج الرسومية .وبالتالي ،فإن مشاكل معالجة اللغات الطبيعية مناسبة
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خصوصا لطرق التعلم العالئقي االحصائي  SRLالتي تجمع بين نقاط القوة في المنطق من

الدرجة األولى والنماذج الرسومية االحتمالية[8][7] .

 3-4-3المنهجيات المتبعة للتصنيف اإلحصائي:
 1-3-4-3تصنيف توليدي :Generative models
نموذج غاوس المختلط Gaussian mixture model



نموذج ماركوف المخفي Hidden Markov model



Naive Bayes



نيفا باييز

 2-3-4-3تصنيف تمييزي : Discriminative models
االنحدار اللوجستي Logistic regression



آالت متجه الدعم Support Vector Machines



نماذج ماركوف المخفية Maximum-entropy Markov models



Conditional random fields



الشبكات العصبونية Neural networks



الحقول العشوائية الشرطية

هذه المصنفات المحوسبة من خالل أساليب مختلفة ،تختلف في درجة النمذجة اإلحصائية.
وسوف نستعرض األمور اآلتية:

 .1ما المصنفات التمييزية (وكيف تقارن مع المصنفات التوليدية)
 .2نظرة رياضية عن المجاالت العشوائية المشروطة
 .3كيف تختلف  CRFsعن نماذج ماركوف المخفية
 .4تطبيقات .CRFs

ما المصنفات التمييزية؟

تحتوي نماذج تعليم اآللة على صنفين شائعين ،هما الصنف التوليدي والصنف التمييزي.

الحقول العشوائية المشروطة  CRFsهي من النوع التمييزي ،وبالتالي فهي نموذج تعتمد على
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تقدير حدود القرار بين األصناف المختلفة .من ناحية أخرى ،فإن النماذج التوليدية هي طريقة
لتوليد البيانات ،التي يمكن استخدامها بعد التعليم ،لتصنيفها .وكمثال بسيط ،فإن Naive
 ،Bayesهو خوارزمية توليدية ،أما االنحدار اللوجستي  ،Logistic Regressionوهو تصنيف
يعتمد على تقدير الحد األقصى ،فهو نموذج تمييزي .لنلق نظرة على كيفية استخدام هذه النماذج
لحساب توقعات التصنيفات ]:[41

نظرية بيز Bayes Theorem

توماس بيز عالم إحصاء وفيلسوف ورجل دين إنكليزيُ ،ولد في لندن ، 1701 − 1761

وله مقاالت علمية عدة ،لم ينشرها في حياته ،حيث قام ريتشارد برس بنشرها بعد وفاته ،وقد
كبير من علماء اإلحصاء وعلماء التنقيب بالبيانات .يعد بيز من أوائل اإلحصائيين
القت اهتماما ا
الذين أشاروا إلى إمكانية تنقيح االحتماالت أو تصحيحها في ضوء معلومات العينة الالحقة .إن
اسهاما بيز في هذا المجال ،أعطت نظرية جديدة ،لحساب االحتماالت المشروطة ،حملت اسمه
فيما بعد ،وصارت تُعرف بنظرية بيز  .Bayes Theoremتُستخدم هذه النظرية ،لتوقع
احتماالت األحداث المستقبلية اعتمادا على معرفة مسبقة الحتماالت أحداث مشابهة جرت في
الماضي (التعلم من الماضي لتوقع المستقبل) .سوف نوضح عمل النظرية من خالل المثال
التالي:
يمثل الجدول ( ،)3-3عينة من البيانات الخاصة بمركز تجاري ،يختص ببيع األجهزة
الحاسوبية والملحقات الخاصة بها .فلو أراد المركز تطوير عمله ،من خالل التنبؤ بالقد ارت
الشرائية للزبائن وفقا لدخلهم ،ليتسنى له ،تصنيف المنتجات ووضع العروض التشجيعية بما
يتناسب مع فئات الزبائن الذين يتعاملون مع هذا المركز.
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𝑒𝑔𝐴

𝑐𝑒𝑅

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐_𝑠𝑦𝑢𝐵 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟_𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝐶 𝑡𝑛𝑒𝑑𝑢𝑡𝑆 𝑒𝑛𝑜𝑐𝑛𝐼
No

Fair

No

High

<=30

𝑟1

No

Excellent

No

High

<=30

𝑟2

Yes

Fair

No

High

31…40

𝑟3

Yes

Fair

No

Medium

>40

𝑟4

Yes

Fair

Yes

Low

>40

𝑟5

No

Excellent

Yes

Low

>40

𝑟6

Yes

Excellent

Yes

Low

31…40

𝑟7

No

Fair

No

Medium

<=30

𝑟8

Yes

Fair

Yes

Low

<=30

𝑟9

Yes

Fair

Yes

Medium

>40

𝑟10

Yes

Excellent

Yes

Medium

<=30

𝑟11

Yes

Excellent

No

Medium

31…40

𝑟12

Yes

Fair

Yes

High

31…40

𝑟13

No

Excellent

No

Medium

>40

𝑟14

الجدول ( )3-3عينة من بيانات مركز تجاري

والسؤال المطروح هو ما احتمال أن يشتري زبون جديد جهاز كمبيوتر علما أن عمره  35سنة وهو من
متوسطي الدخل؟ لإلجابة عن ذلك ،سوف نضع األحداث اآلتية:
𝐷  :عمر الزبون  35ودخله متوسط.
 : ℎيشترى الزبون جهاز كمبيوتر.
من خالل األحداث السابقة يمكن تشكيل االحتماالت اآلتية:
) : 𝑃(ℎاحتمال أن يشتري زبون كمبيوتر.
)𝐷(𝑃  :احتمال أن يكون عمر زبون  35سنة و دخله متوسط.
) : 𝑃(𝐷|ℎاحتمال أن يكون عمر الزبون  35ودخله متوسط علما أنه اشترى كمبيوتر.
)𝐷| : 𝑃(ℎاحتمال ان يشتري الزبون كمبيوتر ،علما أنه عمره  35ودخله متوسط(.وهو االحتمال
المطلوب).
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باالعتماد على تعريف االحتمال الشرطي:

)(1

)𝐷 ∩ 𝑃(ℎ
)𝐷(𝑃

= )𝐷|𝑃(ℎ

)(2

)𝑃(𝐷 ∩ ℎ
)𝑃(ℎ

= )𝑃(𝐷|ℎ

من ) (1و ) (2نجد :
)(3

)𝑃(𝐷|ℎ)𝑃(ℎ
)𝐷(𝑃

= )𝐷|𝑃(ℎ

حيث تحسب االحتماالت ) 𝑃(𝐷|ℎو )𝐷(𝑃 و ) 𝑃(ℎباالعتماد بيانات الجدول ( )3-3التي
تمثل المعرفة المسبقة .نالحظ من المثال السابق أننا اعتمدنا على المعرفة المسبقة ،في التنبؤ باحتمال

وقوع حدث في المستقبل .بناء على ما سبق فقد صاغ بيز نظريته بالشكل اآلتي:
)𝑃(𝐷|ℎ)𝑃(ℎ
)𝐷(𝑃

= )𝐷|𝑃(ℎ

حيث:
) : 𝑃(ℎاحتمال مسبق للحدث .ℎ

)𝐷(𝑃  :احتمال مسبق لبيانات التدريب 𝐷.
) : 𝑃(𝐷|ℎاحتمال ب ْعدي لبيانات التدريب 𝐷 علما أن  ℎقد وقع.
)𝐷| : 𝑃(ℎاحتمال ب ْعدي للحدث  ℎعلما أن 𝐷 وقع.

الب ْعدي األعظمي Maximum A Posteriori (MAP) Hypothesis
فرضية الحد َ

يمكن استخدام نظرية بيز من أجل التنبؤ باحتماالت وقوع األحداث المستقبلية .وسوف نبين ذلك

باستخدام بيانات الجدول ( .)3-3وعلى فرض أن فضاء الفرضيات  Hيتألف من الفرضيتين المتنافيتين
التاليتين:
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 : ℎ1الزبون اشترى كمبيوتر = Yes
 : ℎ2الزبون اشترى كمبيوتر =No

وبالتالي يمكن معرفة النتيجة النهائية المتوقعة للسؤال المطروح سابقا (هل سيشتري كمبيوتر أم ال؟)،من

خالل العالقة اآلتية:

) 𝑃(𝐷|ℎ1 )𝑃(ℎ1 ) 𝑃(𝐷|ℎ2 )𝑃(ℎ2
,
}
)𝐷(𝑃
)𝐷(𝑃
حيث 𝑥𝑎𝑚

{𝑥𝑎𝑚 𝑔𝑟𝑎 = )𝑒𝑚𝑜𝑐𝑡𝑢𝑂 𝑙𝑎𝑛𝑖𝐹()𝐷|𝑃(ℎ

تدل على الوسيط ذي القيمة األكبر بين الوسيطين المذكورين  .ويمكن إهمال )𝐷(𝑃،

عندما يكون التركيز في معرفة القيمة األكبر ،وليست قيمة االحتمال الناتجة ،كونها تشكل مقاما
مشتركا،ال يؤثر في النتيجة المطلوبة .فإذا كانت القيمة األكبر هي:
) 𝑝(𝐷|ℎ1 )𝑝(ℎ1
)𝐷(𝑝

نستنتج أن الزبون سيشتري .وإال فلن يشتريه.
تعميم

التعميم لما توصلنا إليه في الفقرة السابقة ،يتم من خالل تقسيم فضاء العينة إلى عدد من

الفرضيات الجزئية المتنافية ،فيكون:

})𝐷|ℎ𝑀𝐴𝑃 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥{ 𝑃(ℎ

حيث:
𝑃𝐴𝑀  :الحد البعدي األعظمي𝑖𝑟𝑜𝑖𝑟𝑒𝑡𝑠𝑜𝑃 𝐴 𝑚𝑢𝑚𝑖𝑥𝑎𝑀 .
ℎ

 :فرضية من فضاء الفرضيات .H

وباالعتماد على نظرية بيز يكون

)𝑃(𝐷|ℎ)𝑃(ℎ
}
)𝐷(𝑃

{𝑥𝑎𝑚 𝑔𝑟𝑎 = 𝑃𝐴𝑀ℎ

وبإهمال )𝐷(𝑃 نجد:
})ℎ𝑀𝐴𝑃 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥{𝑃(𝐷|ℎ)𝑃(ℎ

حالة خاصة
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ليكن  Hفضاء العينة ،يملك عدد من الفرضيات الجزئية المتنافية والمتساوية االحتمال
𝑗 ≠ 𝑖 ; ) 𝑗𝑃(ℎ𝑖 ) = 𝑃(ℎ

(بتعبير آخر يمتلك فضاء الفرضيات عددا من األحداث المتضادة

والمتساوية باالحتمال) ،عندئذ يكون االحتمال األعظمي.

}) 𝑖ℎ𝑀𝐿 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥{ 𝑃(𝐷|ℎ
حيث:
𝐿𝑀ℎ
𝑖ℎ

يمثل االحتمال األعظمي .Maximum Likelihood
فرضية من فضاء الفرضيات H

في مثل هذه الحالة يمكن إهمال كال من االحتماليين ) 𝑖 𝑝(ℎباإلضافة إلى إهمال )𝐷(𝑝 ،وكونها أيضا
متساوية ،وال تؤثر في النتيجة المطلوبة.

تطبيق توضيحي
ليكن لدينا عينة من البيانات ،تتضمن معلومات عن الزبائن المتعاملين مع مركز تجاري لبيع

األجهزة الحاسوبية ،والمبينة في الجدول ( .)3-4وليكن المطلوب ،احتمال شراء زبون جديد (غير مسجل
بالجدول) جهاز كمبيوتر ،علما أن عمره  35ويكسب دخال متوسط .لحل هذه المسألة نضع الفرضيات

اآلتية:

 ℎ1فرضية الزبون اشترى الكمبيوتر.

 ℎ2فرضية الزبون لم يشتري الكمبيوتر.
𝐷

فرضية عمر الزبون  35و يكسب دخال متوسط.

𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐_𝑠𝑦𝑢𝐵 𝑔𝑛𝑖𝑡𝑎𝑅 𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟𝐶 𝑡𝑛𝑒𝑑𝑢𝑡𝑆 𝑒𝑚𝑜𝑐𝑛𝐼 𝑒𝑔𝐴 𝑜𝑁𝑒𝑙𝑎𝑆
Yes

Fair

Yes

Medium

35

1

No

Average

No

High

30

2

No

Good

Yes

Low

40

3

Yes

Fair

No

Medium

35

4

Yes

Fair

No

Low

45

5

Yes

Excellent

No

High

35

6

No

Good

No

Medium

35

7

No

Good

No

Low

25

8

No

Average

No

High

28

9

Yes

Average

Yes

Medium

35

10

الجدول ( )3-4معلومات عن زبائن مركز تجاري

عندئذ ،باالعتماد على بيانات الجدول ( )3-4نجد:
5
= 0.5
10
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= ) 𝑃(ℎ1

5
= 0.5
10

= ) 𝑃(ℎ2

4
= 0.4
10

= )𝐷(𝑃

3
= 0.6
5

= ) 𝑃(𝐷|ℎ1

1
= 0.2
5

= ) 𝑃(𝐷|ℎ2

فيكون لدينا احتمال أن يكون الزبون قد اشترى الكمبيوتر علما عمره  35ويكسب دخال متوسطا حسب

نظرية بيز.

𝑝(ℎ1 ). 𝑝(𝐷|ℎ1 ) 0.5 ∗ 0.6
=
= 0.75
)𝐷(𝑝
0.4

= )𝐷| 𝑝(ℎ1

واحتمال أن ال يشتري الزبون جهاز كمبيوتر ،علما أنه عمره  35ويكسب دخال متوسط يكون:
𝑝(ℎ2 ) . 𝑝(𝐷|ℎ2 ) 0.5 ∗ 0.2
=
= 0.25
)𝐷(𝑝
0.4

= )𝐷| 𝑝(ℎ2

وبالتالي النتيجة:
)𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 {𝑝(ℎ1 |𝐷) , 𝑝(ℎ2 |𝐷)} = 𝑚𝑎𝑥(0.75 , 0.25

وبما أن الفرضيات  ℎ1 , ℎ2متساويين باالحتمال يمكن أن نكتب:
𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑎𝑥 {𝑝(ℎ1 |𝐷) , 𝑝(ℎ2 |𝐷)} = 𝑚𝑎𝑥(0.6 , 0.2) = 0.6

أي إن الزبون سوف يشتري جهاز كمبيوتر.

