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 . مقدمة :1
حقيااااو  موحا ااااو العد اااادة اإلنساااااو  مااااو  هو عااااوا دهااااو م اااا   واجااااد   يحاااااو   

 والمت وعة حسب العصر ال ي يعيش فيو.
دي البداية كاو يحلم هالصيد الوادر والمحاصيل الزراعية الكثيرة إلش اع نهمو. 
وع دما  حقو لو ذلك بدأ يحلم هاجتياز المحيوات والتحليو دي األجواء ال عيدة 

 ليلتقي هالقمر والشمس.
 سااعد داةاارة نواار  و علقااد ممتااو هالمعااارف وم اا  بدايااة القاارو السااادا  . م. ا

العلمية التي مك تو مان صا ا اتالت و حقياو الا ع  مان أحالماو. وكلماا  قادم داي 
 .كسب المعارف  كثرت  موحا و وزادت  عقيدا  

ومك ا  مكن اإلنساو من اخترا  ال حر األبي  المتوسا  مام المحيواات ونجا  
مار. وماا ما ا   قا  هعا  أحالماو دي إ اال  الصاوار ا التاي حملتاو إلا  ساو  الق

معّلقااة. ولعااّل أسااوورة هاباال  مّثاال أكباار  حااّد  واجااو ال شاار ة اليااوم  دااي بدايااة التااار ا 
كااااو ال ااااا  تكلماااوو نفاااس الللاااةا دا حااادوا لب ااااء بااار  عوااايم يجعلهااام متسااااو ن ماااا 
اإللااو. لكاان يا ليثبااد لهاام هاارورمم  مااّدم ماا ا الباار  العواايم وشااتتهم دااي كاال أنحاااء 

معمورة وجعلهم  تكلموو للات عد دة ومختلفة لكي ال  تفامموا و تجمعوا من جد د ال
 لب اء هابل.

وم اا  ذلااك الاازمن واإلنساااو يحلاام هالتواصاال والتخا ااب مااا أخيااو اإلنساااو مهمااا 
 كاند ج سيتو وللتو ومكاو  واجد  عل  الكرة األرضية.

وات ماماة لرداا ما ا عدم التحقيو الكلي له ا الحلم  دقد خوا اإلنسااو خوا وما
التحّدي  تمثل دي اختراع الو اعةا والها فا والراد و والتلفز وو واألقماار الصا اعية 

 وال اسوخ "الفاكس".
ولعلو هاختراع الحاسوب ما م تصف القرو الماضي والتق يات الجد دة 

التي  كتس  كل    (Internet)للمعلومات واال صا  هما ديها خاصة ش كة اإلنترند
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ء المعمورة  قد اكتسب آليات ذكّية يمكن  وو رما لتجاوز  دي المدى القر ب  أرجا
 العق ة الللو ة دي معامال و اليومية ما أخيو اإلنساو حيثما كاو.

ماا   التق يااات الجد اادة للمعلومااات واال صااا    عتباار اليااوم نوعااا  ماان الم عوااف 
. باال إنهااا  شااكل  حااديا  الثقااادي والتك ولااوجي الاا ي  حيااا  أهلااب المجتمعااات الحد ثااة

 واجو مجموع الللات المكتوبة وبالتالي كل الثقادات. هحيث يكاوو رداا ما ا التحادي 
 مو االختيار الوحيد أمام أية للة وأية مقادة  ر د أو ُيكتب لها ال قاء واالزدمار.

دخااو  ماا   التق يااات وبالخصااوإل شاا كة اإلنترنااد هساارعة إلاا  د اااءا  ا  ومااا
ا الص اعية بل دي بيو  ا أي ا ا لكاي  صا   عان قر اب مثال سااةر التربو ة وم شآ  

الوساة  كالتلفاز والها ف مثال ا   قا  اساتعمالها داي الاو ن العرباي محتشاما  نسابيا . 
اقتصااادا  (لكان أهلااب الماشاارات  ااد  علاا  نمااو ساار ا سايوا  كاال جوانااب مجتمع ااا

 .…) ربيةا  عليما  رفيوا هحث علمي  الا
ر  نفسو م ا  تمثل دي معردة ما مي الللة التي سيتعامل بها والساا  ال ي يو

ومل ودرنا لو األرضية المعلوما ية المالةمة  ؟الموا ن العربي ما م   التق يات
 ؟لتشجيعو عل  استعما  للتو

 . عالقة إنترنت باللغات :2
إو ش كة المعلومات لها عالقة وميقة هالللات. دالللات مي الماادة األولا  التاي 

