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אאא 

  "نظم احلوسـبة اذلكية وتطبيقاهتا"عن 
يدور حول نظم الحوسبة الذكية ملجلة الدولية التصاالت الجمعية العربية للحاسبات والذي من ايسعدنا تقديم هذا العدد الخاص 

التي تم و املتميزة وتطبيقاتها. وقد تم اختيار األوراق املنشورة يف هذا العدد الخاص بعد عملية تحكيم ومراجعة لعدد من األوراق 

والتي كان محورها هذا العام نظم حول علوم وهندسة الحاسبات باللغة العربية للورشة االفرتاضية  1امسةالخالدورة تقدميها يف 

وقد  م).2012سبتمرب  11إىل  10املوافق و هـ (1433شوال  24إىل  23التي انعقدت يف الفرتة من الحوسبة الذكية وتطبيقاتها و 

 80 دورات السابقة وزاد عدد الحضور عنة بالنشاركات أكرب بكثري مقار حظيت هذه الدورة من الورشة االفرتاضية بعدد من امل

إثراء سهام يف مام يدل أنه مع شيوع الفكرة واالستمرار فيها ستتولد رغبة حقيقة لدى الباحثني لإل  ؛يف القاعة االفرتاضية شخصاً 

   مي باملزيد من األعامل املتميزة.يف مجال البحث العل ةاملكتبة العربي

  

تتناول األوراق يف هذا العدد مجموعة من النقاط البحثية املهمة يف التعرف عىل األمناط والتنقيب يف البيانات ومعالجة اللغات و 

الطبيعية ونظم القياس الحيوي إلثبات هوية األشخاص. ويهدف العدد باإلضافة إىل املشاركة الفعالة من خالل معالجة بعض 

تشجيع نرش األبحاث املميزة باللغة العربية لنقل وتوطني املعرفة وخدمة قطاع عريض من القراء املشاكل الحيوية واملهمة إىل 

ويأيت هذا الدور من منطلق أن اللغة العربية لغة ثرية ميكنها مواكبة التقدم العلمي والتقني وأن املتخصصني يف مجال املجلة. 

  ا تستخدم لغتها القومية يف التدريس والبحث العلمي.معظم الدول املتقدمة كاليابان وفرنسا وأملانيا وإيطالي

  

 ألخوة الزمالء الذين شاركوا بأبحاثهممن االدورة نجاح هذه إ هم يف سأ لكل من والتقدير  الشكركل وال يسعنا إال أن نتقدم ب

لتحسني املحتوى العلمي البحثية وتقديم التعليقات البناءة تقييم األوراق يف ملا بذلوه من جهد ولجميع أعضاء لجنة التحكيم 

الحمالوي (جامعة األزهر بجمهورية كام نخص بالشكر الجزيل األستاذ الدكتور محمد  ة األبحاث العلمية املقدمة.ضامن جودو 

باملكتبة العربية يف املجال  يف إثراء املحتوى العريبولو بجزء يسري يسهم هذا العدد نرجو من هللا التوفيق وأن و مرص العربية). 

  بأن يجدوا فيها اإلفادة املرجوة.لمي والتقني، ومع متنياتنا للسادة القراء الع

אא 
  ، السعوديةد. السيد محمد األلفي (أستاذ مشارك بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن)

  )الواليات املتحدة جامعة فرجينيا الغربية،بجامعة دكتور عامر (أستاذ حسني د. هاين 

2013 فبراير                                    

                                                            
1 http://www3.kfupm.edu.sa/isrg 
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  ))11الورقة (الورقة (

  لمعالجة اآللية للغة االشارة وبرمجيات التواصل مع الصملمعالجة اآللية للغة االشارة وبرمجيات التواصل مع الصماا

  محمد الجمني، سمير سمرين، أسامة الغول، أشرف عثمان

ومعارفھم العلمية والثقافية كذلك وسيلة ھامة لتطوير مداركھم الصم و تعتبر لغة االشارة أداة أساسية في التواصل مع :الخالصة 

وإلكسابھم الخبرات الضرورية للمشاركة في الحياة االقتصادية ومختلف أنشطة المجتمع. وبالرغم من تزايد اھتمام الباحثين بلغة 
ات اإلشارة فإن ھذه اللغة، خاصة في المنطقة العربية، مازالت تشكو من العديد من النقائص كضعف قواميسھا وعدم مسايرتھا للغ

اسة لغة االشارة العربية المنطوقة من حيث وتيرة اثرائھا بالمصطلحات الجديدة باإلضافة الى ندرة الدراسات والبحوث المھتمة بدر
في ھذا االطار فان الھدف من ھذه الورقة ھو تقديم آخر البحوث العلمية في مخبر بحث تكنولوجيات المعلومات و تركيبا).(بنية و

الكھربائية بجامعة تونس لدراسة لغة االشارة من منظور علمي من أجل معالجتھا بطريقة آلية وابتكار برمجيات واالتصال والھندسة 
مزيد خدمة الصم وتسھيل التواصل معھم ولزيادة الحصيلة اللغوية لدى الصم في المنطقة العربية واستخدام  التكنولوجيات الحديثة ل

درة مخبر البحث المتعلقة بإحداث البوابة الرقمية لتطوير المصطلحات التربوية بلغة ادماجھم في المجتمع الى جانب تقديم مبا
  االشارة.

  .لغة اإلشارة العربية، المعالجة اآللية، الترجمة اآللية الكلمات الجوھرية:

  

  ))22الورقة (الورقة (

  التعرف اآللي على المشاعر واالنفعاالت في المحادثات الصوتية باللغة العربيةالتعرف اآللي على المشاعر واالنفعاالت في المحادثات الصوتية باللغة العربية

   األلفي، أشرف خليل، وصفي الخطيب، الھواري شدادالسيد 

يوجد اھتمام متزايد في اآلونة األخيرة بالكشف اآللي عن حاالت المشاعر واالنفعاالت في المحادثات الصوتية خاصة في  :الخالصة

عدم توفر نتائج بحثية كافية في مراكز خدمة العمالء الھاتفية وتقنيات الروبوت ونظم التفاعل األخرى بين اإلنسان والحاسب. ونظراً ل
 ھذا المجال الھام للمحادثات باللغة العربية، نقدم في ھذه الورقة إطاراً عاماً لنظم التعرف اآللي على حاالت المشاعر واالنفعاالت في

ً خاصاً المحادثات الصوتية باللغة العربية. وقد أنشأنا مكنزاً يحوي مقاطع صوتية لمحادثات حقيقية باللغة العربية  واتبعنا أسلوبا
 Formantوالنغمة الصوتية   Pitchالصوتلترميز محتويات المكنز واستخالص سمات صوتية مختلفة للمحادثات المسجلة كحدة 

  وغيرھا.  Energyوالطاقة الصوتية 

  مشاعر، مكنز، التعرف على األنماط، محادثات، سمات صوتية، معالجة اإلشارات الرقمية.   الكلمات المفتاحية:
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  ))33الورقة (الورقة (

  سرقة وانتحال النصوص سرقة وانتحال النصوص   استخدام الرسم البياني واألدوار اإلعرابية والنحوية فى اكتشافاستخدام الرسم البياني واألدوار اإلعرابية والنحوية فى اكتشاف

  أحمد حمزة عثمان، نعومى سالم، محمد سالم بن وھالن

  

فى ھذه الورقة سوف نناقش طريقة جديدة إلكتشاف انتحال النص قائمة على تمثيل النصوص فى شكل رسومات بيانية  :الخالصة

وإستخراج المعانى الداللية للكلمات ودورھا المنطقى واإلعرابى أو النحوى داخل الجملة. تركز الفكرة أوال على إستخالص الدور 

تعمل الطريقة على  .)Semantic Role Labeling (SRL)ية التصريف النحوى (النحوى واإلعرابى لكل كلمة بإستخدام تقن

" وغيرھا من and"و  "theعمليات أساسية فى تھيئة النصوص وذلك من خالل حذف الكلمات التى ليست لھا أوزان فى النص مثل "
بعض الخوارزميات للوصول الى جذور  الكلمات التى التحمل معنى. ثانيا من خالل عمليات إرجاع  الكلمات الى أصلھا نستخدم

تقوم الطريقة المقترحة بتقسيم النص الى عدد من الجمل ومن ثم تمثل كل جملة فى النص بعقدة داخل الرسم البياني حيث  الكلمات.
م األساسية لكل تحتوى العقدة على الكلمات الداللية فقط .تستخرج األدوار اإلعرابية لكل كلمة داخل الجملة ومن ثم تستخلص المفاھي

عقدة فى الرسم البياني. تتم مقارنة النص األصلى مع النص المسروق من خالص الكلمات نفسھا ومواقعھا اإلعرابية او النحوية 
 "WordNet"والتى يتم إستخراجھا بإستخدام المعجم اللغوى المسمى بالـ  )Concepts(باإلضافة الى مرادفاتھا المعروفة بالمفاھيم 

س لغوى يستخدم فى اللغتين العربية واألنجليزية. يتم تجميع كل المفاھيم المستخرجة من الجمل فى عقدة واحدة تعرف قامو  وھو
ويتم من خاللھا مع مواقع األدور النحوية للكمات إجراء عمليات المقارنات النصية. واجرينا تجارب عملية " Topic signature"الـ

ومن ثم تمت مقارنة الطريقة المقترحة مع   PAN-PC-09) ( القياسية والتى تعرف باسم على نصوص سرقت من مجموعة البيانات
عدد من التقنيات األساسية فى مجال إكتشاف إنتحال النصوص حيث اثبتت الطريقة المبتكرة جودة وفاعلية أفضل من التقنيات 

  األخرى من خالل أوجه مقايس ومعايير تقييم التشابه بين النصوص.

