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معالجة النصوص العربية ألجل الفهرسة واالسترجاع
ملخص
تختلف اللغة العربٌة عن غٌرها من اللغات الالتٌنٌة بكثرة مشتقات كلماتها.
للبحث فً هذه اللغة ٌجب معالجة كلماتها وإزالة الزوائد لكً ٌتم فهرسة الصور
المختلفة للكلمة الواحدة تحت مرجع واحد .قام العدٌد من الباحثٌن فً هذا المجال
بتطوٌر أنظمة إلزالة األحرف الزائدة فً الكلمات العربٌة وأثبتت هذه األنظمة أن
إرجاع الكلمات إلى أصلها ٌزٌد من دقة استرجاع النصوص العربٌة .معظم هذه
األنظمة ٌقوم بإزالة الزوائد بصورة غٌر دقٌقة بحٌث ٌتم مقارنة أوائل وأواخر
الكلمات بقائمة من هذه الزوائد وإزالتها بدون التأكد من أن األحرف المزالة هً
فعال أحرف زائدة .فً هذه الورقة البحثٌة نعرض نظامنا الذي نقوم فٌه بإزالة
الزوائد بصورة صحٌحة باستخدام المعاجم العربٌة والقوانٌن النحوٌة .تبرهن النتائج
أن إزالة األحرف الزائدة بصورة صحٌحة ٌزٌد من دقة وكم النصوص المسترجعة.
المفردات
إرجاع الكلمات العربٌة إلى أصولها
العربٌة