خوارزمية التصنيف البيزياني البسيط

تعتمد خوارزمية التصنيف البيزياني البسيط ،اعتمادا أساسيا ،على نظرية بيز Theory

 Bayesوتعد هذه الخوارزمية من الطرق اإلحصائية في التصنيف باإلضافة إلى كونها إحدى
المو َّجه لحل مسائل التشخيص والتنبؤ .من ميزات هذه الطريقة أنها ال تحتاج
طرق تعليم اآللة َّ
إلى كمية كبيرة من بيانات التدريب ،كما أنها تزودنا برؤية مفيدة لفهم وتقييم الكثير من

50

خوارزميات تعليم اآللة األخرى .وتصلح هذه الطريقة مع المدخالت المتعددة األبعاد .وغالبا ما
يكون أدائها أفضل في الحاالت الواقعية الكثيرة التعقيد .نبين فيما يلي آلية عمل تلك الخوارزمية:
لتكن المجموعة 𝐷 التي تدل على عددا من األسطر في جدول بيانات ،بحيث كل سطر ممثل
عد  ،كما يأتي:
بمتجه ذي 𝑛 ُب ْ
) 𝑛𝑥 𝑋 = (𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … . ,

ولتكن مجموعة األصناف 𝐶 المؤلفة من 𝑚 صنف
) 𝑚𝐶 𝐶 = (𝐶1 , 𝐶2 , 𝐶3 , … ,

يتوقع مصنف بيز  Bayes Classifierأن ينتمي السطر 𝑋 إلى الصنف 𝑖𝐶 إذا كان:
)𝑋| 𝑗𝐶(𝑃 > )𝑋| 𝑖𝐶(𝑃

𝑚 ≤ 𝑗 ≤ ; 𝑖 ≠ 𝑗 ,1

أي إذا كان االحتمال الشرطي لوقوع 𝑖𝐶 علما أن 𝑋 وقع ،أكبر من االحتمال الشرطي لوقوع ٍ
أي من
األصناف األخرى علما أن 𝑋 وقع .ويمكن حساب تلك االحتماالت باستخدام العالقة:

) 𝑖𝐶(𝑃) 𝑖𝐶|𝑋(𝑃
}𝑚 ; 𝑖 ∈ {1, . . ,
)𝑋(𝑃

= )𝑋| 𝑖𝐶(𝑃

وتكون أكبر تلك القيم من أجل الصنف 𝑖𝐶
) 𝑖𝐶(𝑃) 𝑖𝐶|𝑋(𝑃
)𝑋(𝑃

𝑥𝑎𝑚 = )𝑋| 𝑖𝐶(𝑃

في حال كانت 𝑋 تملك قيما متعددة ،مستقلة شرطيا بعضها عن بعض ،يكون حساب ) 𝑖𝐶|𝑋(𝑃

بالصيغة اآلتية:

𝑛

) 𝑖𝐶| 𝑘𝑥(𝑃 ∏ = ) 𝑖𝐶|𝑋(𝑃
𝑘=1

والمكافئة للعالقة:
) 𝑖𝐶| 𝑛𝑥(𝑃 ∗ … ∗ ) 𝑖𝐶| 𝑃(𝑋|𝐶𝑖 ) = 𝑃(𝑥1 |𝐶𝑖 ) ∗ 𝑃(𝑥2

تطبيق خوارزمية التصنيف البيزياني
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لو ُعدنا إلى الجدول( )3-3وافترضنا األصناف التي نملكها هي  𝐶1 , 𝐶2حيث الصنف األول
الزبون يشتري كمبيوتر والصنف الثاني الزبون ال يشتري كمبيوتر ،وليكن المطلوب التنبؤ َّ
بأن الشخص
الذي يملك الخصائص اآلتية:
)X = (Age = youth, Income = medium, student = yes, credit_rating = fair

سيشتري جهاز الكمبيوتر أم ال؟ (على افتراض َّ
أن الشاب  𝑦𝑜𝑢𝑡ℎكل من يقل عمره عن  40عاما).

نالحظ من بيانات الجدول)َّ (3-3
أن:

9
)= 0.643
14
5
= )𝑜𝑛 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐 𝑃(𝐶1 ) = 𝑃(𝑏𝑢𝑦𝑠 −
)= 0.357
14
2
𝑃(𝑎𝑔𝑒 = 𝑦𝑜𝑢𝑡ℎ|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑦𝑒𝑠) = = 0.222
9
3
𝑃(𝑎𝑔𝑒 = 𝑦𝑜𝑢𝑡ℎ|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑛𝑜) = = 0.600
5
4
𝑃(𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑛|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑦𝑒𝑠) = = 0.444
9
2
𝑃(𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑛|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑛𝑜) = = 0.400
5
6
𝑃(𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝑦𝑒𝑠|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑦𝑒𝑠) = = 0.667
9
1
𝑃(𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝑦𝑒𝑠|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑛𝑜) = = 0.200
5
6
𝑃(𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑦𝑒𝑠) = = 0.667
9
2
𝑃(𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑛𝑜) = = 0.400
5
= )𝑠𝑒𝑦 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐 𝑃(𝐶1 ) = 𝑃(𝑏𝑢𝑦𝑠 −

احتمال الصنف األول هو:
= )𝑠𝑒𝑦 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐 𝑎 𝑠𝑦𝑢𝐵|𝑋(𝑃
)𝑠𝑒𝑦 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐 𝑃(𝑎𝑔𝑒 = 𝑦𝑜𝑢𝑡ℎ|𝑏𝑢𝑦𝑠 −
)𝑠𝑒𝑦 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐 ∗ 𝑃(𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = 𝑚𝑖𝑑𝑢𝑚|𝑏𝑢𝑦𝑠 −
)𝑠𝑒𝑦 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐 ∗ 𝑃(𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 = 𝑦𝑒𝑠|𝑏𝑢𝑦𝑠 −
)𝑠𝑒𝑦 = 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑝𝑚𝑜𝑐 ∗ 𝑃(𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 − 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝑓𝑎𝑖𝑟|𝑏𝑢𝑦𝑠 −
= 0.222 ∗ 0.444 ∗ 0.667 ∗ 0.667 = 0.044

كما أن االحتمال لوقوع الصنف النقيضُ ،يحسب بالطريقة نفسها:
𝑝(𝑋|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑛𝑜) = 0.600 ∗ 0.400 ∗ 0.200 ∗ 0.400 = 0.019

52

ومنى ثم نحصل على الصنف ،ذي االحتمال األكبر قيمة ،بحساب االحتمالين وفق الصيغة اآلتية:
}𝑃(𝑋|𝐶𝑖 ) ∗ 𝑃(𝐶𝑖 ) ; 𝑖 ∈ {1,2

االحتمال األول:
𝑝(𝑋|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑦𝑒𝑠) ∗ 𝑝(𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑦𝑒𝑠) = 0.028

واالحتمال الثاني:
𝑝(𝑋|𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑛𝑜) ∗ 𝑝(𝑏𝑢𝑦𝑠 − 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑡𝑒𝑟 = 𝑛𝑜) = 0.007

نستنتج من النتائج التي حصلنا عليها أن الشخص الذي يملك الخصائص السابقة ،سوف يشتري جهاز
كمبيوتر.
االنحدار اللوجستي
يعتمد تصنيف االنحدار اللوجستي على التابع اللوجيستي ،والمعروفة كما يلي:
1
𝑥𝑒
=
𝑥1 + 𝑒 −
𝑥𝑒 1 +

= )𝑥(𝑓

لمعرفة حدود القرار بين الفئتين في االنحدار اللوجستي  ،يتعلم المصنف األوزان المرتبطة بكل نقطة
بيانات (قيم 𝜃)  ،ويتم كتابتها على النحو اآلتي:

𝑛

1
} 𝑖𝑥 𝑦= exp{𝜃0,𝑦 + ∑ 𝜃𝑖,
)𝑥(𝑍

= )𝑥|𝑦(𝑓

𝑖=1

حيث:

𝑛

} 𝑖𝑥 𝑍(𝑥) = ∑ exp{𝜃0,𝑦 ′ + ∑ 𝜃𝑖,𝑦 ′
𝑦′

𝑖=1

)𝑥|𝑦(𝑃 𝑦𝑥𝑎𝑚𝑢𝑔𝑟𝑎 = ̂𝑦

مع مصنف االنحدار اللوجستي نالحظ االحتمال الشرطي االعظمي الذي من خالل تطبيق قاعدة بيز
يمكننا الحصول على مصنف توليدي الذي يستخدم من خالل مصنف بيز البسيط.
)𝑥|𝑦(𝑃 𝑦𝑥𝑎𝑚𝑢𝑔𝑟𝑎 = ̂𝑦
)𝑦(𝑃)𝑥|𝑦(𝑃
}
)𝑥(𝑃

{ 𝑦𝑥𝑎𝑚𝑢𝑔𝑟𝑎 =

})𝑦(𝑃)𝑥|𝑦(𝑃{ 𝑦𝑥𝑎𝑚𝑢𝑔𝑟𝑎 =
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طبقنا قاعدة مصنف بيز البسيط على مصنف االنحدار اللوجستي ومجموعته مكافئة للناتج السابق
واحتماله .حيث الوسيط األعظمي )𝑥(𝑃 ال يسهم بأي معلومات .النتيجة هي المصنف التوليدي السابق
الذي حصلنا عليه من مصنف بيز.
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الفصل الرابع
طرق معالجة اللغات الطبيعية الستخالص المعلومات
Natural Language Processing for Information Extraction
 1-4مقدمة
لدينا ضمن الطريقة المتبعة في هذه االطروحة ،تتعلم خوارزميات تعلم اآللة تلقائيا أنماط  IEعن
طريق التعميم من مجموعة معينة من األمثلة .أوال ،يتعين علينا إنشاء مجموعة بيانات تدريبية،
وهي عبارة عن مجموعة من المستندات التي يتم فيها وضع عالمات على كل تواجد للكيانات
التي لها أهمية أو وضع عالمات عليها وذلك باستخدام خوارزميات التعلم اآللي الخاضعة
لإلشراف إذ لها قيود على الوقت والجهد الالزمين إلنشاء مجموعة كبيرة من بيانات التدريب
والذي يسمى ذلك بالقدر الكافي.
تقدم هذه األطروحة نهجا لمسألة استخالص المعلومات والتي تقوم على:

 2-4طرق التعلم اإلحصائي:
 1-2-4الكشف عن هوية كيانEntity Mention Detection :
في مخطط استخالص المعلومات ،تتمثل المهمة األولى لبناء قاعدة بيانات العالقة في الكشف
عن هوية الكيان ( )EMDالذي يفترض تحديد موقع الكيان وتصنيفه في النص إلى فئات محددة
مسبقا (أنواع) .مؤشرات الكيانات سلسلة متواصلة من الكلمات في الجمل التي تؤشر على بعض
األشياء (الكيانات) في الواقع .يمكن أن يظهر الكيان بأشكال مختلفة ،بما في ذلك األسماء،
مؤشر كيانا ،غالبا ما يتم تعين
ا
والرموز (أي األسماء والجمل االسمية وغيرها) .الحظ أن لكل
كلمة واحدة (تسمى كلمة الرأس) التي هي األكثر مسؤولية عن معناها في تسلسل كلمة المقابلة.
وفي التطبيقات ،غالبا ما يكون كافيا ألن تعترف أنظمة استخالص المعلومات بالكلمات الرئيسية
للكيان فقط.
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تستخدم معظم األعمال مؤخ ار لتمييز الكيان قائمة تعتمد التعلم اآللي اإلحصائي  .فمثال في
مسألة عنونة سلسلة .فإن عنونة السلسلة هي مسألة تعلم آلي عامة تستخدم لنمذجة العديد من
مهام معالجة اللغة الطبيعية بما في ذلك توسيم أجزاء الكالم ،ولتوضيح ذلك نعطي سلسلة من
المشاهدات

) 𝑛𝑥 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , . . ,

مرمزة كاآلتي
كما هو مبين في الشكل (:)4-1

الشكل )(4-1

تمثل عادة كل مشاهدة بمتجهة مميزات .ونود أن نعين العنوان 𝑖𝑦 لكل مشاهدة 𝑖𝑥 .في حين
يمكن للمرء تطبيق التصنيف الموحد للتنبؤ بالعنوان  yiاعتمادا على  xiفقط  ،في عنونة
السلسلة ،من المفترض أن العنوان  yiيعتمد ليس فقط على  xiالمشاهدة المقابلة ولكن أيضا
ربما على مشاهدات وعناوين أخرى في السلسلة .عادة هذه التبعية تقتصر على المشاهدات
والعالمات في الجوار القريب من الوضع الحالي لـ . i
لتعيين مميز الكيان المسمى لمسالة عنونة سلسلة الكلمات ،نعالج كل كلمة في الجملة على أنها
مشاهدة  .فصف العناوين يشير بشكل واضح لكل من حدود وأنواع الكيانات المسماة ضمن
السلسلة .عادة تدوين  ،BIOيقدم في البداية تجزئة معلومات نص ] .[10يستخدم مع هذا
التدوين ،لكل نوع كيان  ،Tإنشاء عالمتين اثنتين ،وهما:
 B-Tو  ، I-Tالرمز المعنون بـ  B-Tهو البداية (  )beginningلكيان مسمى من النوع
 ، Tفي حين أن الرمز المعنون بـ  I-Tيكون الكيان المسمى من النوع  Tفي الداخل ()inside
ولكن ليس في بالبداية .وباإلضافة إلى ذلك ،هناك عالمة  )outside( Oللرموز التي ليست
كيانات.
 1-1-2-4نماذج ماركوف المخفية:
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إن أفضل تسلسل عالمات ) y=(y1,y2,….,ynلتسلسل المشاهدات ) x=(x1,x2,…,xnهو
القيمة العظمى لالحتمال الشرطي ) p(x/yأو ما يكافئه ،والقيمة العظمى لالحتمال المشترك
). p(x,y
احدى الطرق لنمذجة االحتمال المشترك هو توليد عالمات أو مشاهدات تعتمد فقط على واحدة
أو عدد قليل من العالمات أو المشاهدات السابقة  .إذا تعاملنا مع  yكحاالت مخفية ،عندئذ لدينا
بشكل أساسي نموذج ماركوف المخفي ] .[11ومن األمثلة على ذلك نظام  Nymbleالذي
طور من قبل شركة  ،BBNوهو واحد من أقرب انظمة تمييز الكيان المسمى القائم على التعلم
اإلحصائي ] . [12يفترض نظام  Nymbleعملية التوليد اآلتية :

 -1توليد كل  yiشرطيا حسب عنونة سابقة (عالمة سابقة)  yi-1وكلمة سابقة xi-1
 -2إذا كانت  xiالكيان المسمى أول كلمة ،يتم توليد شرطي حسب العالمات الحالية والسابقة
( . )yi ,yi-1
 -3اما إذا  xiكيان مسمى داخلي ،يتم توليد شرطي حسب مشاهدة سابقة . xi-1

من أجل السالسل الجزئية من الكلمات الخارجية ألي كيان مسمى ،يعاملها نظام Nymble
كصف ليس بأسماء (  .)Not-A-Nameباإلضافة إلى ذلك يفترض هناك كلمة  endفي
نهاية كل كيان مسمى ونماذج احتماالت الكلمة كونها الكلمة األخيرة للكيان المسمى .مع عملية
التوليد الموصوفة أعاله.
إذا إعتبرنا في البداية  xiهي مجرد كلمة في الموقع  iفإن نظام  Nymbleيتوسع أكثر حيث
يعتبر  xi=(w,f)iحيث  wكلمة في الموقع  iو fهو مميز الكلمة المرمزة بـ  . wعلى سبيل
المثال :يشير المميز  Four Digit Numإلى أن الكلمة عدد من أربع أرقام.
األساس المنطقي من تقديم مميزات الكلمة هي أن المميزات ربما تحمل ارتباطات منطقية قوية
مع أنماط الكيان .فمثال ،العدد من أربع أرقام يمكن أن يكون تاريخ سنة.
إن (معلمات) نموذج )(Nymbleهي توزيعات كثيرات الحدود التي تنظم توليد  xiو  yiوباستخدام
هذا النموذج يكون محققا لتعليم هذه المعلمات إذ أنه يعطي جمل معنونة مع كيانات مسماة ،كما

يقوم بتقدير االحتمال األعظمي إليجاد معلمات النموذج والتي هي الحد األعظمي لـ )p(x,y
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حيث  xترمز إلى كل الجمل في بيانات التدريب و yترمز إلى تسلسل العنوان الصحيح و يصبح
تقدير التعليم (العالمة) مجرد تعداد تسلسلي فمثال:

)(4-1

)𝑤 𝑐(𝑐1 , 𝑐2 ,
)𝑤 𝑐(𝑐2 ,

= )𝑤 = 𝑝(𝑦𝑖 = 𝑐1 ൗ𝑦𝑖 = 𝑐2 , 𝑥𝑖−1

حيث أن  c1و  c2صفين من العناوين و  wهي كلمة ما .والعالقة اآلتية
) P(yi =c1/yi-1= c2 , xi-1 = wتعطي احتمال مشاهدات صف العناوين  c1الذي
يعطي صف عناوين السابق وهو  c2وكلمة  wسابقة  .إن ) c(c1,c2,wعدد المرات التي
نشاهد صف العناوين  c1عند صف العناوين السابق  ، c2والكلمة السابقة  ، wباإلضافة إلى

أن ) c(c2,wعدد المرات التي نشاهد صف العناوين السابق ليكون  c2وكلمة سابقة لتكون w
بغض النظر عن صف العناوين الحالي.