  كشف اإلنتحال، مفاھيم الكلمات، الرسم البياني، الدور اإلعرابى والنحوى، تشابة النصوص.  الجوھرية: الكلمات

  

  ))44الورقة (الورقة (

  نظام آلى لتلخيص التعليقات العربية على شبكات التواصل االجتماعىنظام آلى لتلخيص التعليقات العربية على شبكات التواصل االجتماعى

  ، محمد عاطف موسى عالء الدين على حمودة

  

أصبح موقع تويتر من أھم مواقع التواصل اإلجتماعى على الشبكة العنكبوتية والذى يمكن مستخدمية من إرسال وقراءة  :الخالصة

المشاركات النصية المعروفة باسم "تويت", قدمنا فى ھذه الورقة خوارزمية لتلخيص المشاركات النصية باللغة العربية عن مواضيع 
لخصات تشبة ماينتجة االنسان, قمنا بتقييم الملخصات التي تنتجھا الخوارزمية المقترحة محددة على تويتر. الھدف ھو إنتاج م

  ومقارنتھا مع الملخصات اليدوية والحصول على نتائج ممتازة.

  

  تلخيص التعليقات, تعليم اآللة, تويتر, التنقيب عن النصوص.  الكلمات الجوھرية:
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  ))55الورقة (الورقة (

  لليد والكف إلثبات ھوية األشخاصلليد والكف إلثبات ھوية األشخاصبناء نماذج للقياسات الحيوية بناء نماذج للقياسات الحيوية 

  منصر بن مخاشن  جالل السيد محمد األلفي،

  

مع التقدم الملحوظ للتقنيات الرقمية ومع زيادة المشاكل األمنية ظھرت أساليب مبتكرة تعتمد على القياسات الحيوية للتحقق  :الخالصة

من ھوية األشخاص، ومن بين تلك األساليب استخدام السمات الحيوية لليد والكف. في ھذه الورقة البحثية سوف نتناول بالتفصيل 
طرق حسابھا ودورھا في توثيق الھوية في تطبيقات األجھزة األمنية. كما سيتم بناء نموذج حسابي السمات المميزة لليد والكف و

 لتقييم أداء تلك السمات في التعرف على األشخاص ومقارنتھا باستخدام الجار األقرب مع مقاييس مختلفة للتشابه. 

، القياسات الحيوية، السمات الحيوية، السمات الھندسية لليد، إثبات الھوية، توثيق الھوية، التعرف على األشخاص الكلمات الجوھرية:
  بصمة الكف.

  

  ))66الورقة (الورقة (

تجزئة الوثائق العربية المخطوطة باستعمال طريقة الجمع بين التشكل الحسابي مع تجزئة الوثائق العربية المخطوطة باستعمال طريقة الجمع بين التشكل الحسابي مع 
  خوارزمية بناء الغالف المماثل للوضعية الخارجيخوارزمية بناء الغالف المماثل للوضعية الخارجي

  ، ھيكل العابدفتحي الغزواني، سامية السنوسي المدوري
  

نقترح في ھذه الورقة مساھمة جديدة في التجزئة اآللية للوثائق العربية المخطوطة إلى كتل نص ثم إلى خطوط ثم إلى  :الخالصة

خورزمية بناء الغالف المماثل للوضعية الخارجي. البرنامج على الجمع بين التشكل الحسابي و وحدات كلمات مرتكزين في ذلك
خطوط النص بتطبيق أوال الص كتل وية المخطوطة إلستخالص مكوناتھا. تنجز عملية استخالمقترح يطبق على الوثائق العرب

التشكل الحسابي بھدف ربط المكونات المترابطة التي تنتمي إلى نفس المنطقة (الكتلة أو الخط) ثم بتطبيق خورزمية بناء الغالف 
لسطر إلى وحدات كلمات فقط باستعمال خورزمية بناء الغالف الخارجي لتحديد كل منطقة سيتم إخراجھا. في حين تتم عملية تقطيع ا

المماثل للوضعية الخارجي. تتميز المنظومة المقطرحة عن غيرھا من البرامج بأنھا ال تحتاج إلى مرحلة التعرف لتجزئة الكتابة 
وثيقة مخطوطة تحتوي على  60استعمال العربية المخطوطة. وقد قمنا بجملة من اإلختبارات لتقييم فاعلية البرنامج المنجز ونجاعته ب

منھا ما يتمثل في مجموعة من طريقة مختلفة و 200ذج مكتوبة بـ نمو 200سطر: منھا ما ھو مختار من مجموعة من  1140
  ألمانيا).        IFNالمخطوطات العربية التارخية الممسوحة ضوئيا، تم جمعھا خالل القيام ببحثنا في معھد (

الكتابة العربية المخطوطة؛ تجزئة الكتابة العربية؛ تجزئة إلى كتل نص؛ تجزئة إلى خطوط؛ تجزئة إلى وحدات  الجوھرية:الكلمات 
 كلمات؛ التشكل الحسابي؛ خورزمية بناء الغالف المماثل للوضعية الخارجي؛ استخالص.
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  ))77الورقة (الورقة (

  أھمية الخوارزميات الجينية في التعرف على الكائناتأھمية الخوارزميات الجينية في التعرف على الكائنات

  الحسن علي أصغر، عبدالرحمن أحمد محمد عثمانمحمود 
  

يمثل التعرف على الكائنات حقال بحثيا ھاما من حقول الرؤية بالحاسب ولديه تطبيقاته في مجموعة واسعة من المشاكل بما  :الخالصة

نات ھو التعرف على في ذلك استرجاع الصور، الضغط، المراقبة، والتشخيص الطبي. الھدف الرئيسي من مشكلة التعرف على الكائ
الخوارزميات الجينية تنتمي إلى فئة الخوارزميات التطورية التي  الكائنات المتشابھة حتى عندما ينظر إليھا من جھات مختلفة.

تستخدم االختيار والتھجين والطفرة في عملية توليد اجيال جديدة محسنة. تعتبر الخوارزميات الجينية االكثر استخداما في 
ت التطورية في حل المشاكل المعقدة بطريقة ذات داللة. الھدف من الخوارزمية الجينية ھو ايجاد حل دقيق ومناسب الخوارزميا

وقد انتشر استخدام الخوارزميات الجينية بسرعة في العديد من المجاالت مثل التعرف على األنماط، والتعرف على  لمشكلة معينة.
والرؤية بالحاسب. الخوارزمية الجينية تختلف عن غيرھا من تقنيات التحسين بسبب  الكائنات، ومعالجة الصور، وتعلم اآللة،

 الخصائص التالية:

 .الخوارزمية الجينية تستخدم ترميزللمعطيات 

 .تبدأ البحث في مجموعة من النقاط 

 .تتطلب قيم لدالة الھدف 

 .تستخدم قواعد انتقال احتمالي وغير قابل للحتمية 

 ية عملية بحث عمياء لذلك ال بد من تحديد معايير لتوقيفھا. تبدأ الخوارزمية الجين 

احدى أكثر المشاكل أھمية في التعرف على الكائنات ھي كيفية تمكن الحاسب من التعرف على مجموعة مختلفة من الكائنات كما 
تھا. تلعب الخوارزميات الجينية دورا ھاما يفعل البشر. لقد تم تنفيذ الكثير من التقنيات في ھذا المجال وكل تقنية لھا مميزاتھا وسلبيا

لحل مشكلة التعرف على الكائنات. والھدف من الخوارزميات الجينية ھو العثور على العدد األمثل من الحلول مع معدل تعرف عالي 
  .في مجال التعرف على الكائنات في حال تغيرھا GAھذه الورقة تبين أھمية الخوارزميات الجينية  على الكائنات.