Arabic stemming

– استرجاع النصوص

Arabic information retrieval

 .1المقدمة
اللغة العربٌة هً لغة سامٌة تبنى كلماتها من كلمات ثالثٌة  -ورباعٌة أحٌانا-
تسمى الجذورٌ .تم ذلك بزٌادة أحرف أو ضمائر فً مقدمة الجدر أو مؤخرته أو فً
وسطه وذلك حسب الجنس والعدد والتعرٌف والحالة اإلعرابٌة .جعلت هذه الخاصٌة
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للكلمة العربٌة الواحدة صورا متعددة فً النصوص العربٌة ،وهذا ما ٌجعل البحث
عنها أمرا صعبا إذ أن البحت عن أي صورة ٌجب أن ٌؤدي إلى إٌجاد كافة الصور
األخرى فً النص العربً .مثال الكلمات "مدرسة"" ،مدرسات"" ،مدرسون"،
"المدرسون" هً صور متعددة للكلمة "مدرس" .ولذا إذا كان البحث عن كلمة
"مدرسون" وجب على نظام البحث أن ٌجد الكلمات المتبقٌة األخرىٌ .تم إنجاز ذلك
عادة بإزالة األحرف الزائدة من الكلمات العربٌة قبل علمٌة الفهرسة.
تقوم معظم األنظمة المتوفرة حالٌا بإزالة الزوائد عن طرٌق المقارنة كما هو
متعارف علٌه فً اللغة اإلنجلٌزٌة .مثال ٌتم إزالة حرف العطف "و" من أوائل
الكلمات عن طرٌق مقارنة الحرف األول من الكلمة بهذا الحرف وإزالته إذا كان
مساوٌا له .فً الكلمتٌن "وزٌر"" ،وكٌل" مثال نجد أن هذا األسلوب ٌؤدي إلى قلب
معانً الكلمات العربٌة إلى كلمات أخرى مخالفة وهذا من شأنه أن ٌجعل من ٌبحث
عن الوثائق التً تحتوي كلمة "وزٌر" أن ٌسترجع الوثائق التً تحتوي على كلمة
"زٌر" والعكس صحٌح.
تستخدم اللغة العربٌة أٌضا التشكٌل لتمثٌل الشكل اإلعرابً للكلمة ضمن الجملة.
لألسف الشدٌد عند غٌاب التشكٌل – وهذا حال معظم النصوص العربٌة حالٌا-
ٌصعب اخذ القرار حول معنى الكلمة كما ٌصعب تحدٌد ما إذا كانت األحرف
األولى أو األخٌرة من الكلمة هً أحرف زائدة .مثال الحرف األول من الكلمة
"وسادة" قد ٌكون حرف جر أو عطف إذا اعتبرنا أن الكلمة هً " َو َسادة" وٌكون
حرفا أصلٌا إذا كانت الكلمة هً " ِو َسادة".
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فً هذه الورقة نقدم أسلوبا جدٌدا لحذف الزوائد من الكلمة بصورة صحٌحة.
تعتمد طرٌقتنا فً إزالة اللواحق باستخدام أحد معاجم اللغة العربٌة وبعض القواعد
النحوٌة للتأكد من أن األحرف التً ٌتم إزالتها هً فعال أحرف زائدة.
سوف نتطرق فً الجزء الثانً إلى طرق إزالة الزوائد المتبع فً أنظمة
استرجاع اللغة العربٌة ونتطرق إلى بعض األخطاء التً تقوم بها هذه األنظمة .فً
الجزء الثالث سوف نعرض مثاال لنظامٌن مختلفٌن ٌتم استخدامهما فً إزالة
األحرف الزائدة من الكلمات العربٌة .فً القسم الرابع نتطرق إلى تفاصٌل النظام
الجدٌد وكٌف ٌتم إزالة األحرف الزائدة بصورة صحٌحة باستخدام أحد المعاجم
وبعض القوانٌن النحوٌةٌ .تم عرض تقٌٌم النظام الجدٌد ووصف طرٌقة التقٌٌم
وعرض النتائج فً القسم الخامس .نختم هذه الورقة فً الجزء السادس بملخص
وبعض التعدٌالت المقترحة للنظام الجدٌد.
 .2فهرسة الكلمات العربية لغرض االسترجاع
للبحث فً النصوص عموما ٌتم أوال معالجة النصوص من أجل جمع الصور
المختلفة للكلمة الواحدة تحت مرجع واحد فً فهرس البحث .وٌحتوي الفهرس عادة
على مرجع للكلمة وعناوٌن أو أسماء الوثائق التً وردت فٌها ،عند البحث عن كلمة
ما ٌتم استرجاع عناوٌن الوثائق المقابلة لتلك الكلمة من الفهرس ومن تم عرضها.
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إحدى الطرق المستخدمة لزٌادة كفاءة البحث فً نظم استرجاع البٌانات هً
إزالة األحرف الزائدة ( )stemmingوإرجاع الكلمات إلى أصولها لٌتم فهرسة الصور
المختلفة لنفس الكلمة تحت مرجع واحد بدال من إنشاء مرجع واحد لكل صورة على
حدة.
الكلمات العربٌة لها مشتقات عدٌدة وذلك التصال الضمائر واألحرف بالكلمة
مباشرة وهذا ٌجعل لنفس االسم أكثر من ستٌن صورة مختلفة وللفعل صورا أكثر،
لهذا فإن إزالة ا ألحرف الزائدة المتصلة بالكلمة ٌقلل بصورة كبٌرة من حجم الفهرس
وٌزٌد من كفاءة البحث.
ٌوجد العدٌد من األنظمة التً صممت لهذا الغرض وهً تنقسم إلى قسمٌن
أساسٌٌن هما أنظمة إزالة لواحق الكلمات من أول وآخر الكلمة ،وأنظمة إرجاع
الكلمات إلى جذروها .فً األنظمة األولى ٌتم إزالة اللواحق بناءا على قوائم معدة
مسبقا ٌتم مقارنتها بأول وآخر الكلمة ،بٌنما ٌتم فً األنظمة الثانٌة حذف هذه
اللواحق بنفس الطرٌقة ثم مطابقة الكلمة المتبقٌة باألوزان الصرفٌة وإرجاع الجدر.
رغم أن معظم قوامٌس اللغة العربٌة مفهرسة باستخدام جدر الكلمة ،إال أن
الدراسات واألبحاث أثبتت أن هذا النظام غٌر فعال لفهرسة النصوص العربٌة
لغرض البحث واالسترجاع ،وأن النظام األول أكثر فعالٌة منه [ٌ .]2,3رجع هذا إلى
أن الجدر عام وٌشمل العدٌد من الكلمات الغٌر متشابهة بل والمختلفة المعنى فً
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بعض األحٌان .مثال الكلمات "عمل"" ،معمل"" ،عمٌل"" ،معمول" لها نفس الجدر
"عمل" ولكنها تختلف فً المعنى خصوصا عندما ٌكون النص والمحتوي مختلفٌن تماما.