مثاال بواسااوتها المعلومااات المتااودرة دااي صاافحات "الااواب" المت ادلااة بااين األشااخاإل ن
والماسسااات  والتااي ُ جاارى عليهااا المعالجااات اتليااة المتعااددة مثاال ال حااث هاالعتماااد 
علااا  الم ااامووا التصااانية قصاااد انتقااااء المعلوماااات المفيااادة والمركااازة داخااال مواقاااا 

 المستعملة داخلها  إل  هير ذلك. الوابا دهرسة الوماةو للتعرف عل  المفاهيم
ماا الشا كة لولاب   (communication support)وماي أي اا  ركيازة التخا اب

 الخدمات ولصياهة األسئلة الموجهة لل وم المتودرة دي الش كة .
وانوالقااا  مااان ماا   االعت اااارات نساات تل أو الللاااة المسااتعملة هور قاااة مكثفااة داااي 

ك لعادة عوامال لعال أمم هاا  رجاا إلا   اار ا ما   ش كة اإلنترند  مي اإلنجليز ة وذلا
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الشاا كة التااي انولقااد ماان الواليااات المتحاادة واسااتمّرت م ااال ساا وات عد اادة قباال أو 
  تشاار دااي هقيااة أيجاااء العااالم. دكانااد جااّل الصاافحات والمواقااا إنجليز ااة والشاا كة ال 

  تعامل إاّل هالللة اإلنجليز ة ع د التخا ب ما مستعمليها. 
مااا   الوضاااعية الياااوم وأصااا حد جاااّل للاااات العاااالم المكتوباااة ممثلاااة  وقاااد  ليااارت

هور قااة متفاو ااة وذلااك بتااودر الصاافحات والمواقااا المكتوبااة بهاا   الللاااتا واألنومااة 
 المتعددة الللات مثل محركات ال حث  وأنومة البر د اإللكتروني.

 فما هي إذن وضعية اللغة العربية داخل هذه الشبكة؟ 
العربيااااة دااااي شاااا كة اإلنترنااااد يمكاااان  قييمهااااا هاالعتماااااد علاااا  إّو مكانااااة الللااااة 

 الجوانب التالية:
 : من حيث عدد الصفحات ومواقا الواب المكتوبة هالعربية.  أولا 

: ماان حيااث وجااود محركااات ال حااث التااي  تعاماال هسااهولة وبور قااة ناجعااة  ثانياااا 
   ماا الللااة العربيااة علاا  مسااتوى صااياهة األساائلة وعااره نتاااةل ال حااث. ماا

المحركاااات ماماااة جااادا  ع ااادما  كاااوو متخصصاااة داااي الللاااة العربياااةا  حياااث 
 ساعد أكثر من هيرما من المحركات المتعددة الللات عل  كشاف المعلوماة 

 والوصو  إليها هسرعة. (Information visibility) العربية
: من جهة  ودر آلياات و خادمات متعاددة   عتماد العربياة كللاة التخا ابا  ثالثاا 

و   ادة أولاا   جاارى عليهااا المعالجااة علاا  المسااتوى الصاارديا وال حااوي وكماا
 :الداللي. ومن بين م   الخدمات ن كر مثال  

الترجمااااة اتليااااة أو شاااا ة اتليااااة ماااان العربيااااة و ليهااااا والتااااي  مّكاااان   -
المستعمل العربي من االستفادة من المعلومات المتودرة دي الش كة 

عالناااااااات المتعاااااااددةا والمكتوباااااااة بللاااااااات أخااااااارى يجهلهاااااااا مثااااااال اإل
 والدراسات المختلفة.
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التي  مّكن من   (Information Filtering) صنية المعلومات   -
انتقاء ما يحتاجو المستعمل العربي من بين زحمة المعلومات 

  المتودرة دي الش كة.
لتمكين المستعمل العربي من  (e-mail) التراسل اإللكتروني    -

عدم اللجوء إل  للات أخرى مثل كتاهة رساةلو بللتو الوبيعية و 
 اإلنجليز ة والفرنسية.

لتشجيا    (forums)وم ابر الحوار   (chat)الم اقشة اتنية  -
المستعمل العربي عل  اال صا  هأخيو العربي وعل  استعما  للتو 

 والتقرب إليو.
وذلك بوضا دروا دي الللة  (e-Education)  عليم الللة عن هعد   -

ب" مدعومة هآليات  سّهل التعّلم. م ا  ص   الش كة العربية عل  "الوا
وسيلة ناجعة ودّعالة ل شر الللة العربية كللة مانية دي العالم وخاصة 

 دي بلداو لها عالقات متميزة ما البلداو العربية.