  التعرف على الكائنات، تقنية الخوارزميات التطويرية، الخوارزميات الجينية، الرؤية بالحاسب.  الكلمات الجوھرية:

  

  ))88الورقة (الورقة (

  العربية العربية   للغةللغة  اآلليةاآللية  للمعالجةللمعالجة  األعلىاألعلى  المستوىالمستوى  ذاتذات  الوصفيالوصفي  المنطقالمنطق  منمن  معرفيةمعرفية  قاعدةقاعدة

  أحمد لحيرش، ياسر يحياوي
  

 تمثيل مجال في تستعمل التي الناجحة  (formalisms)التشكيالت من  (description logics)الوصفي المنطق يعتبر :الخالصة
 (terminological knoweldge)المعجمية المعارف عن للتعبيير استعماله يمكن كما  (knowledge representations)المعرفة

 كثير  ‐الوصفي المنطق‐ أنه  إلى أضف للفھم. وقابلية سالسة وأكثر البناء حيث من متقنة جد بطريقة معين تطبيقي بمجال الخاصة 
 (databases) البيانات وقواعد  (configuration)التھيئة  (NLP)الطبيعية للغات اآللية المعالجة مثل كثيرة تطبيقات في االستعمال

 ذات معرفية قاعدة بناء أجل من  (DLs systems)الوصفي المنطق أنظمة ميزات استغالل نحاول العمل ھذا في .ذلك إلى وما
 ھذه تربط التي العالقات إلى باالضافة العربية اللغة في الكلمة أصناف خاللھا من نعرف (Meta-knowledge base) عال مستوا

  .للغة اآللية المعالجة مجال في كثيرا يساعد ما جمل الى النصوص وتقسيم تصنيف على قدرة يمنحنا ما وھذا. ببعضھا األصناف

  المنطق الوصفي، قاعدة المعارف ذات المستوى االعلى، يمثيل المعارف، المعالجة اآللية للغة العربية.  الكلمات الجوھرية:
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  ))99الورقة (الورقة (

  استخدامات النظم الذكية في التعرف علي العمالت الورقية المزيفةاستخدامات النظم الذكية في التعرف علي العمالت الورقية المزيفة

  محمد عثمان علي حجازي، عبد الرحمن عثمان الفكي ، محمد حسن سيد محمد صالح، سيف الدين فتوح عثمان

  

تقدم ھذه الورقة ملخص لمرحلة من مراحل العمل في بحث يعمل في إيجاد تطبيق حاسوبي جديد يصلح إلكتشاف تزيف  :الخالصة

تي تعاني منه التطبيقات الحالية. العمالت الورقية يصلح للعمالت الورقية السودانية فئة الخمسون جنيھاً ويكون خالي من القصور ال
مرحلة العمل التي تعرضھا ھذه الورقة  تتلخص في عرض مشاكل تطبيقات الحاسوب الحالية في كشف جوانب التزييف، كما 
تعرض خصائص تأمين العمالت من التزييف وتأثير ذلك على تطبيقات الحاسوب التي تعمل على كشف التزييف، كما تعرض 

عمل من خالل عرضھا للطرق والمفاھيم العلمية التي تعمل بھا تطبيقات الحاسوب المستخدمة في كشف جوانب اإلطار النظري لل
أخيراً تم بناء نموزج للتعرف علي العمالت الورقية المزيفة باستخدام ضغط مويجة الصورة الرقمية  التزييف في العمالت الورقية.

  بين العمالت الورقية الحقيقية والمزيفة. للعمالت الورقية الذي ساعد في التمييز بسھولة

التزييف، العمالت الورقية، تزييف العمالت الورقية، التعرف علي األنماط، الصور الرقمية، ضغط الصورة،  الكلمات الجوھرية:
  الماتالب.
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Paper Abstracts 
 

Paper (1) 

 

Sign Language Processing and Tools for Deaf’s Communication 

Abstract: Sign language is an essential communication tool with Deaf, as well as an important means 
to develop their knowledge and scientific and cultural knowledge and to equip them with the 
necessary expertise to participate in the economic life and various community activities. In spite of 
the increasing attention of researchers in sign language, this language, especially in the Arab region, 
still complaining of the many shortcomings such as poor dictionaries and not kept up with the 
languages spoken in terms of the pace of enriched terminology new addition to the scarcity of studies 
and research organizations that study sign language Arabic (lexical and morphology). 

Keywords: Arabic Sign Language, Natural Language Processing, Automatic Translation. 

  

 

Paper (2) 

 

Automatic Recognition of Emotions in Arabic Speech Dialogs 

Abstract: Automatic recognition of human emotional states from speech dialogs has recently 
attracted an increased interest from many researchers.  This recognition can play an important role in 
assessing customer’s satisfaction directly from his/her conversations to the customer call center. It can 
also be applied to other fields such as robotics (human-robot or inter-robot communication) or any 
other human-computer interface (HCI) system. This work is primarily motivated by the limited 
availability of Arabic speech-based research results in this area. In this paper, we present the design of 
a new framework for building an automatic recognition system to detect and classify affective states 
from Arabic speech dialogs. As future work, we will implement the whole system and test it using 
different classifiers.  

Keywords: Emotional states, Anger Detection, Arabic Speech Dialogs, Digital Signal Processing, 
Machine Learning, Feature Extraction and Selection. 
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Paper (3) 

 

Text Plagiarism Detection Using Graph-Based Representation and Semantic Role Labeling 

Abstract: This paper introduces an new semantic text plagiarism detection technique based on Graph-
based Representation and Semantic Role Labeling techniques.  The proposed technique analyses and 
compares text based on semantic allocation for each term inside the sentence.  It also captured the 
underlying semantic meaning in terms of the relationships among its concepts via Semantic Role 
Labeling (SRL). SRL offers significant advantages when generating arguments for each sentence 
semantically. We build the graph by grouping each sentence terms in one node, the resulted nodes are 
connected to each other based on order of sentence within the document, all nodes in graph are also 
connected to top level node ‘Topic Signature’. Topic signature node is formed by extracting the 
concepts of each sentence terms and grouping them in such node. Testing was done using the PAN-
PC-9 dataset.  Our results showed that this proposed method exhibiting improved performance in 
terms of Recall, Precision and F-Measure when compared to current methods of plagiarism detection.  

Keywords: Plagiarism Detection, Concepts Extraction, Graph-based, Semantic Role Labeling, Text 
Similarity.  

  

 

Paper (4) 

 

Automatic System for Arabic Comments Summarization in Social Networks Twitter 

Abstract: Twitter is an online micro blog that enables its users to send and read text-based posts 
known as "tweets". It became one of the most commonly used social networks. In this paper we 
present a methodology for summarizing Arabic micro blogging posts. In particular, our algorithms 
process collections of short posts on specific topics on Twitter and create short summaries from these 
collections of posts on a specific topic. The goal is to produce summaries that are similar to what a 
human would produce for the same collection of posts on a specific topic. The problem is formulated 
as a regression problem, not a binary classification based problem. Instead of classifying the posts to 
be important and not important, each post is given a score that determines to which extent this tweet is 
candidate to be in the summary. This helps generate the summary according to the user predefined 
compression rate. We evaluated the summaries produced by our proposed methodology, compare 
them with human-produced summaries and obtained excellent results. 

Keywords: Twitter, Text Mining, Machine Learning and Comments Summarization. 
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Paper (5) 

 

Construction of Hand and Palmprint Biometric Models for Personal Authentication 

Abstract: With the remarkable progress of digital technology and the increased security problems in 
parallel, innovative methods based on biometrics have emerged to determine or verify the identity of 
legitimate users for a given system. Among those methods is using biometric features of the hand 
shape and palmprint. In this paper, we will address in detail these features, their extraction methods, 
their role in personal authentication, and their applications in security services. We will also consider 
building a computational model to evaluate and compare their performance using nearest neighbor 
and different similarity measures. However, in this extended abstract we will only give a simplified 
idea of the problem addressed and the research objectives.  

Keywords: biometrics; authentication; identification; hand geometry; nearest neighbor classifier; 
similarity measures. 

  

 

Paper (6) 

 

Segmentation of Handwritten Arabic Documents with Mathematical Morphology and Algorithm 
of Construction of Outer Isothetic Cover (OIC). 

Abstract: On this paper, we proposed a contribution to the segmentation of the Arabic handwritten 
blocks, lines and Pieces of Arabic Words (PAWs), based on Outer Isothetic Cover (OIC) and 
mathematical morphology. The proposed method is applied on the handwritten Arabic documents. 
PAWs extraction are detected by construction of the OIC. To extract text blocks and lines, we use a 
mathematical morphology in order to construct connected components belonging to a same zone 
(bloc, line) to extract and then, we applied the outer isothetic cover algorithm to detect each zone.  

An experimental evaluation of segmentation blocks, lines and Word or PAWs, is done on 60 
documents containing 1140 lines, selected from the collection of 200 forms, written by 200 different 
native writers and of Arabic handwritten documents includes scans from historical documents 
collected during a research project in IfN. The evaluation of the proposed method on these documents 
has given a correct extraction rate of 94% for the segmentation into blocks. This rate reached 89% for 
the case of line segmentation and achieves 91% for case of segmentation of line into pieces of Arabic 
Words. 

Keywords: handwritten Arabic documents ; handwritten Arabic segmentation ; block segmentation ; 
lines segmentation ; mathematical morphology ; outer isothetic cover ; extraction.  
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Paper (7) 

 

Importance of Genetic Algorithm in Object Recognition 

Abstract: Object recognition is an important research field of computer vision and has its application 
in a broad range of problems including image retrieval, compression, surveillance and medical 
diagnostics. The main goal of the object recognition problem is to recognize the objects of the same 
type even when they are viewed from different viewpoints. Genetic algorithm is belonging to the class 
of evolutionary algorithm that uses selection, crossover and mutation for the process of generating 
new population. GA is extremely popular evolutionary algorithm which is used to solve complex 
problems in a very meaningful way. The aim of genetic algorithm is to find exact and appropriate 
solution to a given problem. GA has been rapidly used in many areas such as pattern recognition, 
object recognition, image processing, machine learning, and computer vision. Genetic algorithm 
differs from other optimization techniques due to the following characteristics. 