 2-1-2-4القيمة العظمى النتروبي نماذج ماركوف ( Maximum Entropy Markov
:)Models
إن االنتروبي مصطلح يستخدم في علم نظرية المعلومات وهو من أهم وحدات قياس المعلومات.
وهو كم المعلومات الموجود في متغير عشوائي  ،باإلضافة إلى المعلومات المتبادلة ،أي كم
المعلومات التي يمكن الحصول عليها من متغير عشوائي (مصدر معلومات) من خالل مالحظة
متغير عشوائي (مصدر معلومات) آخر.
القيمة العظمى النتروبي نماذج ماركوف :هي عبارة عن مجموعة منتهية من الحاالت كل حالة
تقترن بتوزيع احتمالي ،أما االنتقاالت (  )transitionsما بين الحاالت (  )statesفتحدد
بواسطة مجموعة من االحتماالت يطلق عليها احتماالت االنتقال ،تتولد الحالة الناتجة (المشاهدة)
طبقا للتوزيع االحتمالي المقترن ،حيث توجد حالة احتمالية ناتجة فقط وال توجد حالة ظاهرة يمكن
أن تشاهد ،ولهذا فإن الحاالت تكون مخفية .عموما فإن الفرق بين نماذج ماركوف االعتيادية
ونماذج ماركوف المخفية هو أن نماذج ماركوف االعتيادية تكون الحاالت فيها مالحظة مباشرة
لذا تكون احتماالت االنتقال من حالة إلى أخرى هي كل ما نحتاج إلى معرفته لتحديد النموذج.
مباشر لكن
ا
أما في حالة نماذج ماركوف المخفية فال يمكننا االطالع على الحاالت اطالعا
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عوضا عن ذلك تكون لدينا مجموعة من المشاهدات مع احتمال توليد مشاهدة مختلفة من
مختلف حاالت النموذج ،عادة ما تتوافر لدينا احتماالت االنتقال والمشاهدة فضال عن متسلسلة
المشاهدات لما تساعدنا في تقدير متسلسلة الحاالت التي أدت إلى ذلك السلوك.
نماذج ماركوف المذكورة أعاله هي نماذج توليدية .كعامة ،وقد وجد الباحثون أنه عندما تكون
بيانات التدريب كافية ،فإن النماذج التمييزية كالنموذج االحتمالي ) p(y/xتميل إلى خفض
معدل خطأ التنبؤ مقارنة مع النماذج التوليدية النموذج ) ،P(x/yوبالتالي فهي األفضل

].[ 13

من أجل تمييز الكيان المسمى ،هناك أيضا مثل هذا التحول من نماذج توليدية إلى النماذج
التمييزية  .وعادة النموذج التمييزي المستخدم لتمييز الكيان المسمى هو نموذج القيمة العظمى

لإلنتروبي مقترنة مع فرضية ماركوف .
على وجه التحديد ،مع فرضية ماركوف ،العنوان  yiفي الموقع  iيعتمد على المشاهدات داخل

جوار الموقع  iمثل عدد العناوين السابقة:
)(4-2

⟩

𝑖−1
𝑘P(x/y) = ∏𝑖 𝑝⟨𝑦𝑖 |𝑦𝑖−
𝑥 ,

𝑙𝑖+
𝑙𝑖−

𝑖−1
𝑘 𝑦𝑖−إلى العالقة اآلتية )𝑦𝑖−𝑘 , 𝑦𝑖−𝑘+1 , … . , 𝑦𝑖−1 ( :
في المعادلة السابقة تشير

كما أن العالقة اآلتية

𝑖+
𝑙𝑖−

𝑥

تشير إلى)𝑥𝑖−𝑙 , 𝑥𝑖−𝑙+1 , … . , 𝑥𝑖+𝑙 ( :

مع نماذج الحد األعلى لالنتروبي فإن شكل التابع االحتمالي يعبر عنه كاآلتي:
𝑙𝑖−1 𝑖+
𝑘exp( σ𝑗 𝜆𝑗 𝑓𝑗 (𝑦𝑖 , 𝑦𝑖−
)) 𝑙, 𝑥𝑖−
𝑗

)(4-3

𝑙𝑖−1 𝑖+
𝑘σ𝑦′ exp(σ𝑗 𝜆𝑗 𝑓𝑗 (𝑦 ′ , 𝑦𝑖−
)) 𝑙, 𝑥𝑖−

𝑝(𝑦𝑖 /𝑦𝑖−1
= ) , 𝑥 𝑖+1
𝑖−𝑘 𝑖−1

𝑗

في المعادلة السابقة 𝑗𝑓

تابع المميز المعرف خالل العنوان الحالي والعناوين  kالسابقة مثل

 2𝑙 + 1مشاهدات محيطة بالمشاهدات الحالية  ،و 𝑗𝜆 الوزن من أجل المميز 𝑗𝑓  .على
سبيل المثال المميز هو:
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في النموذج السابق يمكن ان تبين صيغة القيمة العظمى لالنتروبي لنماذج ماركوف المخفية (
 )MEMMSوفي عملية التدريب ننظر إلى أوزان المميزات } 𝑗𝜆{ = 𝛬 التي يمكن أن تزيد من
االحتمال الشرطي )𝑥 𝑝(𝑦/عندما 𝑥 تدل على كل الجمل في بيانات التدريب و𝑦 تدل على
تسلسل العالمات الحقيقية ] .[23تماما مثل القيمة األعظمية لنماذج االنتروبي ،فإن عدد من
خوارزميات التحسين يمكن أن تستخدم لتدريب القيمة العظمى النتروبي لنماذج ماركوف بما في
ذلك قياس التك اررات المعممة.
 3-1-2-4الحقول العشوائية الشرطية (:) Conditional Random Fields.
إن الحقول العشوائية الشرطية )(CRFsهي نموذج تمييزي آخر لتسلسل العالمات .تم عرضه
من قبل (افرتي وآخرون) .لمعالجة واستخراج المعلومات أيضا ] .[21والفرق الرئيسي بين
CRFsو  MEMMsهو أنه في  CRFsفإن عالمة أو عنوان المشاهدة الحالية ال تعتمد فقط
على العالمات السابقة ولكن أيضا على العالمات في المستقبل .كما أن

 CRFsهي نماذج

رسومية غير موجهة في حين أن كل من HMMsو MEMMsتعتمد نماذج رسومية موجهة
كما هو واضح في الشكل (.)4-2

الشكل ( : )4-2يصور بيانيا االختالف بين السلسلة الخطية أي من الدرجة األولى MEMM ،HMMو CRF

وقد استخدمت الحقول العشوائية الشرطية  CRFsعلى نطاق واسع في معالجة اللغة الطبيعية

وبعض المجاالت البحثية األخرى.
وعادة ما تستخدم

 CRFsلسلسلة خطية

في مسائل تسلسل العالمات في معالجة اللغة

الطبيعية ،حيث تعتمد العالمة الحالية على عالمة السابقة وعلى العالمة اآلتية فضال باإلضافة
إلى المالحظات .هناك الكثير من الدراسات التي تطبق الحقول العشوائية الشرطية لتوسيم
الكيانات ولتمييز الكيان المسمى على وجه التحديد ].[20
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في  ، CRFsتكون بيانات اإلدخال متسلسلة  ،ويجب أخذ السياق السابق في الحسبان عند
عمل التوقعات على نقطة البيانات .لنمذجة هذا السلوك  ،سنستخدم توابع المميزات ، Feature
التي سيكون لها قيم مدخالت متعددة  ،والتي ستكون:

 .1مجموعة من متجهات اإلدخالX ،
 .2الموقع  iمن نقطة البيانات التي نتوقعها

 .3توسيم البيانات عند النقطة  i-1في X
 .4توسيم البيانات عند النقطة  iفي X
نحدد توابع المميزات على النحو اآلتي𝑓(𝑋, 𝑖, 𝑙𝑖−1 , 𝑙𝑖 ) :
الغرض من تابع المميز هو التعبير عن نوع من خصائص التسلسل الذي تمثله نقطة البيانات.
على سبيل المثال ،إذا كنا نستخدم  CRFsلتوسيم أجزاء من  ، Speachمن

f (X, i, L{i - 1}, L{i} ) = 1 if L{i - 1} is a Noun, and
L{i} is a Verb. 0 otherwise
وبشكل مشابه :لدينا تابع المميز

f (X, i, L{i - 1}, L{i} ) = 1 if L{i - 1} is a Verb and
L{i} is an Adverb. 0 otherwise
كل تابع من المميزات يعتمد على توسيم الكلمة السابقة والكلمة الحالية  ،وهي إما  0أو .1
لتكوين الحقل الشرطي  ،نقوم بتعيين لكل تابع من المميزات مجموعة من األوزان (قيم

(lambda
التوزيع االحتمالي للحقول العشوائية الشرطية:

)(4-4
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لتقدير المعلمات ( ، )lambdaسنستخدم الحد األقصى من التقدير االحتمالي .Likelihood
لتطبيق هذه التقنية ،سنأخذ أوال اللوغاريتم السلبي للتوزيع ،لتسهيل عملية حساب المشتق الجزئي.
اللوغاريتم االحتمالي  Likelihoodالسلبي لتوزيع االحتمالي :CRF

)(4-5

لتطبيق الحد األعلى لالحتمال على تابع اللوغاريتم السلبي ،سنأخذ ( argminألن التقليل من
السلبية سينتج الحد األعلى) .للعثور على الحد األدنى ،يمكننا أن نأخذ المشتق الجزئي فيما
يتعلق  ، lambdaوالحصول على:

)(4-6

المشتق الجزئي فيما يتعلق بـ lambda
نستخدم المشتق الجزئي كخطوة في انحدار التدرج .يقوم  Gradient Descentبتحديث قيم
المعلمات بشكل متكرر ،مع خطوة صغيرة ،حتى تتقارب القيم .إن معادلة تحديث هبوط االنحدار
النهائي الخاصة بنظام  CRFهي:

)(4-7
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معادلة هبوط االنحدار المعدلة لـ CRF
ونخلص إلى أننا ،نستخدم الحقول العشوائية الشرطية من خالل تعريف توابع المميزات المطلوبة
أوال ،تهيئة األوزان إلى قيم عشوائية ،ثم تطبيق هبوط االنحدار بشكل متكرر حتى تتقارب قيم
المعلمات (في هذه الحالة  .)lambda ،يمكننا أن نرى أن  CRFsتشبه "االنحدار اللوجستي" ،
ألنها تستخدم توزيع  Probabilityالمشروط  ،ولكننا نوسع الخوارزمية من خالل تطبيق توابع
المميزات  Featureكمدخالت متتالية لدينا.
 4-1-2-4كيف تختلف  CRFsعن نماذج ماركوف المخفية
من األقسام السابقة ،يجب أن يكون واضحا كيف تختلف الحقول العشوائية الشرطية عن نماذج
ماركوف المخفية .على الرغم من أن كليهما يستخدم نموذج البيانات المتسلسلة ،إال أنها
خوارزميات مختلفة.
 نماذج ماركوف المخفية هي مولدات ،وتعطي مخرجات من خالل نمذجة توزيعاالحتماالت المشتركة.
-

من ناحية أخرى ،تعتبر "الحقول العشوائية المشروطة" تمييزية  ،وتقوم بتوزيع
االحتماالت الشرطية.

 ال تعتمد  CRFsعلى افتراض االستقالل (أي إن التصنيفات مستقلة عن بعضها) ،وتتجنب التحيز في التوسيم .نماذج ماركوف المخفية هي حالة خاصة جدا من الحقول
العشوائية الشرطية  ،مع استخدام احتماالت االنتقال الثابت بدال من ذلك .تعتمد
 HMMsعلى  ، Naive Bayesوالتي يمكن أن تشتق من االنحدار اللوجستي  ،والتي
يتم اشتقاق  CRFsمنها.

 5-1-2-4تطبيقات CRFs
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نظ ار لقدرتها على نمذجة البيانات المتسلسلة ،غالبا ما تستخدم  CRFsفي معالجة اللغات
الطبيعية ،ولها العديد من التطبيقات في هذا المجال .أحد التطبيقات التي ناقشناها هي وضع
توسم أجزاء من الكالم .تعتمد أجزاء الكالم في الجملة على الكلمات السابقة ،وباستخدام توابع
المميز ،يمكننا استخدام  CRFsلمعرفة كيفية التمييز بين كلمات الجملة التي تقابل .POS
تطبيق آخر مماثل هو التعرف على الكيان المسمى ،أو استخراج األسماء الصحيحة من الجمل.
يمكن استخدام الحقول العشوائية الشرطية للتنبؤ بأي تسلسل تعتمد فيه المتغيرات المتعددة على
بعضها البعض .وتشمل التطبيقات األخرى التعرف على األجزاء في الصور والتنبؤ بالجينات.

 2-2-4فعالية التعلم اآللي للتصنيف من أجل استخالص المعلومات:
يمكن صياغة معظم المهام  IEكمسألة تصنيف على بعض األغراض المالئمة أو النماذج .في
هذه المسألة ،لدينا مجموعة  Kمعطاة من الصفوف المحددة مسبقا )𝑘 = |𝑦|(𝑦 وغرض
 ،Xإذ أننا بحاجة إلى اختيار صف 𝑦 ∈ 𝑌 الذي يلتقط طبيعة  .Xعلى سبيل المثال ،في
استخراج العالقة ،والصفوف المحددة مسبقا  Yتشمل والعالقات الداللية ذات األهمية (أي
"رئيس"" ،المستخدمة من قبل" ،الخ) في حين أن الكائنات تتوافق مع مؤشرات العالقة مع جمل
واثنين من مؤش ارت الكيان المستهدف ].[24
من أجل حل مشكلة التصنيف هذه من أجل استخالص المعلومات ،فإن الخطوة األولى هي
تصميم بعض التوابع  Rلتحويل اإلدخال األولي الذي هو الغرض  Xإلى التمثيل الرياضي
)𝑋(𝑅 التي هي أكثر مالءمة للتحليل الرياضي في وقت الحق .عمليا ،غالبا ما يكون ثنائي من
المتجهات المستمرة التي من المتوقع أن تحتوي على المميزات المهمة واألكثر تمثيال لمهمة
التصنيف .تصميم دالة التحول  Rهي فن والتي لها أهمية حاسمة ألداء التصنيف .وبمجرد
حساب تمثيل المميزات )𝑋(𝑅  ،فإن الخطوة اآلتية هي استخدام دالة  Sلتعيين )𝑋(𝑅
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ضمن بعض الدرجات ))𝑋(𝑅(𝑆 التي يمكن استخدام قيمها لتحديد الصف من أجل نموذج
الدخل  Xفي  .Yفي معظم الحاالت 𝑆(𝑅(𝑋)) ،هو متجه ألرقام القيمة الحقيقية التي تعين
درجة االحتمال لكل صف في  .Yمهمة التعلم اآللي هو بناء دالة  Sللتنبؤ بشكل فعال للصفوف
من اجل حاالت اإلدخال .X
الستخالص المعلومات ،غالبا ما تكون دالة الدرجة  Sمعلمة من خالل بعض البارامترات𝜃
(المعلمات) ،مكتوبة على أنها )𝜃  𝑆(𝑅(𝑋),أو ببساطة يمكن ان نكتب )𝜃  𝑆(𝑋,إذا كنا ال
نريد التأكيد على تابع التمثيل  .Rهذه المعلمة تحول مسألة تعيين  Sإلى مسألة إيجاد قيمة
مناسبة للمعلمة 𝜃 في التعلم اآللي الستخالص المعلومات ،غالبا ما نسعى للعثور على مثل هذه
القيمة (تسمى ∗ 𝜃) عن طريق تقليل مخاطر التوقع :
])𝑌 𝜃 ∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃 𝐸(𝑋,𝑌) ∼ 𝑝(𝑋,𝑌) [𝐿(𝑆(𝑋, 𝜃),