 
 . تطّور نمّو الشبكة :3

 أ. نبذة تاريخية
عساكر ة مام داي ماّسساات  1962ش كة اإلنترند مي اختراع أمر كاي ولاد سا ة 

انتشاااارت دااااي األوساااااب الجامعيااااة وبالتحد ااااد لاااارب  مراكااااز ال حااااث العلمااااي هع ااااها 
. الفكرة الرةيساية التاي  ر كاز (ARPANET)ب ع . وكاند آن ال  سّم  "أربانات" 

عليها الش كة مي استمرار ة اال صا  دي حالة  عره الوالياات المتحادة إلا  مجاوم 
 ب  مكاو هآخر.نووي. أي م الك أكثر من ممر واحد لر 
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  داخاااال الواليااااات 1958 االسااااتعما  العمااااومي لهاااا   الشاااا كة انولااااو م اااا  ساااا ة
المتحدة  حيث القد نجاحا  كبيرا  لدى المستعملين خاّصاة مان خاال  خادمات البر اد 

  اإللكتروني و  اد  الوماةو.
 ب. تطور الشبكة في العالم :

يرة هصفة م ملة. م   لقد  وورت ش كة اإلنترند دي العالم دي الس وات األخ
الش كة الع كبو ية  مك د من  ليير نم  التواصل بين ال اا هالبر د اإللكتروني 

و ر قة العمل هالماسسات االقتصادية هالتجارة   (forums)وم ابر الحوار
 خاصة. (e-commerce)اإللكترونية 
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  1ول ا أو ن ور دي الرسم البياني رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  وور استعما  اإلنترند دي العالم1بياني رقم  رسم
و جدر المالحوة م ا أو م ا التوور لم  اتم هصافة متسااو ة باين جهاات العاالم 

 وبين البلداو من نفس الجهة. 
 ج. تطور الشبكة في الوطن العربي :

لسكاو الو ن العربي نالحظ أو نس ة االر  اب هش كة  الكبيرهالرهم من العدد 
. 1/100)ن مما يقارب  (  ق  من بين ال سب ال عيفة دي العالم اإلنترند 

  ات ية:وس حاو   فسير م   الحالة دي الفقرة 
 

يعوااي دكاارة شاااملة علاا  نساا ة االر  اااب دااي بلااداو العااالم  2الرساام البياااني رقاام 
 المعتمدة. مجمعة حسب الللة

 اإلنترنت في العالم
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 م: نس ة االر  اب دي بلداو العال2رسم بياني رقم 
أما التواور الكماي لعادد مساتعملي شا كة اإلنترناد داي العاالم العرباي دلام يخار  
عن مامو عليو دي ساةر بلداو العالم. هير أو ما نالحوو أو انوال  م   الوامرة 

. ) ( 1991إذا استث ي ا هعا  البلاداو مثال  اونس  1997بدأ متأخرا  ما بداية س ة 
الحاالت عل  الفئات المثقفة مان هااحثين كما أو استعما  الش كة يقتصر دي أهلب 

 وجامعيين ومه دسين.
داي العااالم العربااي  اإلنترنااد وضاا   وااور عادد مسااتعملي  3 رقامالرسام البياااني 

 .2003و عوي ا دكرة عن ما سيكوو عليو دي نهاية س ة 
  

 
 

عــدد 

لالمستعم

ين    

           باأللف
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 :  وور عدد مستعملي إنترند دي العالم العربي3  رقملرسم البياني 

ال  الدراساات التاي أنجازت أو ما ا التواور  ام باين البلاداو ك لك نالحظ مان خا
مثل اإلمارات العربية قاد وصالد ديهاا نسا ة  االعربية هصفة متفاو ة لكن م الك بلدان

باا لك هعاا  البلااداو األوروبيااة مثاال درنسااا حيااث     فااو   % 24االر  اااب إلاا  درجااة 
                                                                             دقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا .                        % 19 بلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ديهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ة االر  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Ajeeb 01]: نس ة االر  اب دي البلداو العربية 4رسم بياني رقم 
 د. بعض المشاكل التي تحد من انتشار اإلنترنت :
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الحالاااة المشااكل الرةيسااي الاا ي يحااد ماان انتشااار اسااتعما  شاا كة اإلنترنااد مااو 
التي عليها الب ية األساسية للمواصاالت. دااذا أخا نا ماثال البلاداو العربياة نالحاظ اّو 

 [.UIT00ملث العاةالت دق   تمتا هخ  ما فيا الشرب األدن  لالر  اب هالش كة ]
كاا لك  وااو ر شاا كة اال صااا  الموجااودة لتصاا   رقميااة قااادرة علاا  التعاماال مااا 

 .ولب اعتمادات كبيرة وكبيرة جّدا   ق يات اإلنترند هصفة مجدية   ت
  الشاايء اإلنترنااديف دقااداو الم ادسااة بااين ماازّودي خاادمات  ااكمااا يمكاان أو ن

ة وااالاا ي يحااد ماان جااودة الم تااو  المقاادم للمسااتعمل. لاا لك   قاا   كاااليف الاارب  هام
هال س ة للبلداو العربية  إذا قارّناما هما مي عليو دي ساةر بلدو العالم. هير أو م ا 

 اااا أو هعااا  البلاااداو  قاااوم همجهاااودات جّ اااارة لتخناااي  مااا   التساااعيرة وكااا لك ال يم
  خني   كلفة اقت اء الحاسوب ألّنو ال يكفي  ودير الخ  الها في لالر  اب هالش كة.