 Genetic algorithm works with the coding of parameters. 

 It  starts searching from a set of points. 

 It requires objective function values. 

 It uses probabilistic transition rules and are non-deterministic.  

 It is blind when to start search, so the stopping criteria must be defined for GA 
One of the most important problems in object recognition is that how computer recognized different 
set of objects as we human being can do. A lot of techniques have been implemented and each 
technique has its own draw backs. GA plays an important role for solving the optimization problem in 
case of object recognition. The objective of GA is to find the optimum number of solutions with 
maximum recognition rate. 
Keywords: Object recognition, Fourier descriptors, Genetic algorithm, Image, Noise. 

  

 

Paper (8) 
 

A High-Level Knowledge Base for Arabic Language Processing                                                  
Using Description Logics Formalism 

Abstract: Description Logics (DLs) are successful knowledge representation formalisms, which can 
be used to represent the terminological knowledge of an application domain in a structured and 
formally well-understood way. They are employed in various application domains, such as natural 
language processing, configuration, and databases .Sf. In this work we try to use this performance of 
DL systems to describe a Meta knowledge base defining the classes of the word in Arabic language 
and relation between them. This can be useful for syntactic categorization of sentences which is very 
important for automatic language processing. 

Keywords: Description logics, Arabic language processing, Knowledge representation, Meta 
knowledge base.  
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Paper (9) 

 

The Use of Intelligent Systems for Detecting Counterfeit Paper Money 

Abstract: This paper presents a summary of the stage of work in building and creation of a new 
software application (model) for detecting counterfeit paper money. Research experiments were done 
and applied on Sudanese fifty pounds. The stage of work offered by this paper is to show the 
problems of computer applications available in detecting counterfeiting, also it displays the security 
features of paper money and the impact of it on computer applications that work to detect 
counterfeiting, also displays the theoretical framework to work during the presentation of the methods 
and concepts of scientific works of computer applications used in the detection of counterfeit paper 
money. Finally a new model is built to detect counterfeit paper money using Wavelet compression to 
the digital image of paper money, which can help to distinguish easily between genuine and 
counterfeit paper money. 

Keywords: Counterfeiting, paper money, counterfeit paper money, pattern recognition, digital image, 
digital image processing, image compression, wavelet, MATLAB.  
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ت التواصل مع الصمت التواصل مع الصمبرمجيابرمجياجة اآللية للغة االشارة وجة اآللية للغة االشارة ولمعاللمعالاا   

  أشرف عثمان أسامة الغول، سمير سمرين،، محمد الجمني
  بجامعة تونس الھندسة الكھربائيةاالتصال ومخبر بحث تكنولوجيات المعلومات و

 االلكتروني:البريد 

 oussama.elghoum@utic.rnu.tn, ssemreen@hotmail.com, 

achraf.othman@utic.rnu.tn, mohamed.jemni@fst.rnu.tn  

 

كذلك وسيلة داة أساسية في التواصل مع الصم وتعتبر لغة االشارة أ الخالصة.
إلكسابھم الخبرات ھم ومعارفھم العلمية والثقافية وھامة لتطوير مدارك

بالرغم أنشطة المجتمع. والضرورية للمشاركة في الحياة االقتصادية ومختلف 
من تزايد اھتمام الباحثين بلغة اإلشارة فإن ھذه اللغة، خاصة في المنطقة 

عدم عديد من النقائص كضعف قواميسھا والعربية، مازالت تشكو من ال
مسايرتھا للغات المنطوقة من حيث وتيرة اثرائھا بالمصطلحات الجديدة 

اسة لغة االشارة العربية تمة بدرباإلضافة الى ندرة الدراسات والبحوث المھ
في ھذا االطار فان الھدف من ھذه الورقة ھو تقديم آخر و تركيبا).(بنية و

الھندسة مخبر بحث تكنولوجيات المعلومات واالتصال والبحوث العلمية في 
الكھربائية بجامعة تونس لدراسة لغة االشارة من منظور علمي من أجل 

برمجيات لزيادة الحصيلة اللغوية لدى الصم في  معالجتھا بطريقة آلية وابتكار
خدمة الصم وتسھيل التواصل المنطقة العربية واستخدام  التكنولوجيات الحديثة ل

مزيد ادماجھم في المجتمع الى جانب تقديم مبادرة مخبر البحث المتعلقة معھم و
  بإحداث البوابة الرقمية لتطوير المصطلحات التربوية بلغة االشارة.

  

  .، الترجمة اآلليةلغة اإلشارة العربية، المعالجة اآللية لمات الجوھرية:الك

  مقدمةمقدمة  11

لية لحقوق األشخاص ذوي أقر المجتمع الدولي من خالل منظمة األمم المتحدة في االتفاقية الدو
اذ دولة إلى حد اآلن، بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في النف 150التي وقّع عليھا أكثر من اإلعاقة و

االتصال على قدم المساواة مع غيرھم لتمكينھم من المعلومات وإلى تكنولوجيا المعلومات وإلى 
نصت االتفاقية بالخصوص كل كامل في جميع جوانب الحياة. والعيش في استقاللية والمشاركة بش

 على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة من الدول بوجه خاص على ما يلي:

 م األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولھم على تشجيع أشكال المساعدة والدع
 المعلومات؛
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  تشجيع إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات
  واالتصال الجديدة، بما فيھا شبكة اإلنترنت؛

  تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصاالت يمكن
قة الوصول إليھا، في مرحلة مبكرة، كي تكون ھذه التكنولوجيات لألشخاص ذوي اإلعا

  والنظم في المتناول بأقل تكلفة.

الھندسة الكھربائية" ر البحث "تكنولوجيات المعلومات واالتصال وو في ھذا االطار،  أولى مخب
بجامعة تونس عناية كبرى للبحوث المختصة في البرمجيات الموجھة إلدماج األشخاص ذوي 

استعمال عاقة وتيسير نفاذھم إلى مواقع وتطبيقات الويب والعمل على تجاوز إعاقتھم عبر اال
في ھذا اإلطار بعث مخبر البحث خالل السنوات األخيرة عددا من التكنولوجيات الحديثة. و

 نظم التعليم عن بعد عن طريق اإلنترنتلمتخصصة في ھذا الغرض كبرمجيات والمشاريع ا
نظم التواصل مع ملي اإلعاقة البصرية  وبرمجيات وخاصة حاوي االعاقة والموجھة لألشخاص ذ

سنخصص ھذه الورقة لتقديم جملة لتكنولوجيات الحديثة للمعلومات واالتصال. والصم باستعمال ا
  الموجھة لفئة الصم.ل التي أنجزناھا في مخبر البحث ومن األعما

  لغة اإلشارة: نظرة عامةلغة اإلشارة: نظرة عامة  22

مستقل في كافة أنحاء العالم ، ويعود الفضل إلى فئة الصم  بشكلا وطورت لغة اإلشارة تلقائيت
الباحثين في لغات اإلشارة خاصة الذين قاموا بصياغة بعض القواعد اللغوية والنحوية على غرار و

مختلفة عن باقي لغات اإلشارة  -و بعض اللغات األخرى–لغة اإلشارة األمريكية. وتعتبر ھذه اللغة 
ترتيب المفردات داخل الجملة باللغة اإلنجليزية. نأخذ بين ترتيب وحدات اإلشارة وختالف نظرا لال

" ? What is your nameعلى سبيل المثال الجملة التالية "ما ھو اسمك ؟" باللغة اإلنجليزية : "
". نالحظ في ھذا المثال أنه تم  ? NAME YOU WHATفھي تترجم بلغة اإلشارة إلى  "

تم تغيير ترتيب المفردات عند اإلشارة. ففي لغات اإلشارة تتم عملية " وisعل "االستغناء على الف
باستعمال اليدين وتقاسيم اإلنتاج شارة حسب التصور الكامل للمعنى وللفكرة وتتم طريقة التنفيذ واإل

بة الجسد. ويصر الباحثون في مجال لغة اإلشارة األمريكية إلى الفصل التام بين الكتاالوجه و
ورات إلرساء قواعد لكيفية تعلم المنشجليزية وطريقة اإلشارة. وقد تم إصدار عديد األبحاث واإلن
تطوير لغة اإلشارة. فالتسلسل للمفردات المراد إشارتھا إلى لغة اإلشارة األمريكية يختلف كليا عن و

ة اإلشارة تركيبة الجملة باللغة اإلنجليزية، لذلك تم التنصيص في المقاالت العلمية على أن لغ
  األمريكية ھي لغة لھا قواعدھا كما ھو الحال في باقي اللغات.