 .3.3كٌف ٌتم إزالة األحرف الزائدة
رغم وجود العدٌد من األنظمة الخاصة بإزالة األحرف الزائدة من الكلمات
العربٌة ألجل الفهرسة [ .]3ورغم معرفة الزوائد فً اللغة العربٌة من ضمائر وأحرف،
إال انه ال توجد قوائم مشتركة كلٌا بٌن هذه األنظمة ،فمنها من ٌقتصر على إزالة بعض
األحرف وٌترك البعض اآلخر ،ومنها من ٌقوم بإزالة معظم هذه اللواحق.
تم تحدٌد اللواحق فً األنظمة السابقة بعد إجراء تجارب باستخدام الموسوعات
النصٌة المتوفرة ،ولم ٌتم التركٌز على إزالة لواحق الكلمات بصورة صحٌحة ألن
السبب الرئٌسً وراء هذه التجارب كان الحصول على دقة أعلى بغض النظر عن
التركٌز على نوع وعدد اللواحق التً ٌزٌلها النظام.
معظم األنظمة المتوفرة حالٌا تقوم بإزالة األحرف الزائدة عن طرٌق مقارنة
بداٌة ونهاٌة الكلمة بمجموعة من اللواحق المحتملة [ .]2،2،4،3،3إذا طابقت بداٌة أو
نهاٌة الكلمة إحدى هذه اللواحق ٌتم إزالتها بدون النظر إلى الجزء المتبقً من
الكلمة .بعض األنظمة ٌشترط إلزالة هذه اللواحق أن ٌتكون الجزء المتبقً من
الكلمة من ثالثة أحرف أو أكثر.
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رغم أن مثل هذه األنظمة ٌعطً دقة عالٌة فً استرجاع البٌانات ،إال أن بعض
العملٌات الخاصة بمعالجة النصوص العربٌة قد تتأثر بهذا األسلوب .فمثال الترجمة
اآللٌة

تحتاج إلى وجود كلمات صحٌحة بعد إزالة لواحق

Machine translation

الكلمات أو أن النتٌجة تكون مغاٌرة تماما إلى معنى الكلمات المترجمة حٌث ٌضطر
نظام الترجمة إلى تحوٌل الجزء المتبقً من الكلمة إلى أصوات اللغة المقابلة وذلك
لعدم وجود الجزء المتبقً من الكلمة فً القاموس المستخدم فً عملٌة الترجمة .على
سبٌل المثال ،الكلمة "كتابتها" ترجمت إلى " "scriptعند استخدام محرك الترجمة
الخاص بقووقل ( 1،)Googleولكن عند إزالة الالحقة األخٌرة من الكلمة دون إزالة
الحرف "ـتـ" تاركا الكلمة "كتابت" فإن النتٌجة هً " "Ktaptوهذا خطأ إذ أن الحرف
"تاء"

لم

ٌتم

إزالته

رغم

أنه

الحقة

الكلمة األصلٌة .وٌترتب على هذه األخطاء أٌضا أخطاء فً عملٌة
summarisation

والترجمة باستخدام الموسوعات النصٌة

زائدة

عن

التلخٌص اآللً Text

المتوازٌة Parallel corpora

بٌن

اللغات.
 .3األنظمة السابقة
تم فً العقد الماضً تطوٌر العدٌد من األنظمة التً تدعم إزالة لواحق الكلمات
العربٌة من اجل فهرستها واستخدامها فً عملٌة البحث واسترجاع النصوص [.]0
نتطرق فً هذا الجزء إلى اثنٌن من هذه األنظمة ،األول ٌقوم بحذف اللواحق من
مقدمة ومؤخرة الكلمة بٌنما ٌقوم الثانً بإرجاع الكلمات إلى جذورها باستخدام

http://translate.google.com
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األوزان الصرفٌة .تم اختٌار هذٌن النظامٌن من باب التوضٌح فقط حتى ٌتكون لدى
القارئ فكرة عن هذه األنظمة.

 .3.0نظام لٌه الركً
قامت لٌه الركً

Leah Larkey

بتطوٌر نظام إلرجاع الكلمات إلى أصولها عن

طرٌق إزالة األحرف الزائدة اطلقت علٌه اسم " .]2[ "light10قبل البدء فً إزالة
الزوائد ٌقوم هذا النظام بإجراء بعض العملٌات التمهٌدٌة لخلق نمط موحد بٌن
الكلمات فً النص العربً وتتلخص هذه فً:
 إزالة الكلمات المتكررة بكثرة فً النص