وأخيرا  يجب أو ال ن س  مكانة التكو ن دي نشر مقادة اإلنترند عبر ساةر 
بتودير ما يسم  همقامي أدراد المجتما و شجيا استعمالو دي م   األوساب 

كما مو موجود دي المملكة األردنية الهاشمية  ) ( cyber-cafésاإلنترند 
 .) (Publinetوالجمهور ة التونسية 

 . قابلية اللغة العربية للمعالجة اآللية4
 أ. مقدمة :

إو االمتمام هالمعالجة اتلية لللات الوبيعية بدأ م   نهاية األربعي يات. وكاند 
قاااات  قتصااار آنااا ال علااا  إنشااااء القاااواميس اإللكترونياااة. وماااا اشاااتعا  دتيااال التوبي

الحاااارب ال اااااردة ا جهااااد األنوااااار إلاااا  نواااام الترجمااااة اتليااااة السااااتلاللها ألهااااراه 
عسااكر ة هحتااة. لكاان ال تاااةل المتحصاال عليهااا كانااد دوو الوموحااات واالعتمااادات 

معالجاااة الللاااات  ال اااخمة المرصاااودة لهااا   األهحاااال. إذ  باااين للجمياااا أّو موضاااوع
كينية  مثيال المعاارف حو  شد د التعقيد و تولب دراسة نور ة معّمقة  الوبيعية آليا  

الللو اااة مااان قواعاااد وقاااواميس واسااات  اب  ااار  ناجعاااة لتحليااال الجمااال علااا  المساااتوى 
 الصردي وال حوي والداللي.
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ب و ذا  معّ اا داي األهحاال الم جاازة وجادنا أو الللاة اإلنجليز ااة قاد حوياد ب صااي
األساااد و اااأ ي هعااادما للاااات أوروباااا كالفرنساااية و اإلسااا انية. أماااا هال سااا ة إلااا  الللاااة 

 الحظ أّو األهحاال داي ما ا المجاا  انولقاد هصافة  كااد  كاوو م فاردة داي دالعربية 
بدايااة الساا عي ات دااي مخااابر بلااداو أج بيااة وبقيااد محتشاامة نساابيا إلاا   وم ااا ماا ا. 

قابليااة الللااة العربيااة للتحلياال اتلااي مقارنااة والساااا  الاا ي نورحااو م ااا  تعلااو هماادى 
 ب قية الللات كاإلنجليز ة والفرنسية؟

م ا الساا  من خال   جربت اا الخّاصاة وبعا   عنس حاو  اإلجاهة  يأ يفيما 
  جارب أخرى.

 ب. القابلية على المستوى التحليل الصرفي : 
ها إو التحليااااال الصاااااردي  هاااااتم هاااااالتعرف علااااا  مكوناااااات الكلماااااات وخصاةصااااا

. واللاياة مان ما ا التحلياال ) …الصافة ال حو اةا العاددا الجا سا (الصارفية ال حو اة 
 مو  ودير المعلومات الالزمة لمرحلة التحليل ال حوي.

وللقيااام بهاا ا العماال يجااب  صااميم نمااوذ  صااردي يفساار كاال إمكانيااات  كااو ن 
عت ااار كاال ماان المورفيمااات المكونااة للكلمااة ماام يأخاا  هعااين اال مفااردات الللااة انوالقااا  

الووامر التعاملية بين األصوات والتاي  وهار علا  مساتوى كتاهاة الكلماة مان إدهاام 
 وقلبا و  ا ن.