4-8

في هذه الصيغة X ،و  Yمتغيرات عشوائية لتشير على نماذج المدخالت األولية والصفوف
الصحيحة المتشابهة في  Yبينما

)𝑌  𝑃(𝑋,يمثل التوزيع االحتمالي المشترك على هذين

المتغيرين .باإلضافة إلى ذلك 𝐿(𝑆(𝑋, 𝜃), 𝑌) ،هي دالة الكلفة أو دالة الهدف التي تقيم فقدان
استخدام)𝜃 𝑆(𝑋,

لتحديد الصف من اجل ( Xالصف المتوقع) الذي المعطى حيث  Yهي

الصف الصحيح ل  Xفي هذه الحالة .ولسوء الحظ ،فإن تقييم التوقعات في المعادلة )(4-8
مستعصيا في كثير من األحيان ألننا نحتاج إلى تعداد فوق القيم الممكنة االسية من أجل (،X
 .)Yعمليا ،يمكننا أن نحاول فقط للحصول على مجموعة محدودة من العينات :
4-9

)𝑌 𝐷 = {(𝑋1 , 𝑌1 ), (𝑋2 , 𝑌2 ), … , (𝑋𝑛 , 𝑌𝑛 )} 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑃(𝑋,
)]𝑛 (𝑖, 𝑒, |𝐷| = 𝑛 𝑎𝑛𝑑(𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 )~ 𝑝(𝑋, 𝑌)𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙 𝑖 ∈ [1. .
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ايضا  Dيعرف أيضا باسم مجموعة بيانات التدريب في التعلم الخاضع لإلشراف .ومن ثم يمكننا
استخدام  Dلتقدير التوزيع االحتمالي )𝑌 ;𝑋(𝑃  ،مما يؤدي إلى التوزيع التجريبي )𝑌 𝑃⋀ (𝑋,
وتقريب المخاطر المتوقعة من خالل المخاطر التجريبية من مبدأ أخذ عينات مونت كارلو:
])𝑌 𝐸(𝑋,𝑌) ∼ 𝑝(𝑋,𝑌) [𝐿(𝑆(𝑋, 𝜃), 𝑌)] ≈ 𝐸(𝑋,𝑌) ∼ 𝑝^(𝑋,𝑌) [𝐿(𝑆(𝑋, 𝜃),
1

) 𝑖𝑌 = σ𝑛𝑖=1 𝐿(𝑆(𝑋𝑖 , 𝜃),

)(4-10

𝑛

وهكذا ∗ 𝜃 يمكن اتمامها كما يلي:
)(4-11

])𝑌 𝜃 ∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃 𝐸(𝑋,𝑌) ∼ 𝑝(𝑋,𝑌) [𝐿(𝑆(𝑋, 𝜃),
𝑛

1
) 𝑖𝑌 ≈ 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃 ∑ 𝐿(𝑆(𝑋𝑖 , 𝜃),
𝑛
𝑖=1

من أجل تجنب اإلفراط في التكييف لمجموعة بيانات التدريب  ،Dفإننا غالبا ما نضيف المنظم
)𝜃(𝛺إلى الجانب األيمن من المعادلة ) (4-11لمعاقبة القيم الكبيرة 𝜃:
)(4-12

1

])𝜃(𝛺𝜆 𝜃 ∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝜃 [ σ𝑛𝑖=1 𝐿(𝑆(𝑋𝑖 , 𝜃), 𝑌𝑖 ) +
𝑛

حيث أن 𝜆 هي التبادل بين الخسارة على مجموعة بيانات التدريب  Dوتعقيد النموذج المقاس بـ
)𝜃(𝛺 وغالبا ما يكون المنظم )𝜃(𝛺 عبارة عن بعض معايير 𝜃 مثل المعيار  ‖𝜃‖1 L1أو
المعيار . ‖𝜃‖2 L2
يمكن حل مشكلة التحسين في المعادلة ) (4-12بواسطة تقنيات في نظرية التحسين مثل التدرج
المناسب ،تنسيق نسب االنحدار أو طرق نيوتن ] .[37بمجرد الحصول على ∗ 𝜃 يمكننا جمع
الدالة ) ∗ 𝜃  𝑆(𝑋,مع قاعدة معتمدة للتنبؤ بالصف ألي إدخال جديد مشابه .X
هذا اإلطار للتصنيف ينتمي إلى فئة من أساليب التعلم الخاضعة لإلشراف في تعلم اآللة إذ
نفترض عناوين صحيحة 𝑖𝑌 لحاالت االدخالت 𝑖𝑋 في مجموعة بيانات التدريب  .Dعنصران
مهمان في هذا اإلطار هما دالة تمثيل المميز )𝑥(𝑅
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ودالة الدرجة ( )score function

))𝑥(𝑅(𝑆 اللذان يؤثران بشكل كبير على أداء نموذج التصنيف .والخيارات المتاحة لهاتين
الدالتين تصل إلى نماذج تصنيف مختلفة الستخراج المعلومات .ويالحظ أن الدالة ))𝑥(𝑅(𝑆
كثي ار ما ترتبط بقاعدة قرار الستنتاج الصف بالنسبة إلى حاالت اإلدخال .X
هناك طريقتان ممكنتان لتشكيل دالة التمثيل )𝑥(𝑅  ،أي هندسة المميزات وتعلم التمثيل .في
هندسة المميز 𝑅(𝑥) ،تصمم يدويا من قبل خبراء المجال الذين يعتمدون على معرفة مجالهم
والحدس اللغوي لتحديد أهم الخصائص أو الميزات لبعض مهام استخالص المعلومات .ثم يحدد
الباحثون مجموعة األدوات والموارد واآلليات لحساب هذه الخصائص لحاالت اإلدخال .X
الميزات في هذا النهج غالبا ما تكون لها قيم ثنائية لإلشارة إلى وجود أو عدم وجود بعض البنى
اللغوية المنفصلة (أي ظهور بعض الكلمات في بعض المعجم الجغرافي ،ووجود بعض الكلمات
أو العالقة النحوية في السياق ،وما إلى ذلك).
هندسة المميزات تسمح بإدراج الحدس لدينا (لمسألة التصنيف) ضمن النماذج ،وتوليد نماذج
تصنيف عالية التفسير .وتؤدي هذه المزايا إلى انتشار هندسة المميزات لمهام استخالص
المعلومات التي أدت إلى تقدم كبير في أدائنا لمثل هذه المهام في العقد الماضي .ومع ذلك ،كما
ناقشنا في بداية هذا الفصل ،هندسة المميز لديه العديد من القيود بسبب استخدامه للميزات
الثنائية والبناء اليدوي لمجموعة المميزات .فيما يلي ،وسوف نستعرض األساليب لبناء الدالة
))𝑥(𝑅(𝑆 .

 1-2-2-4هندسة المميز Feature Engineering
وبمجرد أن تكون متجهة تمثيل المميز )𝑥(𝑅 مصمما باليد ومحسوبة لحسابات من أجل
المدخالت  ،Xيمكننا تطبيق طرائق مختلفة لنمذجة دالة الدرجة (  . 𝑆(𝑅(𝑥)) )scoreأكثر
الطرق انتشا ار من اجل الدالة ))𝑥(𝑅(𝑆 في استخراج المعلومات هي الحد األقصى لالنتروبي
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وآالت متجهات الدعم ( ()SVMآلة شعاع الدعم) .للسهولة ،فإننا نشير إلى  dبحجم
المتجه)𝑋(𝑅 (𝑑 = |)𝑋(𝑅|) .ويالحظ أن هذا الحجم  dثابت لجميع متجهات التمثيل لجميع
حاالت اإلدخال الممكنة .X

 2-2-2-4الحد األقصى لالنتروبيMaximum Entropy :
في هذه الطريقة نصف ))𝑥(𝑅(𝑆 من خالل مصفوفة المعلمات  )𝐵 ∈ ℝ𝑑×𝑘 ( Bلتعيين
االوزان المهمة للمميزات ( العناصر) في متجهة التمثيل )𝑥(𝑅 مع مراعاة الصفوف الممكنة
المختلفة في )𝐾 = |𝑦|(𝑦 على سبيل المثال العمود الذي رقمه 𝑖 من 𝐵 يقابل أوزان المميزات
من الصف ذي الرقم 𝑖 في 𝑌 .
القيمة الناتجة )𝑋(𝑅 𝑇𝐵 تضاف من خالل متجهة التحيز ) 𝑘 𝑏(𝑏 ∈ ℝللحصول على
متجهة االحتمال 𝑏  𝐴 = 𝐵𝑇 𝑅(𝑋) +بحجم 𝐾 من أجل كل صف في 𝑦 .
التوقع هو القيمة االحتمالية األعلى في 𝐴

من أجل بعض الصفوف في 𝑦  ،كلما زاد هذا

االحتمال يكون الصف صحيح من أجل االدخال 𝑋 .وأخيرا ،تسوية االحتماالت في = 𝐴
] 𝑘𝑎  [𝑎1 , 𝑎2 , . . ,من خالل الدالة 𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑛𝑢𝑓 𝑥𝑎𝑚𝑡𝑓𝑜𝑠 للحصول على التوزيعات
االحتمالية على الصفوف في منفصلة كما لدينا في دالة الدرجة )𝑥(𝑆 في هذه الطريقة:
)(4-13
)(4-14

المعلمات أو البارامترات التي نحتاجها للتعلم في هذه الحالة هي ]𝑏  :𝜃 = [𝐵,في حين إن دالة
الخسارة )𝑌  𝐿(𝑆(𝑋, 𝜃),غالبا ما تكون اللوغاريتم االحتمالي السالب :

)(4-15

الصف ∗ 𝑌 من أجل النموذج الجديد 𝑋 يحدده الصف مع الدرجة األعلى في )𝜃 : 𝑆(𝑋,
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)(4-16

)𝜃 𝑌 ∗ = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑆(𝑋,

 3-2-2-4آليات المتجهة الداعمةSupport Vector Machines :
من أجل التبسيط أكثر ،نفترض أن هناك صفين فقط ،يرمز إليهما بـ  1-و  ،1في هذه الحالة
(على سبيل المثال }𝑦 = {−1,1

) .ويمكن التوسيع من حالة التصنيف الثنائي إلى حالة

الصفوف المتعددة (  )i.e,|𝑦| > 2من اجل آليات المتجهة الداعمة)𝑀𝑉𝑆( ] [21وذلك من
خالل النظر في مشاكل تصنيف ثنائية لـ (|𝑦|) المتعددة  .كل مشكلة من هذه المشاكل تتوافق
مع صف في  Yالتي تحاول التنبؤ فيما إذا كان نموذج االدخال  Xينتمي لتلك الصفوف او
ال ].[38
تعد)𝑀𝑉𝑆( كل نموذج إدخال  Xكنقطة واحدة في الفضاء ثنائي األبعاد الذي يحدده المتجه
)𝑋(𝑅 .في هذا الفضاء ،الهدف من )𝑀𝑉𝑆( هو إيجاد  ( hyperplaneمنحني أو مستوي
فائق) الذي يقسم مجموعات من حاالت تدريب 𝑖𝑋 مع  𝑌𝑖 = 1ومجموعات من حاالت تدريب
𝑖𝑋 مع  . 𝑌𝑖 = −1كما قد يكون هناك مستوي فائق مرضية متعددة ،يسعى )𝑀𝑉𝑆( إلى
إيجاد مستويين فائقين متوازنين يفصالن الحاالت في بيانات التدريب  Dوالتي تملك أكبر مسافة
بينهما .المستوي الفائق األخير لـ )𝑀𝑉𝑆(هوالمستوي الفائق الذي يقف في منتصف هذين
المستويين .وتترجم هذه العملية إلى الدالة الدرجة ))𝑥(𝑅(𝑆  score functionالمعلمة بمتجه
الوزن )|)𝑋(𝑅| = |𝐵|(𝐵 وتابع االنحياز

)]𝑏 : 𝑏(𝜃 = [𝐵,

𝑏 𝑆(𝑅(𝑋 )) = 𝐵𝑇 𝑅(𝑥) −

)(4-17

وتابع الخسارة في هذه الحالة :
)(4-18

))𝑏 𝐿(𝑆(𝑋, 𝜃), 𝑌) = 𝑚𝑎𝑥 (0,1 − 𝑌(𝐵𝑇 𝑅(𝑋 ) −
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وأخي ار قاعدة القرار لصف التنبؤ ∗ 𝑌 هو :
)(4-19

)𝑏 𝑌 ∗ = 𝑠𝑔𝑛 (𝑆(𝑅(𝑋 ))) = 𝑠𝑔𝑛(𝐵𝑇 𝑅(𝑋 ) −

حيث إن 𝑛𝑔𝑠 هي تابع اإلشارة حيث :
𝑠𝑔𝑛(𝑥) = 1 𝑖𝑓 𝑥 ≥ 0 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑔𝑛(𝑥) = −1 𝑖𝑓 𝑥 < 0

يمكننا استبدال ))𝜃  (𝑆(𝑋,الموجودة في المعادلة (  )4.12مع تلك في المعادلة ( ) 4.19
للحصول على مسألة األمثلية لإلصدار 𝑛𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚  𝑠𝑜𝑓𝑡 −لـ 𝑀𝑉𝑆 .وبما أن هذا اإلصدار
من 𝑀𝑉𝑆 يهدف إلى تعلم المستوي المفرط ،لذلك هو مناسب فقط للمسائل حيث يمكن فصل
صفين من البيانات تقريبا فصال جيد من قبل المستويات الفائقة (الفصل الخطي ).
من أجل التعامل مع الفصل غير الخطي ،بحاجة إلى دمج خدعة كيرنل  Kernel trickضمن
𝑀𝑉𝑆 ].[21
الفكرة العامة هي تعيين حاالت اإلدخال من الفضاء األصلي )𝑋(𝑅 (الذي يدعى 𝒳 ) إلى
فضاء آخر𝜈

من خالل بعض التحوالت غير الخطية بحيث تصبح قابلة للفصل خطيا في 𝜈.