Stopwords

مثل أدوات العطف والجر

والضمائر المنفصلة.
 إزالة حركات الوقف والفصل مثل الفواصل والنقط وعالمات التنصٌص
وغٌرها.
 إزالة الحركات اإلعرابٌة مثل الفتحة والضمة وغٌرهما.
 إزالة األرقام واألحرف التً ال تنتمً لألحرف العربٌة.
 تحوٌل األحرف أ ،إ  ،آ إلى ا (ألف بدون همزة).
 تحوٌل األلف المكسورة األخٌرة فً الكلمة إلى ٌاء.
 تحوٌل التاء المربوطة األخٌرة إلى هاء.
بعد هذه العملٌة ٌقوم هذا النظام بإزالة حرف الواو من أوائل الكلمات .وٌشترط
إلزال ة هذا الحرف أن ٌكون طول الكلمة المتبقٌة ثالثة أحرف فما فوقٌ .تم بعد ذلك
إزالة أداة التعرٌف "الـ" وما لحقها من أحرف الجر وأدوات العطف فٌتم إزالة "الـ"،
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"والـ"" ،فالـ"" ،كالـ"" ،بالـ" من أوائل الكلمات بشرط أن ٌكون طول الكلمة المتبقٌة
بعد عملٌة اإلزالة حرفان أو أكثر .بعد ذلك ٌتم إزالة اللواحق "ها"" ،ان"" ،ات"" ،ون"،
"ٌن"ٌ" ،ه"ٌ" ،ة"" ،ه"" ،ة"" ،ي" من أواخر الكلمة على الترتٌب السابق على أن ٌكون
طول الكلمة المتبقٌة بعد عملٌة اإلزالة حرفان أو أكثر.
ٌتضح من الخطوات السابقة إلزالة اللواحق أن عددا كبٌرا من اللواحق العربٌة
مثل الضمائر وأحرف الجر والعطف تم تجاهلها .وهذا من شأنه أن ٌترك بعض
الكلمات فً النص دون إرجاعها إلى أصلها .مثال ٌنتج عن إزالة اللواحق من
الكلمات "كتابه"" ،كتابها"" ،كتابهم"" ،كتابهما"" ،فكتابه"" ،بكتابه" خمس مراجع
فً فهرس البحث لنفس الكلمة وذلك بسبب عدم إزالة كافة اللواحق فً هذا النظام.
كما أن النظام ٌقع فً إزالة أحرف أصلٌة على أنها لواحق دون التأكد من أن ما تم
حذفه هو فعال أحرف زائدة متصلة بالكلمة.

 .3.0نظام شٌرٌن خوجة
ٌقوم هذا النظام بإزالة اللواحق من بداٌة ونهاٌة الكلمة مع مقارنة ما تبقً من
الكل مة بمجموعة من األوزان الصرفٌة فً كل مرة ٌتم فٌها حذف الحقة فً بداٌة
الكلمة أو نهاٌتها .وٌمكن إٌجاز الخطوات التً ٌقوم بها هذا النظام فٌما ٌلً:
 إزالة الحركات اإلعرابٌة من الكلمة.
 إزالة الكلمات المتكررة بكثرة فً النص
والجر والضمائر المنفصلة.

Stopwords

مثل أدوات العطف.
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 إزالة حركات الوقف والفصل مثل الفواصل والنقط وعالمات التنصٌص
وكذلك األرقام.
 إزالة أداة التعرٌف "الـ" مع ما ٌتبعها من حروف الجر والعطف من أول
الكلمة.
 حذف حرف العطف "و" من أول الكلمة.
 حذف التاء المربوطة من آخر الكلمة.
 حذف أدوات العطف والجر واألحرف المتصلة بالكلمة.
مقارنة ما تبقى من الكلمة مع األوزان الصرفٌة ذات نفس الطول .تتم المقارنة
بحٌث ٌتم مطابقة األحرف عدى "ف"" ،ع"" ،ل" فً الوزن الصرفً مع األحرف
الموجودة فً نفس الموقع من الكلمة المتبقٌة .إذا تطابقت األحرف ٌتم استخالص
الجدر عن طرٌق استخالص األحرف المناظرة لألحرف الثالث السابقة من الكلمة.
مثال الستخالص الجدر من الكلمة "ٌقاتلهم" ٌتم أوال حذف اللواحق "ي"" ،هم" من
أول وآخر الكلمة .تم ٌتم مطابقة "قاتل" مع األوزان الصرفٌة التً تحتوي على
أربعة أحرف .من الواضح أن الوزن الصرفً الوحٌد الذي ٌطابق هذه الكلمة هو
الوزن "فاعل" وذلك لمطابقة الحرف المتبقً فً الوزن مع الحرف الثانً "ا" .فً
هذه الحالة ٌتم التوصل إلى أن الجدر هو "قتل"ٌ .جدر اإلشارة هنا أن النظام ٌقوم
بتحوٌل األحرف "أ"" ،إ"" ،آ" إلى "ا" أثناء عملٌة المقارنة.
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ٌقوم النظام أخٌرا بالتأكد من أن الجدر الذي تم استخالصه هو جدر صحٌح
وذلك عن طرٌق مقارنة الجدر مع قاموس ٌحتوي على معظم الجذور .إذا وجد
الجدر فً قاموس النظام ٌتم إرجاعه ،أما إذا لم ٌوجد ٌتم إرجاع الكلمة بدون تغٌٌر.
رغم أن خوجة تنبهت إلى مشكلة حذف أو إزالة بعض األحرف األصلٌة من
الكلمة على أنها لو احق ،إال أن النظام ٌقع فً هذه المشكلة ،حٌث ٌقوم بإزالة حرف
الواو األصلً من الكلمة على انه حرف عطف .كما أن األسلوب المتبع فً التأكد
من أن ما تم حذفه هو الحقة أو حرف زائد عن الكلمة األصلٌة  -وذلك عن طرٌق
مقارنة الجذر المستخلص من الكلمة بقاموس الجذور  -من شأنه أن ٌمنع حذف
اللواحق التً تلحق بالطرف اآلخر ،إذ أن النتٌجة فً النهاٌة هً إما الجذر إن وجد،
أو الكلمة األصلٌة.
 .4النظام الجديد
بناء على ما تقدم ،تم بناء نظام إلزالة لواحق الكلمات مع المحافظة على عدم
إزالة األحرف األصلٌة للكلمة قدر اإلمكان .لكً ٌتسنى لنا أن نقوم بتحدٌد صحة
الكلمة قبل وبعد إزالة أي الحقة ،كان البد من استخدام إحدى المعاجم الخاصة باللغة
( .)Lexiconلدى تم استخدام المعجم المستخدم فً برنامج  .]3[ Microsoft officeوهو
معجم ٌستخدم فً تصحٌح األخطاء اإلمالئٌة عند كتابة النصوص فً محررات
النصوص بهذا البرنامج.
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ألن المعجم ٌفترض أن ٌحتوى على جمٌع المفردات الصحٌحة للغةٌ ،مكن
استنباط القواعد النحوٌة للكلمة وتحدٌد )حاالتها المختلفة عن طرٌق إضافة اللواحق
المحتملة واختبار وجودها فً المعجم( .وفٌما ٌلً شرح للعملٌات المتبعة فً إزالة
اللواحق:

 .3.4توحٌد األخطاء اإلمالئٌة فً النصوص العربٌة
كما الحظنا أن األنظمة السابقة تقوم بتوحٌد نمط الكتابة فً النصوص العربٌة وذلك
الختالف نمط الكتابة من شخص إلى آخر .وخالصة ما تقوم به معظم األنظمة السابقة
هو ما ٌقوم به نظام الركً من إزالة التشكٌل والفواصل واألرقام ،وتوحٌد نمط كتابة
بعض األحرف مثل األلف والٌا والتاء المربوطة .وما أضفناه هو ما ٌلً:
 تحوٌل حرفا الواو والهمزة إذا وجدا متوالٌٌن فً نفس الكلمة إلى الحرف "ؤ"
 تحوٌل حرفا الٌاء والهمزة "يء" إذا جاءا متوالٌٌن فً نفس الكلمة إلى الحرف "ئ"
 تحوٌل حرفا األلف المكسورة والهمزة "ىء" إذا جاءا متوالٌٌن فً نفس الكلمة إلى
الحرف "ئ"
 إحالل األلفان المتوالٌان فً نفس الكلمة بـ "ا"
 فصل الكلمة إلى كلمتٌن إذا وجد فً وسطها حرف التاء المربوطة مطلقا.
فصل الكلمة إلى كلمتٌن إذا كان فً وسطها حرف ال تتغٌر صورته إذا أتً
وسط الكلمة وتبعه "الـ" مباشرة علً أن ٌقع هذا الحرف بعد الحرف الرابع فً
الكلمة وأن )ٌزٌد عدد األحرف المتبقٌة بداٌة من موقع هذا الحرف على ثالثة
أحرف(.
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 .3.4إزالة الكلمات المتكررة
ٌتم حذف الكلمات المتكررة مثل الضمائر وأحرف الجر والعطف أسماء اإلشارة
وا ألسماء الموصولة وغٌرها من األحرف التً تتكرر عادة فً النص العربً ،إذا
أن االحتفاظ بهذه الكلمات وفهرستها لٌس له جدوى حٌث أنها تكرر فً معظم
الوثائق العربٌة .تم حذف نفس الكلمات المستخدمة فً نظام الركً.

 .0.4إزالة اللواحق من أول الكلمة
إلزالة أحرف العطف والجر المتصلة من أول الكلمة تم إتباع ما ٌلً:
ٌتم إزالة الحرف األول من الكلمة إذا كان "و"" ،ف"" ،ك"" ،ب" ،أو "لـ" وذلك بعد
التأكد من أن هذا الحرف هو حرف زائد وذلك بإحدى الطرق الثالث المذكورة فً
[ .]33ونذكر منها الطرٌقة