وما يمكن أو نفيد هو م ا أو الصرف العرباي ه اي هأوزاناو وقواعاد  التاي يمكان 
 مثيلها هسهولة دي ذاكرة الحاسوب للرجوع إليها دي عملية التفكيك اتلي. لكن عدم 

خاصااة دااي مرحلااة  وليااد الخصاااة   ي الكلمااات  ولااد أشااكاال  مامااا   ااودر الشااكل داا
   .سم أو كفعل( االصرفية ال حو ة هصفة مدققة )دكلمة ذمب يمكن أو  فسر ك

يصااعب حّلااو باادوو  كاا لك   قاا   مثياال الوااوامر التعامليااة هصاافة ناجعااة مشااكال  
ية عاماة دراسة معمقاة حاو  إمكانياة  ق اين ما   الواوامر ووضاعها داي قواعاد حاساوب

 وّبااو دااي كاال الحاااالت واسااتعما   ق يااات معلوما يااة  مكاان ماان االسااتلال  األمثاال 
 له   القواعد.
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مااا (وحسااب إحصاااةّيا  ا  مااّس ماا   الوااوامر نساا ة مهّمااة ماان مفااردات القاااموا 
 .% )40يقارب عن 

و ذا  معّ ااااا دااااي الم ااااادرات التااااي أنجاااازت دااااي ماااا ا المجااااا  وجاااادنا أنااااو أجماااااال      
التلّلااب علاا  مشاااكل التحلياال الصااردي العربااي. لكاان   اامسااتوى التوبيقااي وعلاا  الم

األنومة المقترحة ال  ست د أهلبها إل  نماذ  نور اة متواورة  الشايء الا ي يحاد مان 
شااموليتها و مكانيااة  وورمااا هسااهولة واسااتعمالها دااي  وبيقااات للو ااة متعااددة كتعلاايم 

 مالةي والترجمة اتلية.الصرف العربي هاالستعانة هالحاسوب والتدقيو اإل
نقتاااار  علاااايكم نموذجااااا للصاااارف العربااااي يمكاااان اعتماااااد  للتحلياااال  يااااأ يوفيمااااا 

الزواةدي للكلمات. م ا ال موذ  يحترم قواعاد الصارف العرباي و أخا  هعاين االعت اار 
 . [BEN93]جل الووامر التعاملية التي  ورأ داخل الكلمة

العرباااي إلااا  المجموعاااات  ال ماااوذ  الصاااردي المقتااار   ر اااب مفاااردات القااااموا
  :الخمس

ومي التي  حتوي عل    Vdمجموعة المفردات القياسية ونرمز إليها ب 
الكلمات التي  م  كو  ها من ساهقة والحقة وج ر وحشو . ومي التي لم يورأ عل  

 ب يتها األساسية أي  لير.
 من م   المجموعة يمكن صياهتها:             w  نرمز إليها ب كلمة ما 

w = D (R,P,I,S)                                                                                        
 ّو  :إحيث 
- D    مثل محمو  االشتقا (Derivation Predicate). 
-  R   من مجموعة ج ور الللة العربية  يمثل ج راVr. 
-  P   مثل ساهقة من مجموعة سوابو الللة العربية Vp. 
-  I  يمثل حشوة من مجموعة حشوات الللة العربيةVi. 
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-  S  الحقة من مجموعة لواحو الللة العربيةVs. 
 وعل  م ا ألساا نتحصل عل  :

   Vd = {w | R Є Vr, P Є Vp, I Є Vi, S Є Vs, (R,P,I,S)}  
   مجموعة المفردات القياسية المقيدة نرمز إليها ب Vds 

ال   تمااااي للقاااااموا هااااالرهم ماااان أنهااااا  نجااااد كلمااااات Vdإّو داخاااال مجموعااااة 
نرمز إليو  داللّيا   متكونة من ج ر وزواةد وله ا درض ا عل  م   المجموعة قيدا  

 ب :
 Sm (R, P, I, S) .ا القيااد الااداللي يمك  ااا ماان  ج ااب الكلمااات هياار ماا 
 موجودة دي قاموا مفردات الللة )مثل انوقف(.المقبولة دي الللة أو هير ال

الممثلة داخل الحاسوب  قتصر عل  المجموعة  Vd لمجموعة وبه ا  ص   ا
 حيث :Vds  )أو المحدودة(المقيدة داللية 

Sm(R,P,I,S)} وD(R,P,I,S) مع{ w| ( R ЄVr, P ЄVp, I ЄVi, S ЄVs)    Vds = 
  التااي طاارأت عليهااا تغّياارات  اار ية   (مجموعااة المفااردات المتغّياارة

 .Vtsب  نرمز إل  م   المجموعة. ) وتية
 ن ولو من العمليتين األساسيتين ات يتين :

 .)و+ت+ل       و+د+ل(إبدا  حرف هحرف آخر مثل   -
 .)و+ت+ل         و +ل(ح ف حرف مثل   -

 سلسل عمليات مثل   Tوال ي نرمز إليو ب  صو يا   صرفيا   إذو نسّمي  لييرا  
 T= t1,t2,…t3:  )ح ف أو إبدا (التي ذكرنا 