يمكننا بعد ذلك تطبيق خوارزمية 𝑀𝑉𝑆 األصلية في الفراغ الجديد .بدال من التخطيط الواضح
للحاالت في الفضاء األصلي  ،نقترح خدعة كيرنل إذ نحتاج فقط إلى إنشاء دالة النواة كيرنل
 𝑘: 𝓧 × 𝓧 → ℝلحساب درجة كل زوج من الحاالت ) (𝑋, 𝑋 ′في 𝒳  .التوقع هو تلك
الدرجة التي سوف تتوافق مع النقطة الناتجة بين صورة  𝑋 ′و 𝑋 في الفضاء الجديد 𝜈  ،وأن
دالة  kernelيمكن ضمنيا التقاط التحول غير الخطي .وبالتالي  ،نحتاج فقط إلى استبدال كل
نقطة

ناتجة

بين

حالتين

𝑋′و𝑋

في

الخوارزمية

الخطية

𝑀𝑉𝑆

مع

الدالة

) 𝑘𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙 𝑘 (𝑋 , 𝑋 ′حتى يمكننا تحويل خوارزمية 𝑀𝑉𝑆 الخطية إلى خوارزمية غير خطية
للتصنيف .بشكل عام  ،يكون إنشاء دالة 𝑙𝑒𝑛𝑟𝑒𝑘
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𝑘 أسهل بكثير من تشكيل التخطيط

المباشر  ،مما يؤدي إلى استخدام طرق  kernelبشكل واسع للتصنيف غير الخطي في
𝑀𝑉𝑆.
فيما يأتي خوارزمية استخالص الكيانات وتصنيفها:

 3-2-4استخالص العالقة Relation Extraction
وبالنظر إلى مؤشرات الكيان في الخطوة السابقة من  ،EMDفي الخطوة اآلتية من استخراج
العالقات لقاعدة بيانات العالقة ،نريد للكشف وتصنيف العالقات الداللية بين مؤشرين لكيانين
داخل الجمل نفسها .للسهولة ،غالبا ما ندعو أي زوج من مؤشري كيانين تظهر في الجمل نفسها
بمؤشر عالقة.
 1-3-2-4مضامين الكلمة لتكييف مجال استخالص العالقة:

Word Embeddings for Domain Adaptation of Relation Extraction
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اقترحت األبحاث السابقة حول التعلم الخاضع لإلشراف بشكل رئيسي استخالص العالقة ()RE
في اتجاهين:

- 1الطريقة القائمة على المميز The Feature-based Approach:
 -2الطريقة القائمة على النواة kernel
يحاول كال النهجين تحسين األداء من خالل إثراء تمثيل 𝐸𝑅 من تحليالت الجملة المتعددة
وموارد المعرفة ] .[26][27االفتراض األساسي لألنظمة الخاضعة لإلشراف في مثل هذه البحوث
هو أن بيانات التدريب والبيانات التي يتم تطبيقها على األنظمة يتم أخذ عينات منها أخذا مستقال
ومماثال من نفس التوزيع .عندما ال يكون هناك تطابق بين توزيعات البيانات (تحوالت النطاق) ،
فإن أداء 𝐸𝑅 لهذه األنظمة يميل إلى التدهور ] .[28هنا نحتاج إلى اللجوء إلى تقنيات تكييف
النطاق

) (Domain adaptation – DAلتكييف نموذج تم تدريبه على نطاق واحد (مجال

المصدر) في نموذج جديد يمكن أن يحقق أداء جيدا في مجاالت جديدة (المجاالت المستهدفة).
لتوضيح ذلك ،فإننا نفترض صفوف العالقة (األنماط) نفسها ،وبالتالي مهمة االستخراج في كل
من مجاالت المصدر والهدف ولكن مع تحول في توزيعات البيانات األساسية.
تقدم هذه الفصول طرقا لتضمين الكلمات المندمجة بنماذج كتقنيات تكيف النطاق لالستخالص
العالقة .سوف ندرس كال النهجين (على سبيل المثال  ،القائم على المميز والنواة) إلثبات فوائد
مضامين الكلمة ل 𝐸𝑅 من 𝐴𝐷 .الحظ أننا نقوم في الواقع بتصميم ميزات لـ 𝐸𝑅 لـ 𝐴𝐷 استنادا
نظر ألن نماذج التضمين للكلمات يتم حثها
ا
إلى مضامين الكلمة في هذا الفصل .ومع ذلك،
تلقائيا بواسطة نماذج التعلم العميق على بعض المجموعات غير المسموح بها ،فإننا ال نزال نعد
التقنيات الواردة في هذا الفصل بمنزلة تمثيالت لمميز التعلم شبه التلقائي من البيانات.

72

 2-3-2-4الطريقة القائمة على المميزThe Feature-based Approach:
نتيجة االختالف اللغوي بين بيانات التدريب وبيانات االختبار على أدوات معالجة اللغات

الطبيعية (تحوالت النطاق) تمت دراسة على نطاق واسع في العامين الماضيين لمهام NLP
المختلفة مثل وضع عالمات على جزء من الكالم (توسيم أجزاء الكالم) ] ، [29تمييز الكيان
المسمى ] ، [30وتحليل المشاعر] ، [31وما إلى ذلك لسوء الحظ  ،كان هناك القليل من العمل
على التكيف مع المجال  .REإن الدراسة الوحيدة التي تستهدف هذه المشكلة بوضوح قبل العمل
الحالي هي من قبل  Plankو  2013 ،Moschittiالذين يجدون أن األداء خارج النطاق
لمستخلصات العالقة القائمة على النواة يمكن تحسينه من خالل تضمين معلومات التشابه
الداللي الناتجة عن تجميع الكلمات والتحليل الداللي الكامن )LSA( .في نواة الشجرة النحوية.
على الرغم من أن هذه الفكرة مثيرة لالهتمام ،إال أنها تعاني من قصورين رئيسين:
 -1أنها ال تتضمن معلومات عن مجموعة الكلمات على مستويات مختلفة من الدقة .في
الواقع ،يستخدم ] Plank [41و  Moschitti 2013فقط بادئة مجموعة المكونة من  10بتات
في دراستهم.
 -2من غير الواضح ما إذا كان هذا األسلوب يمكنه ترميز مميزات ذات القيمة الحقيقية للكلمات
(مثل مضامين الكلمة ] )[31في األشجار النحوية بفعالية .بما أن الميزات القيم الحقيقية قادرة
على التقاط خصائص كامنة ومفيدة للكلمات ،فإن زيادة المصطلحات اللغوية مع هذه المميزات
أمر مرغوب فيه لتقديم تمثيل أكثر عمومية ،مما يساعد على األرجح في أداء استخالص عالقة
بشكل أقوى عبر النطاقات ].[32
في هذا العمل  ،نقترح تجنب هذه القيود من خالل تطبيق نهج القائم على المميز للتعلم والذي
يسمح بدمج العديد من مميزات الكلمة للتعميم في نظام واحد دمجا طبيعيا وفعال .إن تطبيق
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تمثيل الكلمات مثل مجموعات الكلمات في مجال التكييف هو الدافع وراء نجاح في هذا األسلوب
حيث تساعد تمثيالت الكلمات على تقليل بيانات تباين المعلومات المعجمية في بيانات التدريب.
توضيح “استخراج العالقة ( )REهو مهمة استخراج العالقات الداللية بين الكيانات في النص.
تتم مراقبة معظم الدراسات الحديثة حول استخراج العالقة .العيب الواضح لألساليب الخاضعة
لإلشراف هو الحاجة إلى بيانات التدريب :فالبيانات الممنوحة غالية الثمن ،وغالبا ما يكون هناك
عدم توافق بين بيانات التدريب والبيانات التي سيتم تطبيق النظام عليها .هذه هي مشكلة تكيف
المجال او تكيف النطاق  .DAفي هذا البحث ،نقترح دمج نهج تعميم المصطلح مثل تجميع
الكلمات والتحليل الداللي الكامن ( )LSAلتحسين القدرة على التكيف لمستخلصات العالقة إلى
مجاالت  /مجاالت نصية جديدة .يبين التقييم التجريبي لمجاالت  ACE 2005أن المزيج
المناسب من التركيب اللغوي والتعميم المعجمي يعد واعدا جدا للتكيف مع المجال "
في عبارات تكييف النطاق  ، DAمفردات نطاقات المصدر والهدف تكون عادة مختلفة  ،فإن
تمثيالت الكلمات سوف تخفف من التقلص المفاهيمي عن طريق توفير ميزات عامة للكلمات
المشتركة عبر النطاقات  ،وبالتالي سد الفجوة بين النطاقات .تتمثل الفرضية األساسية هنا في أن
غياب ميزات نطاق الهدف المعجمية في نطاق المصدر يمكن تعويضه من خالل هذه الميزات
العامة لتحسين أداء  REفي النطاقات المستهدفة.
ُقدم هذا العمل من خالل تقديم مزيد من مضامين الكلمة ضمن أساليب قائمة على المميزات
لتكييف أنظمة  REبمجاالت جديدة .تضمين  Wordهو نوع آخر من تمثيل الكلمات التي
تساعد على تعميم المصطلحات التي ال تظهر في بيانات التدريب ،ولكنها تشبه تلك الموجودة
في بيانات التدريب فيما يتعلق بتمثيلها الموزع ] .[40نستكشف مميزات التضمين القائمة بطريقة
مبدئية وتبرهن على أن تضمين الكلمة بنفسها هو أيضا تمثيل فعال للتكيف مع مجال .RE
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واألهم من ذلك ،تبين أن مضامين الكلمة ومجموعات من الكلمات تلتقط معلومات مختلفة من
شأنها أن تزيد من تحسين القدرة على التكيف من مستخلصات العالقة.

 3-3-2-4تمثيالت الكلمة
تمثيالت الكلمة عبارة عن متجهات متعددة األبعاد ترتبط بكلمات في مجموعة غير معنونه .في
هذا العمل ،نعتبر نوعين من تمثيالت الكلمة ونستخدمهما كمميزتين إضافيتين في نظام تكييف
النطاق  DAالخاص بنا ،وهما تجميع كلمات براون ] [39ومضامين الكلمة .في حين يمكن
التعرف على مجموعات الكلمات على أنها تمثيل متجه ساخنة عبر مفردات صغيرة ،مضامين
الكلمة متجهات كثيفة ،وذات أبعاد منخفضة ،وقيم حقيقية (تمثيالت موزعة) .ويعبر كل بعد من
أبعاد مضامين الكلمة عن مميز كامن للكلمات ،على أمل أن تعكس داللية مفيدة وتنسيقات
نحوية.

 4-3-2-4مجموعة المميزات Feature Sett
استخدمت مجموعة المميزات الكاملة من ] [33باإلضافة إلى بعض المميزات اإلضافية وتحقيق
نظام استخالص العالقة  REالمتطور القائم على الميزات .لسوء الحظ  ،تشتمل مجموعة
المميزات هذه معلومات موضحة من قبل البشر (المعيار الذهبي) على الكيان ونمط المؤشر
التي غالبا ما تكون مفقودة أو مشوشة في الواقع ] . [28هذه المشكلة تصبح أكثر خطورة في
إعداد تكييف النطاق  DAلنظام واحد حيث يكون لدينا نطاق مصدر واحد فيه نطاقات هدف
متعددة غير متشابهة وقد ال يتوفر نظام تلقائي قادر على التعرف على الكيان وأنماط المؤشرات
جيدة جدا في نطاقات مختلفة .لذلك  ،بعد إعدادات ] Plank( [41و ، )2013 ،Moschitti
سنفترض حدود الكيان فقط وال نعتمد على المعلومات القياسية الذهبية في التجارب .ونطبق نفس
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مجموعة الميزات ( .)2011 ،Sun [33].من الواضح أن تقييم النظام على التنبؤات المتوقعة
هو أيضا موضوع مهم ولكنه خارج نطاق هذا العمل.
 5-3-2-4زيادة مميزات المعجم(المفردات):
بينما أظهر ] 2011 ،Sun et al. [33أن إضافة مجموعات من الكلمات إلى رؤوس مؤشرين
اثنين هي الطريقة األكثر فعالية لتحسين دقة التعميم ،فإن المميزات المعجمية الصحيحة التي
يجب إدخال مضامين الكلمات فيها للحصول على أفضل تحسين للتكيف غير مستكشفة .أيضا،
ما هي البعدية الخاصة بتضمين الكلمات التي ينبغي لنا استخدامها مع السمات المعجمية؟ من
أجل اإلجابة على هذه األسئلة ،بعد (] ، )2011 ،Sun [33قمنا:
بدمج الميزات المعجمية في  4مجموعات وترتيب أهميتها استنادا إلى الحدس اللغوي والرسوم
التوضيحية إلسهام الميزات المعجمية المختلفة من أنظمة  REالمختلفة القائمة على المي ازت.
لتكن  M1و  M2هما مؤشرين للكيانين األول والثاني في العالقة المذكورة .يصف الجدول 4-1

مجموعات الميزات المعجمية.

جدول )(4-1

نظام استخالص العالقة لدينا هو نظام هرمي ويشتمل على كاشف عالقة باإلضافة إلى تصنيف
العالقة .يمكن استخدام ( )MaxEntفي مجموعة أدوات  MALLET4كأداة التعلم اآللي الحقا
من أجل استخالص العالقة(في عمل آخر لم تتم معالجته في هذه االطروحة).
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فيما يأتي الخوارزمية المتبعة الستخالص العالقات بين الكيانات:
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الفصل اخلامس

تطبيق برمجي لتصنيف النصوص واستخالص المعلومات
Programming application for the classification of texts and extract information

في هذا الفصل استخدمنا تطبيق  Malletفي معالجة النصوص الطبيعية ،حيث عملنا على
تطوير تطبيق برمجي يستخدم خوارزمية التصنيف بيز وذلك بتدريبها على مجموعة من البيانات
النصية المعروفة األصناف ومن ثم استخدامها في تصنيف نصوص جديدة أما في التطبيق
الثاني فقد استخدمنا خوارزمية الحقول العشوائية الشرطية المطورة عن خوارزمية سالسل ماركوف
المخفية حيث استخدمناها في تصنيف مميزات نص مدخل والتعرف على انواعها.

 1-5التطبيق االول  :تصنيف النصوص (التعرف على هوية نص)
 1-1-5مقدمة
المصنف  : classifierهو خوارزمية تستطيع التمييز بين مجموعة ثابتة من األصناف .أو
بشكل آخر هو خوارزمية قادرة على معالجة مجموعة من البيانات بغية تمييز أصنافها .على
سبيل المثال يمكن معالجة "بريد الكتروني عشوائي" وتصنيف محتوياته ليكون "بريدا الكترونيا
منظما " أي الرسائل الواردة تصبح معروفة األصناف ،وذلك من خالل تدريب خوارزمية
(المصنف) على أمثلة معروفة األصناف مسبقا ،لتصبح قادرة على تمييز (تصنيف)
التصنيف ُ
الرسائل .يشمل تطبيق  MALLETعددا من خوارزميات التصنيف الشائعة نذكر منها على سبيل
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المثال مثل  Maximum Entropyو Decision Treesو . Naïve Bayesكما يوفر التطبيق إضافة
إلى ذلك مجموعة من األدوات البرمجية القادرة على تقييم أداء المصنفات.
 2-1-5استيراد البيانات
قبل البدء في التصنيف ،البد من تحميل البيانات التي نرغب في تصنيفها ،وتحويلها إلى الصيغة
التي المناسبة لتطبيق  ، MALLETحيث ُيمثل تطبيق  MALLETالبيانات على شكل قوائم من
األغراض  Objectsأو ما يسمى في النهج الغرضي المثيالت  .Instancesبحيث يكون لكل
غرض منها كيان مستقل بذاته ( )Dataواسما ( )Nameووسما ( .)Labelفعلى سبيل المثال ،إذا
كان التطبيق ُيخمن اللغة لمجموعة من صفحات الويب ،فقد يتكون الغرض (المثيل) من متجه
ٍ
لعدد من الكلمات المميزة ،التي تُمثل الكيان في هذا الغرض والعنوان  URLللصفحة الذي يمثل
اسما  Nameلهذا الغرض واللغة للصفحة التي تمثل الوسم .Label
هناك طريقتان أساسيتان الستيراد البيانات وتحويلها إلى التنسيق المطلوب في تطبيق MALLET

هما:
الطريقة األولى :نستخدمها في حال كانت بيانات المصدر مؤلفة من مجموعة ملفات منفصلة
عن بعضها البعض .ومثال على ذلك ،لدينا ثالث مجموعات من الملفات النصية ( ).txtالخاصة
بصفحات الويب ،حيث المجموعة األولى مكتوبة باللغة اإلنجليزية والموجودة مثال ضمن المسار:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\sample-data\web\en

والمجموعة الثانية مكتوبة باللغة األلمانية والموجودة ضمن المسار:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\sample-data\web\de

والمجموعة الثالثة مكتوبة بلغة ثالثة والموجودة ضمن المسار:
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D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\sample-data\web\ee

عندئذ يمكن استيراد هذه البيانات (الموجودة ضمن المجلدات الثالث المذكورة أعاله) وتحويلها
إلى أغراض بصيغة مناسبة للتطبيق  Malletمن خالل األمر اآلتي:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet import-dir --input
D:\Maha\sample-data\web\* --output
D:\Maha\MalletFiles\ExportFromDirctory.mallet

نالحظ في األمر السابق أنه تم استيراد المجلدات الثالث وتحويلها إلى أغراض (مثيالت) ومن ثم
حفظها في الملف  ExportFromDirctory.malletالموجود ضمن المسار المحدد ،وعند تنفيذ
هذا األمر سوف يستخدم تطبيق  MALLETأسماء المجلدات كوسوم  Labelsوأسماء الملفات
كأسماء لألغراض النصية المعالجة .Names
الطريقة الثانية :عندما تكون البيانات المطلوب تصنيفها موجودة في ملف واحد ،في هذه الحالة
يجب أن يكون كل سطر في الملف يمثل غرضا مستقال (مثيال) .وعلى سبيل المثال ،لنفترض
بأنه لدينا الملف  data.txtالذي يخزن بيانات على شكل أسطر مستقلة عن بعضها بعضا وفق
التنسيق اآلتي:
][text of the page...