RPR

والتً ٌتم فٌها حذف هذه الحروف بتكرار الحرف

األول من الكلمة واختبار ما إذا كانت الكلمة الجدٌدة متواجدة فً المعجم .إذا كانت
الكلمة موجودة فً المعجم ٌتم المحافظة على الحرف األول وذلك لقبول الكلمة
حرف الجر أو العطف .مثال إلزالة حرف الواو فً كلمة "وزٌر" ٌتم تكرار الحرف
األول فتصبح الكلمة "ووزٌر" وٌتم البحث عن هذه الكلمة فً المعجم ،وتكون
النتٌجة أن هذه الكلمة موجودة وبذلك ٌتم المحافظة على الحرف األول من هذه
الكلمة وتكون النتٌجة هو كلمة "وزٌر" كاملة .فً المقابل فإن الكلمة "والوالد" ٌنتج
عنها "ووالوالد" وهذه الكلمة ال توجد فً معجم اللغة ولهذا ٌتم إزالة الحرف األول
من هذه الكلمة لتكون النتٌجة "الوالد".
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هناك استثناء لهذه القاعدة وهو الكلمات التً تبدأ بالحرف "للـ" وذلك ألن هذا
الحرف هو عبارة عن حرف الالم مضافا إلى أداة التعرٌف "لـالـ" وتم حذف حرف
األلف لتسهٌل النطق .مثال إذا طبقت القاعدة السابقة على كلمة "للولد" فإن النتٌجة
تكون "لولد" بدال من "ولد" .ولهذا ٌتم التعامل مع هذه الالحقة بإحالل الحرفٌن
األولٌن من الكلمة بحرف الالم .إذا نتج عن هذا كلمة موجودة بالمعجم ،كانت
النتٌجة إزالة الحرف األول فقط إما إذا لم توجد الكلمة الجدٌدة بالمعجم فإن النتٌجة
هً نفس الكلمة بدون الحرفٌن األولٌن.
بعد إزالة هذه األحرف ٌتم إزالة أداة التعرٌف "الـ" من أول الكلمة.

 .4.4إزالة لواحق األفعال
األحرف التً تلحق مقدمة األفعال هً "س"" ،ي"" ،ت"" ،ن"" ،أ"ٌ .سبب
حذف هذه األحرف من بداٌة الكلمات الكثٌر من األخطاء إذا لم ٌتم بعناٌة .مثال هناك
بعض األسماء التً تبدأ بمثل هذه األحرف مثل كلمتا "سٌارة" و"ستارة" .إلزالة هذه
اللواحق بصورة صحٌحة نقوم بالتأكد من أن األحرف األولً من الكلمة هً فعال
أحرف زائدة ولٌست أصلٌة .ولمعرفة ذلك نقوم بتحدٌد ما إذا كانت الكلمة اسما أم
فعال .وٌتم ذلك بإضافة أحد أحرف الجر إلى بداٌة الكلمة لمعرفة ما إذا كانت الكلمة
فعال ،الن الفعل ال ٌحتمل إضافة أحرف الجر بٌنما ٌحتمل االسم ذلك .تم استخدام
حرف "ك" لهذا الغرض وذلك ألن كال من حرف الواو والالم ال ٌمكن استخدامهما
ألنهما ٌنتمٌان إلى فئة أخرى من األحرف التً ٌحتمل الفعل إضافتها إلٌه .مثال
حرف الواو ٌمكن آن ٌكون حرف عطف وٌقبله الفعل ،والالم ٌمكن أن تكون الم

43

معالجة النصوص العربٌة ألجل الفهرسة واالسترجاع

التعلٌل وٌقبلها الفعل ،كما تم استخدام أداة التعرٌف لمعرفة ما إذا كانت الكلمة اسما
الن األفعال ال تقبل إضافة أداة التعرٌف إلى أولها.
إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف السٌن كما هو الحال فً األمثلة السابقةٌ ،تم إضافة
حرف الكاف إلى الكلمة وكذلك إضافة أداة التعرٌف إلى الكلمة واختبار وجود إحدى
هاتٌن النسختٌن فً المعجم .إذا وجدت إحداهما ال ٌتم حذف أي حرف من بداٌة هذه
الكلمة ،أما فً الحالة األخرى فٌتم حذف حرف السٌن وما ٌلٌه إن كان ضمن
األحرف التً تسبق الفعل .أما إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف األلف ،إن لم تحتمل
الكلمة إضافة حرف الكاف أو أداة التعرٌف مع بقائها صحٌحةٌ ،تم إزالة حرف
األلف األول من الكلمة.