  ي طرأت عليها تغّيرات  ر ية  وتية هي :مجموعة المفردات الت 
         Vts = {w| X Є Vds  مع   Xti        w, w   Є (v+\ vd)} 
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 : مجموعة المفردات القياسية المتغّيرة 

المجموعة التي نتحصل عليها بتوبيو التلّيرات  إل  Vdstب نرمز أي ا 
 العكسية 

1-T  عل  المجموعةVts  داخل مجموعةVds.  
Vdst = {X Є Vds | Ti ЄT مع   Xti        w, w   Є (v+\vd)} 

  قياسية :المجموعة المفردات غير 

 .D (R,P,I,S) م   المجموعة التي ال يمكن صياهتها هاالعتماد عل  
 .Veم   المجموعة ب  نرمز إل  

حسب ال موذ  المقتر  من ا حاد  LN  إذو  تكوو مفردات الللة العربية 
 Vtsما المجموعة  Vdstات القياسية المقيدة هعد استث اء مجموعة مجموعة المفرد

 .)5المساحة السوداء دي الشكل (
LN = (Vds\Vdst)   Vts  Ve 

 

 

 

 

 
 

+V  التااي يمكاان أو نتحصاال عليهااا ماان خااال   )الكلمااات(يمثاال كاال السلسااالت
 .)األلف ياء(إلصا  الحروف العربية 

 سب نوام  كو  ها.: ر يب المفردات العربية ح 5شكل
 

  

 

 

        

 vdst Vds  

V

d 

V + 

Ve 
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vd 
 
 

 ج. القابلية على مستوى التحليل النحوي:

يمّكن مان التعارف علا  ب ياة الجملاة. ما   الب ياة  )أو التركيبي(التحليل ال حوي 
 (syntactic tree).الشجرة التركيبية  يمكن أو  مّثل دي صور مختلفة ن كر مثال  

ي للجماال العربيااة لاام  صاال إلاا  إو األعمااا  الم جاازة دااي مجااا  التحلياال ال حااو 
مسااتو ات مرموقااة. باال م الااك محاااوالت عد اادة لتوبيااو أنماااب وآليااات  حلياال جربااد 

ال حاو و  (Context free Grammar) علا  الللاات الال ي ياة مثال نحاو السا ا  الحار
  (Unification Grammar).ال حو التوحيدي و  (String Grammar)التسلسلي 

مااا خصوصاايات الللااة  لتااي نسااتعملها ال  تماشاا  داةمااا  ماا   األنماااب واتليااات ا
العربية ون كر م ا هالتحد د عدم احتواء م   الللات عل  شكل آخر حاروف كلماات 

 .)األعراب(الجملة 
ات  ركيبيااة  يااإلاا  عاادة ب  تحلياال التركيبااي للجماال هياار المشااكولة يف ااي هال ااا  ال

 )الب ااا  أو (هياكااال . لفاااك مااا ا اللماااوه و خناااي  عااادد ال)حالاااة هماااوه  ركيباااي(
التركيبية المتحصل عليها يجب استعما  آليات  حليل متين مثل ما يسّم  هش كات 

   : االنتقا  المز دة
 Augmented Ttransition Networks [WOO70])   (ATN : 

الواوامر الباليياة  أي اا   و جدر المالحوة أو التحليل التركيبي يجب أو يعاالل
 ف يجب  ق ين  ودراسة م   الوامرة دراسة نور ة  برز مثل الح ف. ولمعالجة الح

 أشكالها و ص فها لتصميم خوارزميات مالةمة للمعالجة اتلية.

Vts  
T 
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التعاارف علاا  المشاااكل التااي  ورحهااا المعالجااة اتليااة للحاا ف دااي  ماان ولمز ااد
الللااة العربيااة والور قااة المتوخاااة لمعالجتهااا يمكاان اال ااالع علاا  أ روحااة الاادكتور 

 .[HADD 98]رقيس الهدا
 . مكانة اللغة العربية في شبكة اإلنترنت :5

دبادال  مآلو الفشل.  يكوو هال ا   كل من يحاو  ألو  مرة الولو  إل  موقا معرب
أو  تحّصااال علااا  حاااروف عربياااة  تحصااال علااا  حاااروف ال مع ااا  لهاااا  كماااا  مااان

ساتعملة  وضحو م   الصورة. واألس اب عد دة ولعل أممها أو البيئة المعلوما ياة الم
 دي الحاسوب ال  تعامل هصفة  بيعية ما خصوصيات الللة العربية.