أول تقنية لكتابة لغة اإلشارة األمريكية باستعمال  William Stokoe، أصدر الباحث 1955في 
اعتمادھا كلغة رسمية لفئة الصم عتراف بلغة اإلشارة األمريكية والرموز. ومنذ ذلك التاريخ تم اال

في ما بعد تم إرساء سس لتعلم لغة اإلشارة وتطويرھا وقام باحثون آخرون بوضع أاألمريكيين. و
" SignWritingنجد اليوم العديد من تقنيات الكتابة مثل "أول القواعد اللغوية والنحوية. و

في السنوات األخيرة، برزت طريقة جديدة لكتابة لغة اإلشارة األمريكية،   ".HamNoSys"و
مفردات في نفس التسلسل خالل اإلشارة. ھذه التقنية معروفة باسم تعتمد على كتابة ال
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"Simultaneous communication" أو "SimCom" أو "Glossكن من ". وھي تقنية تم
وص مفھومة للمترجمين الفوريين. أيضا من أجل كتابة نصتعلم لغة اإلشارة بسھولة وبسرعة و

المية من تطوير خوارزميات وبرمجيات لتطوير اإلع الباحثين في مجالضا، مكنت العاملين وأيو
أجھزة اإلتصال الذكية. للتوضيح، ھذه رة األمريكية باستعمال الحاسوب وتعليم لغة اإلشاومعالجة و

لشرح تقنية الكتابة للغة اإلشارة و لكتابة لغة اإلشارة. Stokoeالتقنية ھي مستوحاة من تقنية 
"Gloss1("، نقدم المثال التالي(:  

  الجملة باللغة اإلنجليزية:

 If you copy words from an encyclopedia that means you are copying someone else’s words  

  ": Glossالجملة بلغة اإلشارة األمريكية باستعمال "

IF SOAP WORD FROM ENCYCLOPEDIA THAT THIS\SHOW SOAP SOME OTHER WORD  

استعمال الجذر بالنسبة للفعل واألسماء ) وanاالستغناء عن مفردات الربط (في ھذا المثال تم 
)WORD  عوضا عنWORDS أيضا تعويض بعض الكلمات بمفردات لتقريب المعنى .(
)SOAP  عوضا عنCOPY) وإضافة بعض المفردات (THIS\SHOWالمعنى   ) لتوضيح

  النحو للغة اإلشارة األمريكية.لي، نظرة عامة حول قواعد الصرف وفي ما ي العام للجملة.

  التمثيل الصوتي التمثيل الصوتي   2.12.1

على أن تسلسل اإلشارات يشبه التسلسل  1965و 1960في تقارير أصدرت سنة  Stokoeأشار 
أن الجملة في لغة اإلشارة ھي عبارة عن مجموعة مفردات د عند النطق في اللغات المحكية والمعتم

سيم اإلشارة الواحدة إلى ثالث جوانب: المكان يتم تقلعدد تختلف في طريقة التركيب. ومحدودة ا
)location الفعل (–) وشكل اليدhandshape –actالحركة () وmovement اإلشارة متكونة  .(

من مكان واحد وشكل يد واحد ومجموعة حركات. ھذه الطريقة في تكوين اإلشارات مطابقة إلى 
ن وحدات أخرى ة. تتكون اإلشارة أيضا مالتمثيل الصوتي للكلمات في اللغات الشفوية أو المحكي

استنادا إلى ومن ناحية أخرى و النظرات للتعبير عن المعنى الحقيقي لإلشارة.مثل تقاسيم الوجه و
بطء ]) فإن سرعة و2009لقطرية العربية الموحدة [سمرين والبنعلي العمل (قواعد لغة اإلشارة ا

بطؤه يفيد العكس. شاري تفيد الحزم والجزم ورمز االسرعة الاثل الصوت في اللغات المنطوقة وتم
  ويكون للسرعة والبطء دور ھام في فھم المعنى الداللي لالشارة.

  اإلشارات المركبةاإلشارات المركبة  2.22.2

يحتوي القاموس اإلشاري األمريكي على العديد من اإلشارات المركبة. على سبيل المثال، تتركب 
يتم استعمال الرمز ^ للتعبير عن ). وTHINK^SAME-ASمن المفردتين ( AGREEالمفردة 

                                           
 Scott K. Liddell" للكاتب Grammar, Gesture and Meaning in American Sign Languageمثال مأخوذ من كتاب " 1

  .2صفحة 
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التركيب الحاصل بين المفردتين. في الواقع تم التطرق إلى ھذه الصياغة في المقال العلمي 
، حيث نص على أن اإلشارة ھي عبارة عن مجموعة من الحركات 1984في  Liddellل

Movement (Mاإلمساك ) وHold (H فالمفردة اإلشارية .(THINK  تتكون منMH 
بالتالي تتكون المفردة المركبة ، وMHMHتتكون من  SAME-ASفردة اإلشارية المو

AGREE  منHMH.  

  التعدادالتعدادالترقيم والترقيم و    2.32.3

التعداد في لغة اإلشارة األمريكية من الخصائص المميزة لھذه اللغة. وھي صورة يعتبر الترقيم و
 TWOباحا أخرى لإلشارات المركبة. مثال على ذلك، لإلشارة إلى الوقت عند الثانية ص

O’CLOCK نقوم بإشارة المفردة ،TWO  متبوعة بالمفردةO’CLOCK نقوم كتابتھا على و
} كمفردة إشارية O’CLOCK}{TWO}. ويتم اعتماد TWO}{O’CLOCK}النحو التالي: {
} MONTH}{TWO{} وWEEK}{TWOبنفس الطريقة تتم إشارة {واحدة. و

  }. TWO}{DOLLARو{

  الضمائرالضمائر  2.42.4

 firstينقسمون إلى مجموعتين: المتكلم (ضميرا. و 26شارة األمريكية على إلتم التنصيص في لغة ا
person)  والغير المتكلم (non-first person) وتستخدم البادية .(PRO  أوPOSS للتعبير عن (

لإلشارة إلى المتكلم  PRO-PL-1لإلشارة إلى المتكلم األنا و PRO-1الضمير. على سبيل نكتب 
  نحن. مثال: 

  الجملة "تترجمI’m satisfied" إلى "PRO-1 SATISFIED."  
 " تترجم الجملةMother loves me" إلى "MOTHER LOVE PRO-1."  

  ھما اثنان:رة األمريكية الضمائر الثنائية وعلى عكس اللغة اإلنجليزية، نجد في لغة اإلشا

  RO-DUAL-1ھو.: أنا و  
 PRO-DUALأنتما :  

  الالحقةالالحقةالبادئة والبادئة و  2.52.5

المفردات االشارية األمريكية من مركبات قائمة على بادئة أو الحقة. على سبيل تتكون العديد من 
، فتكون المفردة اإلشارية - ERالحقة و DRIVEمن  DRIVERالمثال، تتكون المفردة 

DRIVER  مشتقة من المفردةDRIVE ،بالنسبة للبادئة، يتم استخدام األقواس لتركيب المفردة .
تكتب المفردة و FIFTEENللمفردة  AGEشر، تكون البادئة لإلشارة إلى السن الخامسة ع

}، وغالبا تكون اإلشارة بالبادئة بوحدات غير AGE0}{FIFTEENالمركبة على النحو التالي: {
  يدوية.
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  التعديد في الفعلالتعديد في الفعلالمضاعفة والمضاعفة و  2.62.6

المضاعفة في المفردات اإلشارية ھي تعبير عن التكرار لوضعية أو فعل. تتم اإلشارة إلى 
شارة التعديد . نجد أيضا في لغة اإلITERATIVEو EVERYالمضاعفة بمفردات خاصة مثل 

إلى  ASK-QUESTIONذلك بالتوجه إلى المخاطب. مثال، إلشارة المفردة عند إشارة الفعل و
-ASKتصبح المفردة كاآلتي: إلى المفردة األصلية و MULTIPLEمجموعة تتم إضافة 

QUESTION[MULTIPLE.[  

  بنيتھابنيتھاتركيبة الجملة وتركيبة الجملة و  2.72.7

أطلقوا عليھا اسم ة األمريكية على تركيبة الجملة و، اجمع الباحثون في لغة اإلشار1970في بداية 
SVOلغة اإلنجليزية، غير خاضعة للقواعد اللغوية في الوروا فيھا لتصبح قابلة للتغيير و، ثم ط

فأصبحت ھذه اللغة أكثر مرونة في تركيب المفردات االشارية. فعلى سبيل المثال، كل ھذه الجمل 
  ":The dog chased catھي ترجمة واحدة لنفس الجملة "

 CAT DOG CHASE: object subject verb 
 DOG CHASE CAT: subject verb object 
 CHASE DOG CAT: verb subject object 

اللتباس في التفريق بين الفاعل يكمن اال نتطرق إلى التباس في المعنى واإلشارة ومن خالل ھذا المث
المفعول به. من ھنا تم تطوير بنية الجملة بإضافة وحدات أخرى داخل الجملة وھي عبارة عن خط و

كيز على للتر tأفقي فوق المفردة مع إضافة رمز كتابي. على سبيل المثال يتم اعتماد الرمز 
. للتعبير عن  الموضوع أو محور االھتمام داخل الجملة، فتصبح: 