 .3.4إزالة اللواحق التً تلحق آخر الكلمة
بعض اللواحق التً تضاف إلى الكلمة ال تسبب مشكلة كبٌرة عند حذفها وذلك
لعدم كثرة الكلمات التً تنتهً بأحرف أصلٌه تطابق هذه اللواحق .ولهذا نبدأ بإزالة
الضمائر "ها"" ،هم"" ،هما"" ،هن" متى وجدت فً آخر الكلمة.
الالحقة "ان" تلحق المثنً وهً تتواجد فً العدٌد من األسماء كذلك .مثال االسم
"بستان" ٌنتهً بهذه الالحقة وإزالة هذه الالحقة ٌنتج عنه الكلمة "بست" وهذا خطأ
ٌجب تداركه .إلزالة مثل هذه الالحقة وتفادي الوقوع فً مثل هذا الخطأ ،نقوم
بإحالل هذه الالحقة بـ"ٌن" وإزالتها فقط إذا كانت الكلمة الجدٌدة صحٌحة.
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تقلب التاء المربوطة إلى "ات" لتكوٌن جمع المؤنث السالم .وإلرجاع الكلمات
التً تنتهً بهذه الالحقة إلى أخواتها ٌتم تحوٌل هذه الالحقة إذا نتج عن إزالتها كلمة
توجد فً المعجم أو أن إحاللها بالتاء المربوطة ٌنتج عنه كلمة صحٌحة .فٌما عدا
ذلك ٌتم اإلبقاء علٌها واعتبار هذان الحرفان من أصل الكلمة.
ٌتم إزالة الحقة جمع المذكر السالم "ون" إذا نتج عن إحاللها بـ "ٌن" كلمة صحٌحة.
إذا كان الناتج كلمة غٌر صحٌحة ٌتم النظر إلى بداٌة الكلمة وإزالتها إذا بدأت الكلمة بـ "ٌـ"
أو "سٌـ" وذلك الحتمال أن تكون الكلمة فعال من األفعال الخمسة .بالنسبة لالحقة "ٌن" ٌتم
إزالتها فقط إذا كان ناتج إحاللها بـ"ون" أو "ان" كلمة صحٌحة.
ٌتم إزالة اللواحق "وا"ٌ" ،ة"ٌ" ،ه"" ،ه"" ،ة" من آخر الكلمة من دون أي قٌد أو شرط.
ٌتم إزالة الٌاء التً تأتً فً آخر الكلمة إذا نتج عن إزالتها كلمة صحٌحة أو نتج عن
إحاللها بكل من "ها" و "ه" كلمتان صحٌحتان.
عند إزالة بعض اللواحق نحتاج فً بعض األحٌان إلى استخدام الصورة
الصحٌحة من الحرف .مثال عند حذف "ها" من الكلمة "مدرستها" تنتج الكلمة
"مدرست" وهذه الكلمة غٌر صحٌحة إذ أنها ال توجد فً معجم اللغة .كذلك قد ٌنتج
عن إزالة بعض األحرف بقاء الحرفٌن "ئ" و "ؤ" فً آخر الكلمة .فً الحالة
األولى ٌ تم إبدال التاء المفتوحة تاء مربوطة وإذا سبقها ألف ٌتم استبدالهما معا بتاء
مربوطة وتكرار علمٌة حذف اللواحق من جدٌد لكً ٌتم حذفها ،أما فً الحالة الثانٌة
فٌتم إبدال الحرفٌن بهمزة.
وفٌما ٌلً ملخصا للعملٌات التً نقوم بها إلزالة الزوائد من الكلمات العربٌة:
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 إزالة التشكٌل واألحرف األخرى كالفواصل وعالمات التنصٌص.
 توحٌد نمط الكتابة.
 إزالة الكلمات المتكررة.
 إزالة أحرف العطف والجر.
 إزالة اداة التعرٌف.
 إزالة ملحقات األفعال من بداٌة الكلمة.
 إزالة اللواحق من أواخر الكلمة.
تم تسمٌة هذا النظام بـ ""Restrict
 .5التقييم
تم تجربة هذا النظام على الموسوعة النصٌة المتوفرة من قبل المجمع اللغوي
للبٌانات )(LDC
030,323

Data Consortium

 .Linguisticوهذه الموسوعة هً عبارة عن

قصة إخبارٌة نشرت من قبل وكالة األنباء الفرنسٌة

)Presse (AFP

فً الفترة ما بٌن سنة

3444

استفسارا مع النتائج المتوقعة لها مقسمة إلى

Agence France

وسنة  .3333لهذه الموسوعة عدد
33

23

استفسارا تم استخدامها فً تقٌٌم

أنظمة استرجاع البٌانات فً مؤتمر استرجاع النصوص لسنة

Text Retrieval 3333

) ،Conference (TRECو 33استفسارا تم استخدامها فً سنة .3333
تم تنفٌذ النظام باستخدام هذه االستفسارات وحساب النتائج لكل من الـ
األولى ( )TREC 2001والـ