  
ت التي يجب  وديرما للش كة كاي  تعامال ماا للت اا العربياة ؟ ما ا ئادما مي البي

 ونبدأ هعملية  شفير الحرف العربي. ات  ةما س حاو  اإلجاهة ع و دي الفقرات 
 تشفير الحرف العربي في الشبكة :      -أ

اان ماان  مثيلهااا داخاال ذاكاارة الحاسااوب  دهااي  الحااروف شاافير  عمليااة  إذويمك 
 .أساسية ومهمة جدا  
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 الشفرة العربية مرت همراحل عد دة ن كر أممها :    
  وقاااااا اقتااااارا  ماااااا يساااااّم  ب  1981سااااا ةCodar-u  7الااااا ي يساااااتعمل 

  (bits 7)  "بيتات"
  وقاااا  واااو ر مااا   الشااافرة لتصااا    1982سااا ةASMO.44  مااان  ااارف

مااااان          ة العربياااااة للت ماااااي  والتقيااااايس. مااااا   الشااااافرة متكوناااااة أي اااااا  الم ومااااا
 . (7bits)"بيتات"   7

  ظهرت شفرة  1986س ةASMO-708  بيتات  8المتكونة من(8bits) 

وما انتشار نوام  شليل ال وادد لشركة "مايكروساودد"وري ة ما   الشاركة داي 
قااا  صااميم مااا يسااّم  التعاماال المتعاادد الللااات وحاال مشاااكل    ااوع الشاافرات و 

UNICODE   ال ي اعتمد قياسا (ISO 10646).  م   الشفرة  مكن من  مثيل
 كل الحروف العربية هكل أشكالها داخل الكلمة.

و جاادر المالحوااة م ااا أو الحلااو  األولاا  التااي اسااتخدمد هال ساا ة إلاا  شاا كة 
ماااا    (GIF).اإلنترنااااد  تمثاااال دااااي  خااااز ن الصاااافحات أو ال صااااوإل كصااااور 

ساارعاو مااا اختفااد نواارا  لكلفتهااا هال ساا ة إلاا  مساااحة التخااز ن والوقااد الحلااو  
 .  ال ي  تول و نقل م   الصفحات عبر الش كة

ب اأما اليوم دقد حلد الحروف محل الصور  لك ها مشفرة هصور مختلفة حس
  Normalization كل التقيايس اا مشاات وع ي ااد ديها. وم ا الاالمواقا التي  وج

 ولة انتقا  الصفحات العربية من موقا إل  آخر.ال ي يحد من سه
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 ب.التصفح أو اإلبحار باللغة العربية

ممكن عن  ر و نوم اإلهحار مثل   التصف  أو اإلهحار هالللة العربية
 حد نوام التشليل و  دوز معرب أو  Explorer 5.0 Internetنوام 

استعما  هير معرب ما إضادة برنامل خاإل هالللة العربية. ك لك يمكن 
 مزود ببرنامل س دهاد.   Netscapeنوم أخرى مثل 

 e-mailج. البريد اإللكتروني باللغة العربية 
رعة داةقاااة ألي كااااو داااي اماااو نواااام إلرساااا  الملفاااات والرسااااةل اإللكترونياااة هسااا

 وحاساوب متصال هالشا كة آنا ال. ومان أمثلاة الع ااو ن   العالم لاو ع اواو إلكتروناي
 ع واو التالي: اإللكترونية ن كر ال

abdelmajid.benhamadou@fsegs.rnu.tn     

الموضااوعة  حااد نوااام  شااليل معاارب  مكاان  eudoraنواام التراساال مثاال  
 ب وام  شليل معرب. من التراسل هالعربية شر وة أو يكوو المتلقي مزودا  

ركات التي  مكن من التراسل هالللة العربية مثل : وم ال كثير من المح
    و"عرب فيستا"  maktoob.comو"مكتوب"   naseej.com"نسيل"

arab vista  التي  شتلل  حد نوام  شليل هير معرب وذلك بتمكين
 .المستعمل من مورف عربي ادتراضي كما نرى دي الصورة  الموالية
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 . البحث عن المعلومات بالعربيةد

من المعلومات  ال حث عن المعلومة المفيدة من بين رصيد كبير جدا  
   .(Search engine)المخزنة داخل الش كة  تم بواسوة محركات ال حث 

م الااااك محركااااات ال حااااث وم الااااك أي ااااا  مااااا يساااام  هالبواهااااة أو الاااادليل       
(portal / annuary). 