اإلشارات الغير اليدوية كتقاسيم الوجه أو تحريك الرأس أو تحريك الجسد، نستخدم نفس التركيبة 
تعويضھا برمز لإلشارة الغير اليدوية. مثال على ذلك، تكون ترجمة الجملة و tالمستعملة في 

. يرمز  " كاآلتي: The boy fell down, he didالتالية: "األنجليزية 
ة األمريكية العديد نجد في لغة اإلشار ).head nodإلى حركة الموافقة لرأس المخاطب ( hnالرمز 

إرساء نظم لتحديد العالقة بين جال اإلشارة أمام المخاطب والقواعد مثل تقسيم ممن الخصائص و
ية متقدمة جدا تطوير أنظمة معلوماتقابلة للمعالجة بالحاسوب و ا لغةالضمائر. كل ھذا جعل منھ

في مقاربتنا مع اص اإلفتراضية ثالثية األبعاد. والترجمة الفورية باستعمال األشخكالترجمة اآللية و
حتى دھا تفتقر إلى القواعد اللغوية والنحوية وغير الموحدة، نجية الموحدة ولغة اإلشارة العرب

لغاية اآلن اليوجد دراسات ومعاجم. أغلب األعمال على إنتاج قواميس و الصرف. حيث اقتصر
وابحاث حقيقية تبحث بقواعد لغة اإلشارة العربية من ناحية البنية والتركيب ( النحو والصرف ) 

اإلشارة العربية القطرية باستثناء محاولة كل من الباحثين سمرين والبنعلي في كتابھما قواعد لغة 
  .الموحدة
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  قع لغات االشارة العربية قع لغات االشارة العربية واوا  33

  لغة اإلشارة وتطورھا في العالم العربيلغة اإلشارة وتطورھا في العالم العربي  3.13.1

أما بالنسبة لتطور اللغة اإلشارية في المنطقة العربية فقد بدأت بمبادرات خجولة من خالل بعض  
تنفيذ الجمعية األھلية  1972المحاوالت لتوثيق اللغات اإلشارية، وأولھا كان القاموس المصري عام 

الصم باشراف وزارة الشؤون اإلجتماعية ومن ثم القاموس االردني عام  المصرية لرعاية
وبعدھا توالت القواميس المحلية،  وتم توثيق لغة اإلشارة في معظم الدول العربية ونذكر منھا 1990

بعض الدول وھي: مصر، األردن، فلسطين، ليبيا، العراق، اإلمارات، الكويت، السعودية، المغرب، 
  ].5انيا، قطر، سلطنة عمان، سوريا، لبنان.تونس. [السودان، موريت

ظھرت محاوالت لتوحيد لغة اإلشارة العربية على الحاجة ملحة لتطوير ھذه اللغة و ولكن بقيت
اعتبار االرتباط العربي بالموروث الثقافي واالجتماعي والديني واللغوي والجغرافي الواحد، مما 

العرب إلتخاذ قرار لتوثيق اللغة اإلشارية العربية والخروج حذا بمجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
بقاموس عربي موحد، وبالفعل َدشن الصم العرب القاموس اإلشاري العربي األول برعاية جامعة 
الدول العربية وبمشاركة فاعلة من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم واإلتحاد العربي 

  ] 6. [1999وكان ذلك في  للھيئات العاملة برعاية الصم

رمز  2500انجز أول قاموس تعليمي تربوي في فلسطين المحتلة اشتمل على  2000وفي عام 
اشاري ألھم المصطلحات والكلمات والمفاھيم العلمية التربوية وفق رؤية واجتھاد القائمين على 

  ]7العمل من الصم والعاملين معھم. [

ميع المادة العلمية إلعداد القاموس الجغرافي ألسماء دول بدأ "سمرين والرامزي" بتج 1997عام 
  برعاية الجمعية القطرية لذوي االحتياجات الخاصة. 2004ومدن العالم وتم إنجازه عام 

حظي ھذا العمل بإجماع عربي ودولي وساھم في تعريف الصم العرب والعالم بأسماء دول ومناطق 
   ]8اآلخرين كما يسميھا الصم كل في بلدة. [

ديسمبر  29- 19استكماالً للجھود السابقة عقدت ورشة عمل لتوحيد لغة اإلشارة خالل الفترة من  
م في دولة قطر بإشراف جامعة الدول العربية، ممثلة باألمانة العامة لمجلس وزراء 2005عام 

ية للثقافة الشؤون االجتماعية العرب، واالتحاد العربي للھيئات العاملة برعاية الصم والمنظمة العرب
والعلوم.  شارك في ھذه الورشة ثماني عشرة دولة عربية وأكثر من مائتي خبير من الصم 
والعاملون معھم، وتم توثيق أكثر من ألف وستمائة مصطلح إشاري. وتم تدشين القاموس اإلشاري 

  م. 2007فبراير  12العربي الموحد للصم في جزئه الثاني في يوم االثنين 

م انجاز القاموس اإلشاري اإلسالمي واشرف على انتاجه مركز الصم القطري ت 2012وفي عام 
الثقافي اإلجتماعي بمشاركة الخبراء الصم من معظم الدول العربية، ويعتبر من القواميس 

  ]9رمز اشاري يختص بالمفاھيم الدينية اإلسالمية. [ 1200المتخصصة، وأشتمل على 
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  العربية العربية   اشكاليات التطور اإلشاري في المنطقةاشكاليات التطور اإلشاري في المنطقة  3.23.2

على الرغم من أن القواميس اإلشارية العربية إلى حد ما قد ساھمت بإثراء عدد المفردات او 
الرموز اإلشارية المتداولة عند الصم ، إال انھا بقت رموزاً مجردة دون توظيف يتناسب مع لغة 

عد تحتكم المحيط ودون تمكن الصم من تعلم القراءة والكتابة، ومرد ذلك يعود لعدم وجود قوا
لمعايير مقننة وأسس تضمن للغة اإلشارة المرونة الكافية التي تستطيع من خاللھا مواكبة اللغة 

تعتبر اللغات اإلشارية العربية المحلية والموحدة فقيرة ومحدودة  العربية المنطوقة ( لغة المجتمع ).
  ال ترتقي للغة العلم والمعرفة.

  علميعلميشارة العربية من المنظور الشارة العربية من المنظور اللغات اإللغات اإل  3.33.3

بالمقارنة مع ما سبق يتضح أن لغة اإلشارة العربية وما انتجته من قواميس لم تصل بعد لمرحلة 
التأسيس بشكل علمي ممنھج، بخالف المحاولة الجادة التي قام بھا كل من سمير سمرين ومحمد 

بدراسة اللغة  البنعلي من خالل تأليفھما لكتاب قواعد لغة اإلشارة العربية القطرية الموحدة، إذ قاما
اإلشارية العربية والتعرف على مقوماتھا، وأكدا بأن لغات اإلشارة في مختلف دول العالم تحمل 
نفس السمات ونفس الركائز كما أنھا وبمجملھا تخضع إلطار واحد من حيث الشكل والسرعة 

اللة، لتشكل والحركة والحيز والمكان والتعبير الجسدي المصاحب لإلشارة مع اختالف الرموز والد
مجتمعة بنية وتركيب الجملة اإلشارية لتلك المجموعة اللغوية. ونرى بأن ھذه المحاولة من كال 
الباحثين تعتبر نواة أولية من أجل عمل أكثر شمولية وركيزة لدراسات يجب أن يضطلع بھا 

ا. كما خصائصھلى دراستھا وتبيان كل مقوماتھا والباحثون والمختصون بھذه اللغة والعكوف ع
تؤكد الدراسات إن التعبير بلغة اإلشارة يتم حسب التصور الكامل للمعنى والفكرة،  وھذا ما يؤكد 
بأن لغة اإلشارة لغة صورية ، والصورة ال يظھر بھا أي من أدوات الربط الكلمي، وھذا ليس فقط 

الم ، وبما أن لغة بلغة اإلشارة العربية أو األمريكية بل بكافة اللغات اإلشارية على مستوى الع
اإلشارة ھي لغة صورة ونمذجة لحركات يدوية فھي تتشارك بنفس المصدر وبنفس المقومات 

وبالحديث عن واقع لغة اإلشارة العربية من المنظور العلمي ومن واقع التجربة الميدانية  والسمات.
قومات ومرد ذلك يعود المعاشة نعود لنؤكد بأنھا مازالت دون المستوى المطلوب رغم توفر كافة الم

  لألسباب التالية:

 .قلة األبحاث المتعلقة بقواعد لغة اإلشارة  
 .عدم وجود معايير مقننة ثابتة تحتكم اليھا بنية وتركيب الجملة اإلشارية العربية  
  عدم استثمار مقومات لغة اإلشارة بما يتناسب مع عظمة اللغة العربية لغة اإلعجاز ( لغة

  القرآن ).
  استثمار مقومات وغنى اللغة العربية المنطوقة واالستفادة منھا بما يخدم لغة الصم عدم

 والموائمة بينھما.
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  تقديم ألعمال مخبر البحث الخاصة ببرمجيات التواصل مع الصم تقديم ألعمال مخبر البحث الخاصة ببرمجيات التواصل مع الصم   44

مخبر بحث سنخصص ھذا المحور لتقديم بعض ھذه البرمجيات والنظم اإلعالمية التي أنتجناھا في 
من أجل تيسير التواصل مع  الھندسة الكھربائية بجامعة تونسمات واالتصال وتكنولوجيات المعلو

تمكين الصم من االنتفاع بمزاياھا الحديثة من أجل تجاوز اإلعاقة و توظيف التكنولوجياتالصم و
  مثلھم مثل األشخاص السامعين. 