33

33

استفسارا

استفسارا الثانٌة ( )TREC 2002واالثنان معا (

TREC

 .)2001-2002تم مقارنة النظام مع نظام الركً كنقطة أساسٌة لمعرفة مدى التقدم
الذي ٌنجزه استخدام الطرق الجدٌدة إلزالة األحرف الزائدة.
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إلجراء هذه التجارب 2.وهذا المحرك ٌدعم

فهرسة النصوص المكتوبة باللغة العربٌة وٌحتوي على نظام الركً لمعالجة
النصوص العربٌة.
تم تقٌٌم النظام باستخدام المقاٌٌس المعٌارٌة المستخدمة فً تقٌٌم أنظمة البٌانات وهً:
الكم

Recall

والمتوسط العام للدقة

Average Precision

[ٌ.]9تمثل الكم فً عدد الوثائق

الصحٌحة التً ٌسترجعها النظام مقسوما على العدد الكلً للوثائق الصحٌحة الخاصة
باالستفسارات .أما الدقة فتتمثل فً حساب عدد الوثائق الصحٌحة التً ٌرجعها كل
استفسار مقسوما على العدد الكلً للوثائق الذي ٌرجعها النظام لذلك االستفسار .وٌتم
حساب متوسط الدقة لكافة االستفسارات فً كل مجموعة بجمع دقة كافة االستفسارات
وتقسٌم المجموع على عدد االستفسارات .كما تم تسجٌل الدقة التً ٌنجزها النظام عند
استرجاع وثائق (الدقة @  )5و 01وثائق (الدقة @ .)01

الكم=

الدقة=

عدد الوثائق الصحٌحة التً ٌرجعها النظام
العدد الكلً للوثائق الصحٌحة الخاصة باالستفسارات فً الموسوعة
عدد الوثائق الصحٌحة التً ٌرجعها النظام
العدد الكلً للوثائق الصحٌحة وغٌر الصحٌحة التً ٌرجعها النظام

ٌوضح الجدول رقم

3

النتائج التً تم الحصول علٌها من خالل تنفٌذ كال من نظام

الركً ( )Ligth10والنظام الجدٌد (.)Restrict
http://www.lemurproject.org

2
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ٌتضح من هذا الجدول أن النظام الجدٌد ٌعطً نتائج أفضل من نظام الركً الذي ٌقوم
بإزالة اللواحق بدون التأكد من صحة هذه اللواحقٌ .بٌن االختبار اإلحصائً

t_test

أن

الزٌادة التً أضافها النظام الجدٌد هً زٌادة مهمة ( )p=37350.0عند استخدام كافة
االستفسارات.
من الواضح أن النظام الجدٌد أضاف زٌادة ثابتة فً كل من المجموعتٌن وٌتضح ذلك
بٌانٌا فً الشكل .3
TREC 2001 Queries
الدقة
Light10
Restrict

الكم
3.233
0.713

المتوسط
3.433
0.445

@3
3.234
0.728

TREC 2002 Queries
الدقة
@33
3.243
0.676

الكم
3.302
0.835

المتوسط
3.043
0.352

@3
3.433
0.416

TREC 2001-2002 Queries
الدقة
@33
3.443
0.442

الكم المتوسط
3.0233.220
0.3830.784

@33@ 3
3.3323.333
0.5200.520

جدول رقم  :1نتائج النظام الجديد مقارنة مع نتائج نظام الركي

استفسارات

TREC 2001

استفسارات TREC 2002

شكل  :3نتائج تنفيذ النظام على المجموعتين
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 الخالصة.6
قمنا فً هذه الورقة بعرض نظام جدٌد ٌقوم بإزالة األحرف الزائدة من الكلمات
 ٌختلف هذا النظام عن األنظمة السابقة فً طرٌقة إزالة.العربٌة بصورة صحٌحة
ً حٌث ٌقوم بعملٌة اإلزالة فقط إذا تم التأكد من أن األحرف ه،األحرف الزائدة
 تم تحدٌد العدٌد من القوانٌن.زائدة فعال عن طرٌق استخدام أحد المعاجم العربٌة
التً ٌمكن عن طرٌقها إزالة هذه األحرف وتم تجربتها على موسوعة النصوص
 أثبتت هذه الطرٌقة أنها فعالة.3333 ،3333 المعدة لتقٌٌم مثل هذه األنظمة فً سنة
.وأنها تزٌد من دقة وكم البٌانات المسترجعة
شكر
نتقدم بالشكر الجزٌل ألمانة اللجنة الشعبٌة العامة للتعلٌم العالً بالجماهٌرٌة
.العربٌة اللٌبٌة الشعبٌة االشتراكٌة العظمى لدعمها هذا البحث
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