][language

][URL

عندئذ يمكننا استيراد بيانات هذا الملف من خالل األمر اآلتي:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet import-file --input
--output

D:\Maha\sample-data\data.txt

D:\Maha\MalletFiles\ExportFromFile.mallet

عند استخدام هذه الطريقة فإن تطبيق  Malletيعتبر الرمز األول في كل سطر والمفصول عن
الرموز األخرى بفراغ مع فاصلة اختيارية اسما  Nameللغرض والرمز الثاني في السطر يمثل
الوسم  Labelوباقي السطر ُيفسر على أنه سلسلة من الرموز المميزة للنص (كيان النص)
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 .Dataوفي هذه الحالة سوف تُمثل البيانات (كيانات األغراض) كمتجهات من الثنائيات
( )feature,valueبحيث تتكون  featureمن كلمة مميزة و  valueهي عدد المرات لظهور هذه
الكلمة في النص.
مالحظة :
يمكن استخدام األمرين السابقين  import-dirو import-fileمع مجموعة من الخيارات اإلضافية
المتاحة ضمن تطبيق  ،Malletنستطيع االطالع عليها بإضافة الخيار  --helpإلى أي من هذين
األمرين ،والحصول على قائمة كاملة لتلك الخيارات .ومن وأهم هذه الخيارات:
 الخيار  : –keep-sequenceيحافظ هذا الخيار على المستند كتسلسل لميزات الكلمات ، word featuresبدال من بناء متجه لتعداد تلك الميزات.
 الخيار  : –preserve-caseلتحويل الكلمات المميزة للنص إلى أحرف صغيرة. الخيار  : –remove-stopwordsيخبر هذا الخيار  MALLETبتجاهل قائمة قياسية لبعضالكلمات اإلنجليزية الشائعة جدا مثل الظروف والضمائر وحروف العطف وحروف الجر
وغيرها .وهناك الكثير من الخيارات األخرى المتعلقة بكلمات الوقف.
 الخيار  : –token-regexاسقاط الرموز التي ليس لها معنى ،من النص مثل الوصالتواالختصارات وغيرها.
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ِ
المصنف
 3-1-5تدريب
بعد استيراد البيانات المطلوب معالجتها وتحويها إلى الصيغة المناسبة لخوارزميات
التصنيف ننتقل إلى المرحلة الالحقة ،المتمثلة في تدريب خوارزمية التصنيف (المصنف)على
مجموعة من األصناف المحددة مسبقا ،حتى يصبح قاد ار على تصنيف أي بيانات جديدة مشابه.
فعلى سبيل المثال ،لنفترض أننا نريد تدريب المصنف ضمن التطبيق  MALLETعلى إحدى
ملفات

الخرج

التي

حصلنا

عليها

في

مرحلة

االستيراد.

وليكن

الملف

 ، ExportFromDirctory.malletعندئذ نستخدم األمر اآلتي:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet train-classifier --input
--output-classifier

D:\Maha\MalletFiles\ExportFromDirctory.mallet
D:\Maha\MalletFiles\myFileClasses.classifier

وكذلك يمكن تنفيذ األمر  train-classifierمع مجموعة من الخيارات التي يمكن استعراضها من
خالل استخدام الخيار  --helpمع هذا األمر .ويمكننا أيضا اختيار خوارزمية التصنيف التي
نرغب باستخدامها من خالل إضافة الخيار الخاص بذلك مع ذكر اسم الخوارزمية المرغوبة
بعده ،يبين المثال اآلتي كيفية استخدام خوارزمية  MaxEntلتصنيف البيانات من خالل األمر
اآلتي:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet train-classifier --input
--output-classifier

D:\Maha\MalletFiles\ExportFromDirctory.mallet

D:\Maha\MalletFiles\myFileClasses.classifier/ --trainer MaxEnt
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مع العلم أن الخوارزمية االفتراضية المستخدمة في التصنيف هي خوارزمية .Naïve Bayes
ويدعم تطبيق

Malletعددا من الخوارزميات مثل  MaxEntو  NaiveBayesو C45

و DecisionTreeوغيرها.
يمكن االطالع على الخوارزميات المتاحة من خالل الحزمة  cc.mallet.classifyالخاصة بهذا
التطبيق والمتوافرة ضمن وثائق الجافا.
 4-1-5تقييم المصنف
تأتي هذه المرحلة بعد مرحلة التدريب وتكمن أهميتها في حاجة المستخدم لمعرفة ما إذا
كان المصنف المستخدم قد أعطى نتائجه جيدا أم ال .وذلك من خالل تحديد دقة التنبؤ ونسبة
األخطاء الخاصة فيه ،ليتمكن من تقدير نسبة الخطأ في أي تصنيف لبيانات جديدة .ويتم التقييم
للمصنف بتقسيم مجموعة األغراض النصية المعروفة األصناف مسبقا إلى مجموعتين من
األغراض إحداهما تُستخدم للتدريب ،واألخرى تُستخدم لالختبار ،ويتم التقسيم من خالل األمر
اآلتي:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet train-classifier --input
D:\Maha\MalletFiles\ExportFromDirctory.mallet --training-portion 0.9

عند تنفيذ هذا األمر تُقسم مجموعة األغراض المستخدمة إلى مجموعتين ،بشكل عشوائي حيث
تُستخدم المجموعة األولى كأغراض نصية لتدريب المصنف ،بنسبة  ٪90من مجموعة األغراض

األساسية ،والمجموعة الثانية كأغراض نصية الختبار المصنف ،بالنسبة المتبقية من مجموعة
األغراض األساسية أي  . ٪10مع األخذ بالحسبان بأن نسب التقسيم هي نسب اختيارية ولكن

األفضل أن تكون نسبة بيانات التدريب أكبر حتى تكون النتائج التي نحصل عليها أكثر دقة.
 5-1-5المقاييس األساسية المستخدمة في تقييم التصنيف

على فرض أن لدينا نظام السترجاع المعلومات من البيانات النصية (مصنف للبيانات

مثال) وقد تم استرجاع عدد محدد من الوثائق النصية بناء على مدخالت االستعالم المقدم من
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المستخدم .سوف نبين في هذه الفقرة المقاييس المستخدمة للتأكد من دقة المعلومات المسترجعة

من البيانات النصية وصحتها .يمكن تقسيم مجموعة الوثائق المستخدمة إلى ثالث مجموعات
كما يلي:

 مجموعة الوثائق المتعلقة بموضوع االستعالم سواء اُسترجعت أم لم تُسترجع ،ونرمز لها
}.{Relevant
 مجموعة الوثائق المسترجعة (سواء ارتبطت بموضوع االستعالم أم ال) ونرمز لها
{.}Retrieved

 مجموعة الوثائق المسترجعة والمتعلقة بموضوع االستعالم نرمز لها
{.}Relevant{∩}Retrieved

يوضح مخطط فن في الشكل العالقة بين المجموعات الثالث المذكورة.

Retrieved
Retrieved

and

documents

Retrieved

Relevant
documents

وبالتالي نعرف المقاييس األساسية لتقييم عملية استرجاع المعلومات (كتصنيف النصوص) كما
يلي:
 الدقة ( :)precisionوهي النسبة لعدد الوثائق المسترجعة والمتعلقة بموضوع االستعالم إلى
عدد الوثائق المسترجعة من االستعالم ،ويعبر عنها بالعالقة اآلتية:
𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑅{|

|} 𝑡𝑛𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑅{ ∩ }
|} 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑅{|
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= 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑝

 االسترداد ( :)Recallوهي النسبة لعدد الوثائق المسترجعة والمتعلقة بموضوع االستعالم إلى
عدد الوثائق الكلي المتعلقة بموضوع االستعالم سواء اُسترجعت أم لم تُسترجع ،ويعبر عنها
بالعالقة اآلتية:
|} 𝑡𝑛𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑅{ ∩ } 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑖𝑟𝑡𝑒𝑅{|
|}𝑡𝑛𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑅{|

= 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅

غالبا ما يفاضل نظام استرجاع المعلومات من النصوص االلكترونية بين مقياس االسترداد
 Recallعلى حساب مقياس الدقة  Precisionأو العكس بالعكس .وهناك الـ  F-scoreهو إحدى
تعرف بالمتوسط التوافقي بين مقياس االسترداد Recall
التفاضالت الشائعة االستخدام والتي َّ

ومقياس الدقة  Precisionوُيصاغ وفق العالقة اآلتية:
𝑛𝑜𝑖𝑠𝑖𝑐𝑒𝑟𝑃 × 𝑙𝑙𝑎𝑐𝑒𝑅
(𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 + 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛)/2

= 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑠 𝐹 −

ضحى بإحدى المقاييس على حساب
يدعم المتوسط التوافقي نظام استرجاع المعلومات ،بحيث ُي َّ
اآلخر بشكل جذري.
مثال()1
في عملية تعرف على صور سيارة جاغوار في مجموعة من الصور ،لو كانت النتائج المرتجعة
هي  20صورة لسيارة الجاغوار و 10صور لحيوان الجاغوار وكان عدد الصور المتعلق
بالموضوع (سيارات الجاكوار) والتي لم يتم استرجاعها هو  40صورة ،عندئذ:
 مقياس الدقة-

20
30

(أي عشرون صورة صحيحة من أصل ثالثين مسترجعة)

مقياس االسترداد هو

20
60

(أي عشرون صورة صحيحة من أصل أربعين متعلقة بالموضوع)

 مصفوفة االرتباك ( : )confusion matrixتبين هذه المصفوفة عدد األصناف تنبأ بها
المصنف بشكل صحيح وعدد األصناف التي تنبا بها المصنف بشكل خاطئ ،بالمقارنة مع
عدد األصناف (السلبية واإليجابية) الفعلية في مجموعة بيانات االختبارُ .يظهر الشكل اآلتي
مصفوفة االرتباك لمصنف تم اختباره على مجموعة من البيانات ،المؤلفة من صنفين من
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األغراض النصية فقط (على افتراض أحد الصنفين هو الصنف اإليجابي الصنف المطلوب
بالنسبة للمستخدم ،واألخر هو الصنف السلبي) .األسطر في مصفوفة االرتباك تدل على عدد
األصناف الفعلية (السلبية واإليجابية) في مجموعة بيانات االختبار المدروسة ،بينما األعمدة
تدل على عدد األصناف التي تنبأ المصنف بأصنافها ]([34كما هو مبين بالشكل).

األصناف المتوقعة
Target_value=0

Target_value=1

25

516

Target_value=0

725

10

Target_value=1

األصناف الفعلية

أي لدينا  541صنفا سلبيا فعليا و  735صنفا إيجابيا فعليا ،بينما األصناف كما توقعها
المصنف  526صنفا إيجابيا و  750صنفا سلبيا في البيانات المدروسة( ،حيث المجموع الكلي
للبيانات هو .)1276
بقي أن نذكر بأن المقاييس الثالثة المذكورة سابقا هي المقاييس األساسية المستخدمة في تقييم
َّ
النتائج عند استرجاع المعلومات من الوثائق مهما كانت عملية االسترجاع.
وبالتالي يقيم المصنف وفق ما يأتي:


التنبؤات الصحيحة المقدمة من النموذج .516 + 725 = 1241



التنبؤات الخاطئة المقدمة من النموذج .25 + 10 = 35



الحاالت اإلجمالية المسجلة .516 + 25 + 10 + 725 = 1276



معدل الخطأ هو .35/1276 = 0.0274



معدل الدقة اإلجمالي هو .𝑂𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 1241/1276 = 0.9725

الدقة المتوسطة هو

= 0.97

725
10+725

+
2

516

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 = 516+25
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 6-1-5بناء تقرير عن االختبار
عند اختبار مصنف على مجموعة من البيانات المعروفة األصناف مسبقا ،البد من بناء
تقرير يظهر لنا قيم مقاييس التقييم األساسية التي ذكرناها سابقا ،ويتم بناء التقرير وفق األمر
اآلتي ،مع العلم أن الخيار االفتراضي عند تنفيذ أمر بناء تقرير هو "مصفوفة ارتباك" ويمكن
استخدام الخيارات األخرى (مقياس الدقة ومقياس االسترداد) أيضا.
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet train-classifier --input
--training-portion 0.9

D:\Maha\MalletFiles\ExportFromDirctory.mallet
--report train:accuracy test:f1:1

لقد استخدمنا مقياس الدقة لالختبار واستخدمنا
بالصنف

1

F1

لتسمية الصنف اإليجابي في االختبار

(التسمية اختيارية طبعا).

 7-1-5العينات العشوائية المتعددة  /التحقق من الصحة
عند إجراء عدة اختبارات وذلك بأخذ عينات عشوائية متعددة من البيانات (تدريب/
االختبار) تكون الرؤية والتقييم ألداء المصنف أفضل بكثير .فعلى سبيل المثال ،لو أردنا
استخدام  10عينات عشوائية ،كل عينة منها مقسمة بنسبة  0.9تدريب و 0.1اختبار ،يمكن
استخدام الخيار
--training-portion 0.9 --num-trials 10

وللتحقق من صحة االختبار عشر مرات نستخدم الخيار
--cross-validation 10

 8-1-5استخدام خوارزميات متعددة في التصنيف
يمكن أيضا من خالل تطبيق  Malletتدريب أكثر من مصنف واحد وذلك باستخدام
الخيار  --trainer optionكما يأتي:
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D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet train-classifier --input
D:\Maha\MalletFiles\ExportFromDirctory.mallet --training-portion 0.9
--trainer MaxEnt --trainer NaiveBayes

ِ
المصنف الستخدامه مع بيانات جديدة غير موسومة
 9-1-5مرحلة التطبيق وحفظ
بعد إنجاز مرحلة االختبار للمصنف بنجاح يمكننا استخدام المصنف على مجموعة جديدة
من البيانات غير معروفة النتائج مسبقا ،إلجراء ذلك ضمن تطبيق  Malletيستخدم تطبيق
 Malletاألمر  Csv2Classifyمن أجل البيانات المخزنة في ملف واحد كائن  Objectأو مثيل
في كل سطر واألمر  Text2Classifyمن أجل البيانات المخزنة في ملفات متعددة .وتكون
الصيغة بالشكل اآلتي:
D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet classify-dir --input
- --classifier

D:\Maha\sample-data\web\* --output

D:\Maha\MalletFiles\myFileClasses.classifier

--input

D:\Maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\bin\mallet classify-file
- --classifier

D:\Maha\sample-data\data.txt --output

D:\Maha\MalletFiles\myFileClasses.classifier

باستخدام األوامر المذكورة أعاله ،تتم كتابة التصنيفات إلى اإلخراج القياسي .الحظ أن الدخل في

هذه األوامر هو ملف نصي خام ،وليس ملفا مستوردا إلى التطبيق  Mallet.وهذا يبسط عملية
التطبيق بعد بناء المصنف واختباره.

