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يؼٓذ انذساعاخ ٔاألتحاز نهرؼشٚة – جايؼح يحًذ انخايظ انغٕٚغ ،ٙانشتاط  -انًغشب

المعالجة اآللية للتعدد الداللي :أفعال الحركة نموذجا
ذغرُذ انرطثٛقاخ ف ٙانًؼانجح اٜنٛح نهغح ،يصم اعرخشاض انًؼهٕيح ٔإػادج تُُٛح ٔشٛقةح ( ،)document restructuringإنةٗ وٕاػةذ
يؼاسف يؼجًٛح نرأٔٚم َض يؼ .ٍٛفٓزِ انقٕاػذ ذشيض يؼاَ ٙانكهًاخ ٔيا ٚشذثط تٓا يٍ ذشكٛة ٔطشف .فًصال واػذج  WordNetذؼذ
انقاػذج األكصش شٕٛػا تانُغثح نهغح األَجهٛضٚح (اَظش ذطثٛقاخ فٛهثٕو (ٔ Felbaum )8991نغاخ أخشٖ .غٛش أٌ ْزِ انقاػذج ذؼةاَ ٙيةٍ
يشكم أعاعٚ ٙرًصم ف ٙكَٕٓا ذقٕو ػهٗ ذؼذاد انًؼُٗ  /انًؼُةٗ انرظةشٚحْٔ .)sense enumeration( ٙةزِ انخاطةٛح ذطةشش يشةاكم
يرؼذدج تانُغثح نرطثٛقاخ انًؼانجح اٜنٛح نهغح ػهٗ يغرٕٖ انرأٔٚم انًُرظشْٔ .زا ٚؼٕد ،أعاعا ،إنٗ ػٕٛب  WordNetانرانٛح:
 .8ػذو كفاٚح أٔ اإلفشاط ف ٙذثغٛط انرًصٛم انًؼشفٙ
 .2ذغطٛح غٛش كافٛح ف ٙذطثٛق انًجال (تخظٕص ذٕصٚغ ٔذحذٚذ انًجاالخ اَظش )WordNet
 .3ضؼف دػى ذأٔٚم انرظٕساخ انجذٚذجٚ ،ؼُ ٙانرظٕساخ غٛش انًذَٔح ف ٙانقاػذج ٔيٍ شى االعرؼًاالخ انجذٚةذج غٛةش انًذَٔةح
تانُغثح نهرظٕساخ انًذَٔح.

ذجُثةةا نٓةةزِ انًشةةاكم ٔانصغةةشاخ َرثُةةٗ ف ة ٙيؼانجرُةةا نهرؼةةذد انةةذالن ٙقنٛةةا يقاستةةح عذٚصةةح نقٕاػةةذ انًؼةةاسف انًؼجًٛةةح أال ْٔةة ٙانًؼجةةى
انًٕنةةذ(تٕعرٕٚفغةةكَ .Generative Lexicon (Pustejovsky (1995-1998-2001 ٙقرةةشش فةةْ ٙةةزِ انٕسوةةح ذًصةةٛال يؼشفٛةةا
نألَطٕنٕجٛةةاخ انهغةةاخ انفشػٛةةح ٔانرةةْ ٙةة ٙفةة ٙانٕاوةةغ أَطٕنٕجٛةةاخ نغٕٚةةح يغةةرهًٓح يةةٍ انذالنةةح انًؼجًٛةةح نرأٔٚةةم انةةُض فةة ٙيجةةال
يخظٕص .عُشكض فْ ٙزِ انٕسوح ػهٗ يؼانجح ظاْشج انرؼذد انذالنَٔ ٙرخز أفؼال انحشكح ًَٕرجا نٓةا .فةانًالعع أٌ ُْةاا اعةرؼًاالخ
يخرهفح ألفؼال يصم دفغ ٔدخم ٔيش ٔػثش كًا ف ٙانثُٛاخ انرانٛح:
 .4أ) دخم إنٗ انثٛد
ب) دخم ف ٙأصيح
ض) دخم ف ٙغٛثٕتح
 .5أ) دفغ انشجم انؼشتح
ب) دفؼّ انقشاس انجائش إنٗ االَرحاس
 .6أ) يش ػهٗ تاب انحذٚقح
ب) يش تظشف طؼثح
عُث ٍٛكٛف أٌ انؼالواخ انذالنٛح نألَٕاع (ٔ ،)qualiaنٛظ انًؼُٗ انرظةشٚح ،ٙذًكةٍ يةٍ ضةثط انؼالوةاخ انًرؼاسضةح انًٕجةٕدج تةٍٛ
انٕعذاخ انذالنٛح كٛفًا كاٌ يٕوؼٓا ف ٙاألَطٕنٕجٛأْ .كزا ،فإٌ ضثط ذؼذد انًؼُٗ ٚقٕو ػهٗ انثحس ػهةٗ انًؼهٕيةح تٕاعةطح اعةرغالل
سفغ انرثاط يؼاَْ ٙزِ األفؼال ػهٗ أعاط انرظُٛف األَطٕنٕجٔ ٙانغًاخ انذالنٛحْٔ .زا ًٚكٍ يةٍ انفٓةى اٜنة ٙنهُظةٕص انةز٘ ٚغةرُذ
إنٗ يؼطٛاخ ذشذثط تانًغاًْح انذالنٛح نهكهًح ف ٙانجًهةح أٔ انغةٛا ْٔ .كةزا ٚةرى سفةغ االنرثةاط انًؼجًة ٙتفغةم انغُةٗ انٕاعةغ نهًؼهٕيةح
انًغًُح فٔ ٙطف انٕعذاخ انًؼجًٛح ٔانقٕٛد ػهٗ أًَاط انًٕضٕػاخ انر ٙذقثهٓا ف ٙانغٛا .