اإلنترناد لكان  كل م هما يمّكن من ال حث عن المعلوماات داخال شا كة 
الفاار  بي همااا  تجلاا  دااي كينيااة ال حااث.  ف ال ساا ة للاادليل  ااتم ال حااث حسااب 
مواضيا معي ة ومقترحة عل  المساتعمل  أماا هال سا ة إلا  محركاات ال حاث 
دهااااي مفتوحااااة لكاااال المواضاااايا التااااي يقترحهااااا المسااااتعمل بواسااااوة  كلمااااات 

 .(Key words)مفا ي  
التاي  تعامال ماا الللاة العربياة  المياةالع  وم الك عادد كبيار مان البواهاات

 هاستعما  مورف ادتراضي.  و هال ا   Arab vistaمثل : 
محركاات متعاددة (أما عدد محركاات ال حاث التاي  ساتعمل الللاة العربياة 

 alltheweb (fast)ن كر عن سبيل المثا  :  دهي قليلة جدا   )الللات
حاث حساب المراحال  ر قة عمل م   المحركات هالعربياة  اتم هال سا ة لل 

 : ات ية
 ) 6انور الشكل عدد( 

 .رجمة المفا ي  العربية إل  اإلنجليز ة  
  المفااا ي  اإلنجليز ااة المتحصاال عليهااا   سااتعمل لل حااث عاان الوماااةو

 التي  حتوي عل  م   المفا ي  وجلبها.
ومااا    الور قاااة  جلاااب ومااااةو متعاااددة الللاااات م هاااا ماااا  ماااو مكتاااوب 

 مكتوب هالال ي ية. هالعربية وم ها  ما مو
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انوااار (وبال سااا ة إلااا  عملياااة الفهرساااة دتاااتم حساااب المراحااال التالياااة : 
 ) 7الشكل عدد

  للتحصاال علاا  قاةمااة مفااا ي   )الصاافحة مااثال  (دهرسااة الوميقااة العربيااة
 عربية.

 .رجمة م   المفا ي  إل  اإلنجليز ة  
 .خز ن م   المفا ي  اإلنجليز ة دي قاعدة بيانات المحرل  

هالمالحوااة م ااا أو اإلنجليز ااة  لعااب دور الللااة المحور ااة هال ساا ة إلاا   والجااد ر
 للات أخرى كالعربية.

 
 
 
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

  رجمة آلية
  ال عربية 

 االنجليز ة

 

بحث داخل قواعد 

 المعطيات
صفحات 

عربية 
 والتينية

 فاتيحم 

 عربية  

    يمفا

 : عملية البحث عن صفحات6رقم شكل 

 الواب العربية
صفحة 

 عربية
فهرسة آلية أو 

 يدوية
  

 

 

 

 

    رجمة آلية

 من العربية

 ال  االنجليز ة

  خز ن
 قواعد دي 
 البيانات   

الالتيني

 ة

: عملية فهرسة صفحات 7 رقمشكل     

 وتخزين المفاتيح الواب

This file was downloaded from QuranicThought.com



 159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الخااتامة :  

دي م ا المقا  حاول ا أو نعوي دكرة عن التواور الا ي شاهد و شا كة اإلنترناد 
 دي العالم ودي الو ن العربي.

لهااا ار  اااب وميااو هالللااات و مكاان او  لعااب  ورأ  ااا أي ااا  كيااف أّو ماا    التق يااة
 دي هقاء وازدمار للة عل  حساب أخرى. مهما   دورا  

 وبال س ة إل  الللة العربية رأ  ا أّو استعمالها داخل الش كة   ق  ضئيال  جدا  
بللات أخرى مثل اإلنجليز اة  هاالرهم  اإذا ما قارنام )18المر  ة ( والللة العربية
 لمر  ة السادسة حسب عدد ال ا قين بها. من أنها  أ ي دي ا

ماا ا التااأخر نااا ل عاان عاادة عواماال قااد شاارح اما ولعاال أممهااا ضااحالة المحتااوى 
العرباااي داخااال الشااا كة إذ  أو أهلاااب المواقاااا التاااي   تجهاااا الجهاااات العربياااة مكتوباااة 
هاللساااو اإلنجلياازي ولعاال ماا ا مااا يمكاان أو نفساار  بتجاماال المااوا ن العربااي لهو تااو 

در آليات معالجة مت وعة اساو العربي. م ا إل  جانب عدم  و لة مجسدة دي الالثقافي
  تعامل ما الللة العربية و مكن للمستعمل العربي استلاللها هسهولة.
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ضاارورة الااوعي هأمميااة العماال الجاااد علاا   ليياار  الاا لاا لك  واال دعو  ااا ملحااة 
 عواء الللة العربية المكانة التي  ستحقها.   م   الوضعية و 
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Sciences Informatiques. Faculté des Sciences de Tunis, mars 1993. 
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Arabic Language. In the proceedings of the eleventh International 
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[UIT00] Union Internationale des Télécommunications. Réunion 

préparatoire de la région arabe à la conférence mondiale de 
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développement des Télécommunications. Alexandrie (Egypte), 
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