  22تطبيقه واب ساينتطبيقه واب ساين  4.14.1

االنترنت عن طريق الترجمة ھي برمجية تمكن من التخاطب والتواصل مع الصم عبر الويب و 
تستعمل فيھا تقنيات اإلشارة تجسدھا شخصية افتراضية واآللية للنصوص المكتوبة إلى لغة 

). كما تضمنت ھذه التطبيقة حلوال 1الملتيميديا ومعالجة الصور ذات األبعاد الثالث (انظر الصورة 
    حتاھا لمعالجة عدد من المشاكل المتعلقة بلغة اإلشارة أھمھا:اقتر

 حتى من جھة لجھة لذلك صممنا ير موحدة بل تختلف من بلد لبلد وإن لغة اإلشارة غ
باستطاعة المستعمل أن يختار لغة متعددة اللغات (لغات اإلشارة) و التطبيقة لكي تكون

 اإلشارة التي يريد استعمالھا
 االفتراضية ( إن برمجة الشخصيةThe avatar لتجسيد اإلشارات الخاصة بكل كلمة (

الملتيميديا لذلك احتوت التطبيقة برمجية خاصة لبرمجة يتطلب مھارات عالية في البرمجة و
) ال تتطلب مھارات في البرمجة أو الملتيميديا بل تدريبا سھال Interfaceلغة اإلشارة (

خزن أرة لتحريك الشخصية االفتراضية وسا على الفالستعمال ھذه البرمجية التي تعتمد أسا
  الكلمة المترجمة إلى لغة اإلشارة في القاموس (انظر الصورة التالية)

 أنجزنا برمجية تطلب  وقتا طويال لذلك اعتمدنا وإن انجاز قاموس الكلمات باإلشارة ي
تعملي )  الذي يمكن العديد من مسcollaboratif workتكرس مبدأ العمل التعاوني (

قد نصبنا ). و2بلغة اإلشارة (انظر الصورة البرمجية من التعاون النجاز قاموس الكلمات 
)  واعتمدنا ھذا المبدأ النجاز القاموس الحالي حيث أشركنا serverالبرمجية على موزع (

 عددا من الطلبة بعدما دربناھم على استعمال البرمجية.

                                           
2

  WebSign:  www.utic.rnu.tn/websign 
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. واجھة الترجمة لمشروع 1صورة 

  ساين واب
. واجھة إعداد القواميس لمشروع واب 2صورة 

  ساين

    33تعلم لغة اإلشارةتعلم لغة اإلشارةبرمجية إعداد دروس لتعليم وبرمجية إعداد دروس لتعليم و  4.24.2

تعلم لغة اإلشارة جاز برمجية إلعداد دروس لتعليم وكتطبيقة مباشرة لبرمجية واب ساين، قمنا بان
سيلة األساسية الناجعة بغية تدريس لغة اإلشارة بطريقة صحيحة لألطفال الصم، على اعتبارھا  الو

المھارات الالزمة تماعي وضرورية الكتساب المعارف والتفاعل مع  محيطھم  االجللتواصل و
النفتاح الصم على باقي المكونات االجتماعية، لذلك فان إدراكھا وتعلمھا وفق قواعد علمية سليمة 

لفرصة للسامعين يمثل أھمية قصوى ليتمكن الصم  من التواصل مع بعضھم بعضا، وإتاحة ا
وتأتي ھذه البرمجية ليتمكن الجميع من إنتاج  للتعرف على ھذه اللغة بغية التواصل مع الصم.

دروس تعليمية عن طريق الميلتيمديا تعتمد على النص المكتوب والصور ومقاطع الفيديو التي 
  .)الصورتحتوي على تجسيد الكلمة أو النص بلغة اإلشارة عن طريق شخصية افتراضية (انظر 

                                           
3 www.utic.rnu.tn/deaf_course/start.html 
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يتابعون النتائج بأعينھم (سواء مباشرة في الملعب أو عن طريق التلفزيون)، خالفا للسامعين الذين 
الطريف في ھذه التطبيقية، أن الشخصية االفتراضية ثالثية األبعاد و  عن طريق أجھزة الراديو.

 التي تقدم المعلومة بلغة اإلشارة ترتدي قميص الفريق المنتصر.

) لتمكين المعوقين سمعيا من االستفادة من خدمات ) لتمكين المعوقين سمعيا من االستفادة من خدمات MMMMSS  SSiiggnnبرمجية أم أم أس ساين (برمجية أم أم أس ساين (  4.44.4
      44الھاتف الجوالالھاتف الجوال

ن الغاية المنشودة من تطبيقة أم أم أم ساين إ
ھي إنسانية باألساس حيث تھدف إلى 

تيسير ماج المعوقين سمعيا في المجتمع وإد
ات الحديثة نفاذھم إلى التكنولوجي

للمعلومات واالتصال وتمكينھم من فرص 
استغاللھا في حياتھم اليومية استعماالتھا و

  مثلھم مثل األشخاص  السامعين.

ال يتكلم لذلك فان عاقة في النطق، فاألصم ال يسمع وارتبطت بصفة عامة اإلعاقة السمعية باإل فقد
ھذه اإلعاقة تحرم صاحبھا من عدة أشياء نخص منھا بالذكر موضوع ھذا العمل وھو استعمال 

طق النالكبيرة من المعوقين في السمع و اإلحصائيات أن النسبةكما تفيد الدراسات و الھاتف الجوال.
خاصة في الدول النامية، لذلك فھم محرومون كذلك من ن ال يحسنون القراءة والكتابة وھم أميو

) عبر الھاتف الجوال ألنھا تستوجب قدرة على القراءة SMSخدمات اإلرساليات القصيرة (
 ذلك عبرالصم من استعمال الھاتف الجوال ووالكتابة. لھذه األسباب تھدف ھذه البرمجية إلى تمكين 

حيث تمكن التطبيقة المبتكرة أم أم أس ساين، من تحويل  MMSاإلرساليات القصيرة من نوع 
لغة أوتوماتيكي لنص مكتوب إلى  مقطع فيديو يحتوي على شخصية افتراضية تجسم النص ب

توب قبل تحويله إلى مقطع تتقبل التطبيقة النص المكو .MMSقابلة لإلرسال عبر خدمات اإلشارة و
تحتوي النص المبتغى إرساله  SMSاله بطريقتين: عن طريق إرسالية قصيرة من نوع إرسفيديو و

رقم الھاتف الجوال الذي سيرسل إليه مقطع الفيديو الذي يجسد النص بلغة اإلشارة. أما الطريقة و
  رقم المخاطب.من خاللھا كتابة نص اإلرسالية و الثانية فھي تعتمد على واجھة ويب يتم

  ة اإلشارةة اإلشارةقارئ الشاشة بلغقارئ الشاشة بلغ  4.54.5

% من األشخاص الصم ھم أميون أو شبه أميون لعدم تمكنھم من  80أكد االتحاد العالمي للصم أن 
بالتالي، فإن نسبة األمية الرقمية، بالضرورة أرفع بكثير، اني ودالالت االلفاظ المكتوبة. وفھم مع

من ھذا المنطلق قام تطبيقاته. م من إمكانية استعمال الحواسيب ومما يحرم أعداد كبيرة من الص
مخبر البحث بانجاز برمجية مشابھة لبرمجيات قارئي الشاشة للمكفوفين التي تقرأ للكفيف النص 

تمكن من الحصول، في زاوية من الشاشة والمكتوب على شاشة الحاسوب، لكنھا موجھة للصم 

                                           
4
 www.utic.rnu.tn/mmssign 
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شة الحاسوب )، على شخصية افتراضية تترجم بلغة اإلشارة المحتوى المكتوب على شا6(الصورة 
إسداء األوامر استعمال الحاسوب كفتح الملفات و وبالخصوص تقوم ھذه الشخصية بشرح طريقة

 وطرائق اإلبحار في صفحات الويب.  