 10-1-5اختبار لتطبيق  Malletعلى عينة من البيانات
بعد أن بينا كيفية عمل تطبيق  Malletبشكل مفصل سوف نجري اختبار عملي على لهذا

التطبيق على مجموعة من البيانات الواقعية ،الممثلة بمجموعة من بيانات التدريب (أغراض

نصية ،مكونة من صنفين من األغراض فقط)
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الصنف األول  :يمثل أغراض نصية على شكل بيانات تتحدث عن مواضيع تخص الفيزياء
بشكل عام والتجارب الفيزيائية.

الصنف الثاني  :يمثل بيانات نصية على شكل أغراض نصية تتحدث عن مواضيع احصائية
بشكل عام.

وقد استخدمنا ملفين نصيين مختلفين األول كبيانات تدريب للمصنف هذا الملف يحمل االسم

 Train.txtمؤلفة من  200غرض نصي والثاني كبيانات تطبيق يحمل االسم  Apply.txtمؤلفة
من  200غرض نصي أيضا.

نقدم فيما يأتي عينة من بيانات االختبار وعينة اخرى من بيانات التنفيذ (التطبيق).

الشكل يبين بيانات التدريب ,حيث تم نقلها إلى ملف نصي Train.txt
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الشكل يبين بيانات التطبيق ,حيث تم نقلها إلى ملف نصيِ Apply.txt

من خالل تطبيق المراحل التي شرحناها اعاله ،من تدريب واختبار وتقييم ثم تطبيق على بيانات
يفترض أنها غير معروفة األصناف مسبقا ،حيث استخدمنا المصنف االفتراضي Naïve Bayes

حصلنا على النتائج اآلتية:
كما ذكرنا بأن التدريب واالختبار تم على  200غرض نصي أو مثيل وقد تم تقسيم البيانات إلى
مجموعتين األولى  160غرض نصي للتدريب والثانية  40غرض نصي لالختبار وحصلنا على
مصفوفة االرتباك اآلتية:
Confusion Matrix, row=true, column=predicted
accuracy=0.925 most|total
|23
|17

1
2
16

0
21
1

label
0 physics
1
stats

كما تبين النتائج في مصفوفة االرتباك حيث األسطر تمثل الواقع القيم الفعلية واألعمدة تمثل
المتنبئ به والدقة في التنبؤ هي  ،0.925حيث الصفر يدل على البيانات الفيزيائية (االيجابية)
91

 ونالحظ بأن بيانات االختبار مؤلفة.والواحد يدل على البيانات االحصائية(السلبية) في الجدول
 احصائي22  احصائي بينما المتوقعة17  فيزيائي و23  غرض نصي الواقعية فيها40 من
، احصائي16  فيزيائي و21  فيزيائي وبالتالي نالحظ بأن األغراض المتوقعة بشكل صحيح18و
: وبالتالي التقييم لالختبار كما يلي. احصائي2  فيزيائي و1 أما المتوقع بشكل خاطئ فهي
Trial 0 Trainer NaiveBayesTrainer test data precision(physics) = 0.9545454545454546
Trial 0 Trainer NaiveBayesTrainer test data precision(stats) = 0.8888888888888888
Trial 0 Trainer NaiveBayesTrainer test data recall(physics) = 0.9130434782608695
Trial 0 Trainer NaiveBayesTrainer test data recall(stats) = 0.9411764705882353
Trial 0 Trainer NaiveBayesTrainer test data F1(physics) = 0.9333333333333332
Trial 0 Trainer NaiveBayesTrainer test data F1(stats) = 0.9142857142857143
Trial 0 Trainer NaiveBayesTrainer test data accuracy = 0.925

هذه النتائج تبين التقييم من دقة لكل صنف واالسترداد لكل صنف ودقة توقع الصنف االيجابي
.ولدقة االجمالية
:وأما نتائج التصنيف فهذه عينة منها
142

physics 0.04906942060444544

stats

0.9509305793955546

143

physics 0.004866512549693349

stats

0.9951334874503066

144

physics 0.09976563086486422

stats

0.9002343691351358

145

physics 0.05596314605509104

stats

0.944036853944909

146

physics 0.4775058482534537

stats

0.5224941517465462

147

physics 0.06533395142700935

stats

0.9346660485729906

148

physics 0.025158149034334516

stats

0.9748418509656654

149

physics 0.028704744263164023

stats

0.9712952557368361

150

physics 0.6507405177736407

stats

0.34925948222635933

151

physics 0.0014851655817245846 stats

0.9985148344182755

152

physics 0.09679338988405206

stats

0.9032066101159479

153

physics 0.850397396133766

stats

0.149602603866234

154

physics 5.5494012479254725E-5 stats

0.9999445059875208

155

physics 0.002711690166716238

stats

0.9972883098332839

156

physics 0.0017276719619841888 stats

0.9982723280380157

157

physics 0.0012225508257329924 stats

0.9987774491742669

158

physics 0.011506055125742294

stats

0.9884939448742577

159

physics 1.143698041585641E-4

stats

0.9998856301958415

160

physics 0.014350673406971217

stats

0.9856493265930287

161

physics 1.2684988165938228E-10 stats

0.9999999998731501

162

physics 5.974727527719207E-4

stats

0.9994025272472282

163

physics 8.319412938714571E-8

stats

0.9999999168058706

164

physics 0.18225036326389982

stats

0.8177496367361002
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وكما نالحظ بأن كل صنف يتألف من توقعين إحداهما يعطي نسبة التوقع للصنف اإليجابي
(الفيزيائي) وآلخر يعطي نسبة لتوقع للصنف السلبي (االحصائي) ،فالسطر األول على سبيل
المثال توقع الغرض رقم  159أن يكون فيزيائيا بنسبة  0.000143وبنسبة  0.99احصائيا
وبالتالي يدل على أن الغرض احصائي ،وهكذا...

 2-5التطبيق الثاني :تصنيف الكيانات
 1-2-5تسمية بيانات السالسل
نشأت مهمة سالسل التسميات(التوسيم) لمجموعة من سالسل المشاهدات في العديد من
المجاالت كالمجاالت التي تتضمن المعلومات الحيوية أو مجاالت التعرف على الكالم .فعلى
سبيل المثال مهمة معالجة لغة طبيعية لتسمية (توسيم) الكلمات في الجملة مع المتوافقات لها في
جزء من الكالم  POSاختصا ار لـ ( Part of Speechوالمقصود ،البنى األساسية في اللغة كأن
تكون مثال فعل ،اسم ،ضمير .).... ،في هذه المهمة كل كلمة تُوس ُم (تسمى) بعالمة  tagتشير
إلى جزء الكالم  POSالمتوافق معها والنتيجة الحصول على نص مشروح بتعليقات كما يلي
(على فرض أن النص المعطى):
He reckons the current account deficit will narrow to only 1.8 billion in
September ..

فيكون التوسيم كما يلي:
[PRP He] [VBZ reckons] [DT the] [JJ current] [NN account] [NN
]deficit] [MD will] [VB narrow] [TO to] [RB only] [# #] [CD 1.8] [CD billion
][IN in] [NNP September] [. .
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تعد مهمة تسمية الجمل بهذه الطريقة الخطوة األهم التي تأتي قبل مهمة المعالجة في اللغات
عالية المستوى .حيث تزيد العالمات  tagsمن المعلومات الواردة في كل كلمة على حدى من
خالل اإلشارة الواضحة لبعض البنى األساسية في اللغة.

الطريقة األكثر شيوعا لوضع هذه العالمات  tagsوتصنيف المهام هي توظيف نماذج
ماركوف المخفية  .HMMsإن نماذج ماركوف المخفية هي شكل من أشكال نماذج التوليد التي
تعرف تابع توزيع احتمالي مشترك )𝑌  𝑝(𝑋,حيث 𝑋 متغير عشوائي في سلسلة المشاهدات و
 Yمتغير عشوائي في سلسلة الوسوم (التسميات) .حتى نستطيع بناء تابع توزيع احتمالي مشترك
من هذا النوع  ،يجب سرد كافة سالسل المشاهدات المتاحة لهذه المهمة ،حيث من الصعوبة
البالغة إنجاز المهمة المطلوبة من دون تمثيل عناصر المشاهدات على شكل وحدات معزولة
ومستقلة عن العناصر األخرى ،كل وحدة تمثل سلسلة مستقلة من المشاهدات .هذه الفرضية
مناسبة عندما تكون البيانات مجموعات بسيطة ،ويمكن فصل الحاالت وتشكيل السالسل
بسهولة ،إال أن الواقع ،غير ذلك ،حيث معظم سالسل المشاهدات الحقيقية (الواقعية) تتألف من
مجموعة من المميزات المتعددة والمتفاعلة مع بعضها بحيث يكون العالقات فيما بينها قوية جدا
وال يمكن إجراء التمثيل المذكور لعناصر المشاهدات في وحدات مستقلة بسهولة.
تعد مشكلة تمثيل عناصر المشاهدات من أهم المسائل ،عند توسيم البيانات المتسلسلة.
من الواضح أن النموذج الذي يفرض االستقاللية على مجموعة المميزات يمكننا من تمثيل
عناصر المشاهدات بسهولة وأكثر مرونة في العمل إال أن النموذج الذي يستطيع تمثيل عناصر
المشاهدات في سالسل معزولة ،من دون أن يفرض االستقاللية على مجموعة المميزات ،يكون
مطلوب ومرغوب وبشكل أكبر أيضا.
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إحدى طرق التمثيل التي تحقق كال الشرطين (المعياريين) المذكورين هي استخدام نموذج
يعرف تابع االحتمال الشرطي )𝑥|𝑌(𝑝 على سالسل التوسيم 𝑌 وسلسلة المشاهدة 𝑥  ،بدال من
تابع التوزيع المشترك على ٍ
كل من سلسلتي التوسيم والمشاهدة.
تستخدم النماذج الشرطية لتسمية سلسلة مشاهدة جديد ∗𝑥 من خالل اختيار سلسلة توسيم
∗𝑦 حيث يكون االحتمال الشرطي ) ∗𝑥| ∗𝑦(𝑝

أعظم ما يمكن .طبيعة االحتمال الشرطي

المستخدم في هذه النماذج تعني بأنه لم يتم تبديد أو ضياع أي جهد عند نمذجة المشاهدات
وتكون قد حررتنا من األخذ بفرضيات االستقالل غير المبررة ،بحيث ُتلتقط الخصائص (السمات)
بشكل اعتباطي ،بغض النظر عن االرتباط الموجود بين هذه السمات.
الحقول العشوائية الشرطية  CRFsهي إطار احتمالي لتوسيم وتجزئة بيانات السلسلة وهو شكل
من أشكال النماذج الرسومية  Graphغير الموجهة (نظرية البيان) ،الذي يعرف توزيع خطي
لوغاريتمي على سالسل التوسيم المعطاة لسلسلة مشاهدة جزئية .تعطى األفضلية للحقول
العشوائية الشرطية على نماذج ماركوف المخفية ،بسبب طبيعتها الشرطية ،التي تؤدي إلى إهمال
معيار فرضية االستقالل المعتمدة في سالسل ماركوف المخفية ،لضمان االستدالل المرن.
إضافة إلى أن  CRFsتتجنب مسألة انحراف التوسيم (التسمية) باتجاه معين ،والذي أظهره
االنتروبي األعظمي لنماذج ماركوف  ، MEMMsونماذج ماركوف الشرطية المبنية على
النماذج الرسومية الموجهة .حيث تتفوق  CRFsعلى  MMsو  MEMMsعند التعامل مع
بيانات حقيقة من الواقع.
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 2-2-5النماذج الرسومية غير الموجهة undirected graphical Models

يمكن أن ُينظر إلى الحقول العشوائية الشرطية ،على أنها نماذج رسومية غير موجهة أو
حقول ماركوف عشوائية ،وبشكل عام مشروطة بوقوع المتغير العشوائي  Xالذي يمثل سلسلة
المشاهدة .نعرف التابع )𝐸  𝐺 = (𝑉,ليكون  Graphغير موجه.
 نمذجة السالسل
بينما تتنبأ المصنفات بمتغير لصنف وحيد فقط ،تُوسع النماذج الرسومية ُقُدارتها لنمذجة
عدة متغيرات مرتبطة ببعضها البعض .سوف نناقش في هذا البحث ،الشكل األبسط من التبعية
واالرتباط ،بحيث تكون متغيرات تكون المخرجات على شكل سلسلة مرتبة ،ولتحفيز هذا النوع من
النماذج سوف نناقش تطبيقات معالجة اللغات الطبيعية ومهمة تنظيم الكينونات التي لها تسميات
(تسمى بالكينونات ذات األسماء)  .named-entityتُدعى هذه المهمة بـ NERاختصا ار للعبارة
( named-entity recognitionتنظيم الكينونات ذات األسماء) NER .هي مسألة تعريف
(وضع معرف للكينونة) وتصنيف الكينونات بوضع لها أسماء مناسبة في النص ،والتي قد
تتضمن أسماء لمواقع أو أماكن مثل الصين ،الب ارزيل ....،أو أسماء ألشخاص مثل جورج
بوش ،.. ،أو أسماء لمنظمات مثل األمم المتحدة ،الجامعة العربية....،
مهمة تنظيم الكينونات ذات األسماء  named-entityتكون أوال الحصول على القطعة من
الجملة والتي كلماتها جزء من الكينونة وبعد ذلك تصنيف كل كينونة حسب صنفها (كأسماء
أشخاص ،أسماء مناطق ،أسماء منظمات.)..... ،
التحدي األكبر في هذه المسألة هو َّ
أن الكثير من الكينونات تكون نادرة الظهور ،حتى عند
استخدام مجموعات تدريب ضخمة ،ولذلك البد من إيجاد طريقة للتعرف عليهم من سياق النص.
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إحدى الطرق المتبعة في  NERهي أن نصنف كل كلمة بمفردها تصنيفا مستقال عن الكلمات
األخرى ،كأن تكون اسما لشخص ،اسما لمكان ،اسما لمنظمة....،
إن المشكلة مع هذه الطريقة افتراضها جميع المدخالت المعطاة ،هي أن جميع وسوم
(تسميات) الكينونات ذات األسماء  named-entityمستقلة عن بعضها البعض .في الحقيقة
وسوم (تسميات) الكينونات ذات األسماء ،للكلمات المجاورة قد تكون مرتبط بسابقاتها ،على سبيل
المثال اسم  New Yorkهو اسم لموقع بينما  New York Timesهو اسم لمنظمة .في الحقيقة
تضعف من خالل ترتيب متغيرات الخرج السلسلة الخطية.
إن فرضية االستقالل بين الكلمات قد
ُ
أُخذت هذه الطريقة عن نموذج ماركوف المخفي  ،HMMحيث نماذج ماركوف المخفية
هي سالسل من المشاهدات:
𝑋 = {𝑥𝑡 } 𝑇𝑡=1

على افتراض أن هناك سالسل لحاالت مقصودة بعينها:
𝑌 = {𝑦𝑡 } 𝑇𝑡=1

ومستمدة من مجموعة من الحاالت المحددة .كل مشاهدة 𝑡𝑥 معرف لكلمة في الموضع 𝑡 من
السلسلة .وكل حالة 𝑡𝑦 هي وسم (تسمية) لكينونة ذات اسم  ،named-entityأي إنها إحدى
أنواع الكينونات أما شخص ،موقع ،منظمة ... ،وإلمكانية نمذجة التوزيع المرتبط )𝑦  𝑝(𝑥,فإن
 HMMتأخذ بالفرضيتين المستقلتين اآلتيتين:
الفرضية األولى :كل حالة تعتمد سلفها (سابقتها) بشكل مباشر ،أي أنه كل حالة

𝑡

مستقلة

عن جميع الحاالت األسالف (السابقات)  𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 , … . , 𝑦𝑡−2والمعطاة قبل حالتها السابقة
لها . 𝑦𝑡−1
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الفرضية الثانية :هي أن كل متغير مشاهدة 𝑡𝑥 يعتمد على الحالة الحالية 𝑡𝑦 فقط .مع تلك
الفرضيات يمكننا أن نحدد  HMMباستخدام ثالثة توزيعات احتمالية:
-

التوزيع األول هو توزيع على الحالة األولية𝑝(𝑦1 ) :

-

التوزيع الثاني هو توزيع االنتقال 𝑝(𝑦𝑡 |𝑦𝑡−1 ):

-

التوزيع الثالث وهو توزيع المشاهدة𝑝(𝑥𝑡 |𝑦𝑡 ) :

أي إن االحتمال المرتبط لسلسلة الحالة 𝑦 وسلسلة المشاهدة 𝑥 تحلل إلى عوامل كما يأتي:
𝑇

) 𝑡𝑦| 𝑡𝑥(𝑝) 𝑝(𝑥, 𝑦) = ∏ 𝑝(𝑦𝑡 |𝑦𝑡−1
𝑡=1

بتبسيط العالقة السابقة  ،يمكن أن نكتب توزيع الحالة األولية )  𝑝(𝑦1بالشكل ) .𝑝(𝑦1 |𝑦0
تُستخدم  HMMsعند التعامل مع اللغات الطبيعية لتوسيم (تسمية) السالسل مثال توسيم جزء من
الكالم ،ترتيب وتنظيم الكينونات ذات األسماء ،استخراج المعلومات.

 3-2-5استخدام تطبيق  Malletفي نمذجة السالسل
تتألف غالبية مجموعات البيانات ،كالكتل النصية وقواعد البيانات الوراثية ،من سالسل
ذات قيم مميزة لكل سلسلة .يتضمن  Malletخوارزميات مختصة في معالجة السالسل
ومستخدمة استخداما واسعا حاليا ،كنماذج ماركوف المخفية HMMs

والحقول العشوائية

الشرطية ( CRFsيطلق عليها أحيانا السالسل الخطية) ،التي تدعم تطبيقات عديدة مثل البحث
عن الجين الوراثي في السالسل الوراثية ،وتنظيم الكينونات (التي تمثل سالسل نصية مثال)
وتحديد أنواعها.
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األمر SimpleTagger

هو واجهة سطر أوامر في  Malletلصف الحقول العشوائية الشرطية  .CRFsوسوف نقدم مثال
بسيط خارجي يبين استخدام هذه الواجهة لتحديد (وصف أو وسم) السالسل النصية .لنأخذ على
سبيل المثال ملف المدخالت الذي يتضمن مجموعة من السالسل المصوغة بالشكل:
Bill CAPITALIZED noun
slept non-noun
here LOWERCASE STOPWORD non-noun

أي إن كل سطر من الملف يمثل صفة واحدة ،ويملك الصيغة العامة اآلتية:
𝑙𝑒𝑏𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑟𝑢𝑡𝑎𝑒𝑓 … 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒1 𝑓𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒2

عندئذ يمكننا تدريب خوارزمية  CRFباستخدام الواجهة  SimpleTaggerوفق األمر السطري
التالي (األمر يجب أن يكتب على سطر واحد):
;java -cp "d:\maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\class
"D:\maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\lib\mallet-deps.jar
cc.mallet.fst.SimpleTagger --train true --model-file nouncrf
d:\maha\sample-data\CRF_Data\train.txt

يعمل هذا األمر على تدريب خوارزمية  CRFعلى ملف السالسل  Train.txtالذي يتضمن
العينة المذكورة اعاله .وكما نالحظ أننا حددنا الدليل d:\maha\mallet-2.0.8\mallet-

 2.0.8\classالذي يتضمن الصف الذي يتضمن الخيارات:
 --train trueالذي يحدد مهمة التدريب
 --model-file nouncrfالذي يحدد نوع الخوارزمية المستخدمة وهنا كما نالحظ استخدمنا
.CRF
ومن الضروري تضمين دليل الملف  mallet-deps.jarضمن سطر األوامر حتى نتمكن من
تحقيق الواجهة  .SimpleTaggerوبذلك عند تنفيذ األمر نكون قد دربنا خوارزمية  CRFعلى
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ملف البيانات النصي  .Train.txtوبعد تدريب الخوارزمية ،باإلمكان اختبارها على ملف آخر
يتضمن البيانات المصاغة بالشكل:
CAPITAL Al
slept
here

والتي نرغب بتصنيفها أو تحديد وسومها  ،Labelsوإلجراء االختبار نكتب األمر السطري التالي:
;java -cp "d:\maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\class
"D:\maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\lib\mallet-deps.jar
cc.mallet.fst.SimpleTagger --model-file nouncrf
D:\Maha\sample-data\CRF_Data\Apply.txt

كما نالحظ أن األمر يشابه األمر الذي استخدمناه في تدريب الخوارزمية ،االختالف بينهما في
الخيارات حيث أزلنا خيار التدريب وحدننا مسار ملف االختبار  Apply.txtوعند تنفيذ األمر
نحصل على النتيجة اآلتية:
هذه النتائج تدل على أن خوارزمية التصنيف للسالسل قد حددت أنواع الكلمات الممكن التعرف
عليها في بيانات التطبيق وهي ثالثة أنواع non-noun

 ( O nounأي كلمات ليست اسماء و

كلمات اسماء وكلمات غير محددة) ومن ثم حددت النتائج بالشكل:
Number of predicates: 5
noun CAPITAL Al
slept

non-noun

here

non-noun

كما يمكننا أن نستخدم في تدريب الخوارزمية أكثر من ملف نصي ويتم ذلك من خالل إلضافة
الخيار  --threadsالذي يحدد عدد ملفات العينة المتاحة لالختبار ،ويصاغ األمر بالشكل
اآلتي:
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java -cp "d:\maha\mallet-2.0.8\mallet2.0.8\class;D:\maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\lib\malletdeps.jar" cc.mallet.fst.SimpleTagger --model-file nouncrf -threads 2 D:\Maha\sample-data\CRF_Data\Train1.txt
D:\Maha\sample-data\CRF_Data\Train2.txt

وكما نالحظ بأننا حددنا عدد الملفات وحددنا بعد ذلك أسماءها مع المسار أو الدليل الموجودة
به.
هناك العديد من الخيارات المتاحة مع الواجهة  SimpleTaggerوالتي يمكن االطالع عليها
باستخدام الخيار  --helpوفق الصياغة اآلتية:
java -cp "d:\maha\mallet-2.0.8\mallet2.0.8\class;D:\maha\mallet-2.0.8\mallet-2.0.8\lib\malletdeps.jar" cc.mallet.fst.SimpleTagger --help

 4-2-5اختبار التطبيق على عينة من البيانات
بعد ان بينا طريقة عمل خوارزمية تصنيف السالسل ،أجرينا تطبيق عملي على عينة من
البيانات التي تحتوي على مجموعتين من البيانات وهي بيانات التدريب وبيانات التطبيق ،من
خالل استخراج عدد من المميزات وتحديد هوية كل مميز مستخرج من النصوص المختبرة ،حيث
خزنا المميزات المستخرجة مع هوياتها في ملف نصي أسميناه  Train.txtالذي يمثل بيانات
التدريب للخوارزمية ويمكن عرض عينة من محتويات هذا الملف بالشكل:

SimpleTagger noun
MALLET noun
Conditional noun
noun

Random

Field noun
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Bill noun
slept

verb
verb

trained

verb

present

verb
verb

use

input

prop

here

in prop
on prop
of prop
if prop
the prop
under prop
next prop

وكما نالحظ بأننا اخترنا ثالث مجموعات (المجموعة األولى تحدد االسماء والمجموعة الثانية
تحدد االفعال والمجموعة الثالثة تحدد حرف الجر والظروف) .كما استخدمنا مجموعة من
البيانات (نص آخر لالختبار) واستخرجنا المميزات منه من دون تحديد هويتها وخزناها في ملف
نصي للتطبيق اسميناه  Apply.txtوهذه عينة من المميزات المستخرجة:
here
in
on
the
under
next
SimpleTagger
MALLET
Conditional
slept
trained
use
input
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of
if
Random
Field
Bill
Present

 وبعد ذلك نفذنا خوارزمية الحقول الشرطية العشوائيةCRF:حصلنا على النتائج اآلتية
C:\Users\PCE>call D:\Maha\FilesBat\CRF\1TrainCRF.bat
1>D:\Maha\FilesBat\CRF\ResultCRF\1TrainMahafile.txt
Number of features in training data: 20
Number of predicates: 20
Labels: O

n o u n

v e r b

p r o p

Training on 1 instances
Number of weights = 47
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -78.86245770927096
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -63.13765917083161
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -33.690655325655946
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -29.4057630433271
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -25.19586393426658
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -22.932664281649853
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -21.239508329783185
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -20.318749654609856
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -19.64704946002034
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
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getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -19.408562521299316
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -18.502154425584934
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -17.775910863372786
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -18.064892511084082
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -17.47469202637543
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -17.118962172170804
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -17.078925884818403
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -17.06716672833649
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -17.050932309381974
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF about to train with 1 iterations
getValue() (loglikelihood, optimizable by label likelihood) = -17.05016193297719
Exiting L-BFGS on termination #1:
value difference below tolerance (oldValue: -17.050932309381974 newValue: -17.05016193297719
CRF finished one iteration of maximizer, i=0
CRF training has converged, i=0
C:\Users\PCE>call D:\Maha\FilesBat\CRF\2ApplyCRF.bat
1>D:\Maha\FilesBat\CRF\ResultCRF\2ApplyMahafile.txt
Number of predicates: 22

وأعطت الخوارزمية الملف النصي الذي يظهر التصنيفات للمميزات المستخرجة من ملف
: كما يأتي،التطبيق
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: وبالمقارنة مع الكلمات المختبرة نجد
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تبين النتائج أن القسم االعظم من الكيانات وقد تم التعرف على هوية كل منها بالشكل الصحيح
. المذكورةCRF من خالل تطبيق الخوارزمية الحقول العشوائية الشرطية
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االستنتاجات
إن إحدى التحديات الرئيسية لتطبيق أساليب التعلم في العديد من المشاكل الواقعية هو ندرة
األمثلة ذات الجودة الجيدة.
نظرنا في مهام استخراج المعلومات من استخراج الكيانات وتصنيفها وتصنيف النصوص إلثبات
فائدة خوارزميات التعلم اآللي .تتمثل رؤيتنا الرئيسية في أنه يمكن توفير اإلشراف من قبل خبير
 domainبدال من خبير  ،NLPوبالتالي فإن المعرفة مستقلة عن المشكلة األساسية ولكنها
قريبة من عملية التفكير البشري.
في هذا البحث استعرضنا األعمال التمثيلية الستخالص المعلومات وخاصة العمل على إعادة
تنظيم اسم الكيان باستخدام نموذج ماركوف المخفية  HMMوالربط بين الكيانات بواسطة الحقول
العشوائية الشرطية مع وظيفة كيرنل ،مما يؤثر في المعلومات المتداخلة للميزات .إن تصنيف
الكيانات وربطها هو وظيفة مهمة يتم تنفيذها من خالل  HMMو CRFعلى التوالي ،من خالل
االستفادة من ميزة  n-gramالتي تستخدم في مجموعة الميزات .لقد تم أخذ مجموعة البيانات
سردية لألخبار من أجل التحقق من النهج المقترح.
ويمكن االستفادة من هذا العمل في مجاالت عدة:
 )1غالبا ما يحتاج باحثين في الطب الحيوي للتدقيق من خالل كمية كبيرة من المنشورات العلمية
للبحث عن االكتشافات وباألخص المتعلقة بالجينات والبروتينات أو الكيانات الطبية الحيوية
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األخرى  .وبالتالي قد ال يكفي بحث بسيط على أساس مطابقة الكلمات الرئيسية ألن الكيانات
الطبية الحيوية في كثير من األحيان المرادفات واألسماء غامضة ،مما يجعل من الصعب استرداد
الوثائق ذات الصلة بدقة .ولذلك فإن المهمة الحاسمة في التنقيب التلقائي باألدب الطبي الحيوي
هو ذكر تعريفات من الجهات الطبية الحيوية من النص وربطها باإلدخاالت المقابلة لقواعد
المعرفة القائمة.
 )2غالبا ما يحتاج العاملين في القطاع المالي للحصول على أجزاء محددة من معلومات المقاالت
اإلخبارية للمساعدة في اتخاذ الق اررات الخاصة بهم يوما بعد يوم .على سبيل المثال ،قد تحتاج
شركة تمويل أن تعرف عمليات االستحواذ لكل شركة والتي تحدث خالل فترة زمنية معينة
والتفاصيل لكل شراء  .البحث التلقائي على هذه المعلومات من النص يتطلب تقنيات استخالص

المعلومات القياسية مثل معرفة أو إدراك الكيان المسمى واستخراج العالقة.
 )3قيام محللي االستخبارات بمراجعة كميات كبيرة من النصوص للبحث عن المعلومات مثل
األشخاص الذين شاركوا في أحداث اإلرهاب ،واألسلحة المستخدمة وأهداف الهجمات االرهابية.
في حين تقنيات استرجاع المعلومات يمكن استخدامها لتحديد الوثائق التي تصف أحداث
اإلرهاب ،لكن هناك حاجة إلى تقنيات استخراج المعلومات لمزيد من تحديد وحدات المعلومات
ضمن هذه الوثائق.
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المقترحات والتوصيات
 الفكرة األساسية هي استكشاف نماذج التعلم العميق التي يمكنها في الوقت نفسه حل العديد من
مهام استخالص المعلومات لتحسين أداء المهام الفردية (التعلم المشترك) .يسهل التعلم العميق
مثل هذه األهداف التعليمية متعددة المهام إذ يسمح بالتمثيل المشترك بين المهام المختلفة .هذا
يشجع التواصل بين مهام متعددة من أجل إصالح األخطاء من بعضها بعضا وتقديم تمثيل
أفضل للمهام بوصفها نتيجة نهائية.
 تحتوي الصور ومقاطع الفيديو على الكثير من البيانات النصية التي تعمل بمنزلة معلومات مفيدة
للتعليق التلقائي وفهرسة الصور ومقاطع الفيديو .فإن استخراج البيانات النصية من الصور
ومقاطع الفيديو يمكن أن يساعد مساعدة كبيرة في أنظمة االسترجاع والفهرسة .ال يزال البحث
في هذا المجال في بداياته ،ويعمل العلماء على تطبيق رؤية أفضل للكمبيوتر وتقنيات معالجة
اللغة الطبيعية لتحسين أدائها.
 أحدث التقنيات في استخالص المعلومات ال تزال تفتقر إلى مستوى األداء البشري في مواكبة
الرعاية الصحية ( الطب الحيوي )  .ومن ثم  ،فإن البحث المستقبلي هو استكشاف وتطوير
تقنيات استخالص المعلومات في مجال الرعاية الصحية.
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األبحاث
المنشورة
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تدعم األبحاث المنشورة في المجالت المحكمة عمل
األطروحة ،لهذا قمنا بنشر بحثين علميين في مجلة جامعة
البعث ،وفيما يلي أسماء األبحاث المنشورة مع صورة عن
قبول نشر كل منها:

البحث األول:
نشر بعنوان:
"دراسة استقصائية لطرق استخالص معلومات من نص "

بتاريخ  2017/3/30تحت رقم .617
البحث الثاني:
نشر بعنوان:
" تحسين قواعد التعلم الستخالص معلومات من نص "
بتاريخ  2018/2/12تحت رقم .289
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