  

  

  . قارئ الشاشة بلغة اإلشارة6صورة 

  البوابة الرقمية لتطوير المصطلحات التربوية بلغة االشارة  البوابة الرقمية لتطوير المصطلحات التربوية بلغة االشارة    4.64.6

االشارة العربية مازالت فقيرة من حيث عدد المصطلحات رغم الجھود المبذولة، فان قواميس لغات 
ح بين الصم أنفسھم أو بين اإلشارية بصفة عامة، مما يحد من الوسائل المتاحة للتواصل الصحي

يحتد ھذا الفقر اللغوي بصفة خاصة في المصطلحات اإلشارية التربوية مما ين. والناطقالصم و
قد يكون ھذا الجانب من بين األسباب علم لدى فئات الصم وكس سلبا  على امكانيات التعليم والتينع

التي ادت الى عدم وجود عدد كبير من الصم العرب ااذين استطاعوا بلوغ مراحل متقدمة في التعليم 
  اتمام دراسات عليا.لوصول الى التعليم العالي وكا

ات المعلومات تكنولوجيو في ھذا االطار يتنزل ھذا المشروع كمبادرة من مخبر البحث في 
الھندسة الكھربائية بجامعة تونس من أجل استخدام التكنولوجيات الحديثة لتطوير واالتصال و

المصطلحات االشارية التربوية للصم من خالل تطوير البوابة الرقمية لتطوير المصطلحات 
عبر استحداث  التربوية بلغة اإلشارية شارة، حيث تھدف ھذه البوابة إلى إثراء لغة اإلشارة العربية

أكبر عدد ممكن من المصطلحات اإلشارية للكلمات اللغوية العلمية واألدبية وتعتمد أساسا على 
االتصال لتمكن خبراء لغة اإلشارة الى للمعلومات والعمل عن بعد باستعمال التكنولوجيات الحديثة 

شارات لمصطلحات مستعملين من اقتراح االمھتمين بھذه اللغة من مربين ومتعلمين و جانب كل
تربوية. حيث يزود مدير البوابة الفضاء المخصص لالقتراحات بقائمات من الكلمات التي سيتم 

ستعملين من التفاعل فيما يمكن كل المية مسبقة. وترجمتھا إلى مصطلحات اشارية حسب جدولة زمن
يت االلكتروني على التعليق على االقتراحات المقدمة. كما تعتمد البوابة على مبدأ التصوبينھم و

اإلشارات المقترحة الختيار اإلشارات التي يمكن إدراجھا في القاموس الخاص للمصطلحات 
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  الخاتمةالخاتمة  55

ت مازالت رغم تنامي االھتمام بدراسة لغات االشارة العربية بطريقة علمية، فاننا نؤكد أن ھذه اللغا
لضوابط التي مزيد من البحوث العلمية بھدف تحديد مجمل القواعد وابحاجة الى مزيد الدرس و

اتھا الى جانب ضبط قواعد النحو والصرف ومختلف الراوبط بين مجمل مكونب بنيتھا وتحكم تركي
اآللية للغة وجود مثل ھذه الدراسات ضروري جدا من أجل المعالجة صيغ الجمل التي تكونھا. و

تطوير برمجيات تخصھا مثل برمجيات الترجمة اآللية. ولھذه األسباب، ينكب فريق االشارة و
امعة الھندسة الكھربائية بجمخبر بحث تكنولوجيات المعلومات واالتصال وثين في متكامل من الباح

قد قدمنا في الجزء األول من ھذه الورقة بعض االشكاليات البحثية تونس لدراسة ھذا الموضوع، و
التي نحن بصدد دراستھا في المخبر  بينما خصصنا الجزء الثاني من ھذه الورقة لتقديم بعض 

بتكارات التي أنتجھا مخبر البحث من أجل تمكين الصم من النفاذ إلى التكنولوجيات التطبيقات واال
بالتالي تعزيز حظوظھم الكاملة في نولوجيات من أجل تجاوز اإلعاقة والحديثة واستغالل ھذه التك

  المساھمة والتمتع بمجتمع المعلومات واالندماج االجتماعي واالقتصادي في مجتمعاتھم.   

 المراجع
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  للباحثين السيرةالذاتية

مختص في  ھو أستاذ تعليم عال بجامعة تونس األستاذ الدكتور محمد الجمني 
رئيس مختبر البحث في تكنولوجيات المعلومات واالتصال وتقنيات التعليم و

رئيس الجمعية التونسية للنفاذ لمعلومات واالتصال بجامعة تونس وتكنولوجيات ا
ساي الفرنسية سنة جامعة فرالرقمي. تحصل على شھادة التأھيل الجامعي من 

شھادة مھندس أول في و 1997كتوراه من جامعة تونس سنة شھادة الدو 2004
خطة مدير عام مركز الحساب  2008منذ . يشغل حاليا و1991معة تونس سنة اإلعالمية من جا

لكترونية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الخدمات االارزمي، المزود الرسمي لالنترنت والخو
مية في اختصاصات أشرف خالل العشرين سنة الماضية على العديد من البحوث العلس. قام وبتون

نظم النفاذ الرقمي لألشخاص المعوقين. ويشرف حاليا الحساب العلمي وتقنيات التعليم االلكتروني و
مشروع تسھيل م االلكتروني لألشخاص المعوقين وفي مختبره على مشروع  تطوير تطبيقة للتعلي

ت بحث في مجال 150التقنيات الحديثة. نشر أكثر من لغة اإلشارة و اصل مع الصم عبرالتو
منظمات دولية كمنظمة  قام بالعديد من الدراسات لصالحومؤتمرات علمية دولية متخصصة و

االتحاد الدولي لالتصاالت كما تحصل على نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والماليونسكو و
عدة جوائز وطنية ودولية للحلول التي ابتكرھا مع فريقه لتمكين األشخاص المعوقين كجائزة قمة 

جائزة رئيس الصم من استعمال الھاتف الجوال ولبرمجية تمكين  2010مجتمع المعلومات لسنة 
على برمجية التعليم  2008ونسكو  جائزة اليو 2009إلدماج األشخاص المعوقين  الجمھورية

 2007االلكتروني لألشخاص المكفوفين وجائزة الميدالية الفضية للمعرض الدولي لالختراعات 
جائزة لى جائزة قوقل للباحثين الشبان ولبرمجية التواصل مع الصم. كما تحصل فريقه مؤخرا ع

  .2012يل أحسن مقال بحث في المؤتمر الدولي للويب للجميع بفرنسا في أفر

  

البحث في تكنولوجيات المعلومات باحث بمخبر  االستاذ سمير سمرين
االتصال ، متخصص في مجال اإلعاقة السمعية ، حاصل على شھادة و

الماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا بالسودان بدرجة امتياز تخصص 
الدكتور محمد اإلعاقة السمعية، طالب بمرحلة الدكتوراه تحت اشراف األستاذ 

الجمني بجامعة تونس ، له العديد من المساھمات واإلنجازات في مجال لغة 
اإلشارة ، معد ومؤلف القاموس الجغرافي ألسماء دول ومن العالم ، مؤلف كتاب قواعد لغة اإلشارة 
ة العربية ، الخبير الرئيسي للقاموس اإلشاري العربي الموحد بجزأيه ، معد القاموس العماني للغ

اإلشارة، محاضر ومدرب محترف في توظيف لغة اإلشارة ، يقود برنامج تطوير الكوادر العاملة 
مع الصم في المنطقة العريية بتكليف من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( األلسكو) ، له 

ن البحوث اسھامات كثيرة في مجال إعالم اإلعاقة ، ناشط في مجال حقوق اإلنسان، له العديد م
  العلمية في مجال لغة اإلشارة والترجمة اإلشارية.
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ف األستاذ الدكتور محمد الجمني طالب دكتوراه تحت إشرااسامة الغول  
االتصال بجامعة تونس. البحث في تكنولوجيات المعلومات وعضو بمخبر و

مية من على شھادة ماجستير بحث في علوم اإلعال 2008تحصل في جويلية 
التقنيات بتونس بمالحظة حسن جدا. يختص في البحث مدرسة العليا للعلوم وال

في مجال النفاذ الرقمي ويھتم بنفاذ الصم لتكنولوجيات المعلومات واالتصال. 
من اھم بحوثه نذكر التوليد االلي للحركات اليدوية والغير يدوية للغات االشارة. له العديد من 

مية مختصة. متحصل على العديد من الجوائز الوطنية والدولية مع المنشورات العلمية في ندوات عل
  فريق لغة االشارة في مخبر البحث وعلى براءتا اختراع.

  

طالب دكتوراه تحت إشراف األستاذ الدكتور محمد الجمني  أشرف عثمان
االتصال بجامعة تونس. البحث في تكنولوجيات المعلومات ووعضو بمخبر 

مية من على شھادة ماجستير بحث في علوم اإلعال 2010تحصل في أوت 
التقنيات بتونس بمالحظة حسن جدا. اھتماماته البحثية المدرسة العليا للعلوم و

تشمل على تطوير ومعالجة لغة اإلشارة وتطوير تقنيات جديدة للترجمة اآللية 
ر باستعمال الحاسوب. ويھتم أيضا بمجاالت أخرى مثل شبكات الحوسبة وتطوي

خوارزميات لمعالجة األشكال ثالثية األبعاد إلى جانب اھتماماته بالنفاذ الرقمي. له العديد من 
  األعمال والمقاالت حول تطوير برمجيات للترجمة إلى لغة اإلشارة.

  

  الملخص باللغة االنجليزية

Title: Sign Language Processing and Tools for Deaf’s Communication 

Abstract. Sign language is an essential communication tool with Deaf, as well as an 

important means to develop their knowledge and scientific and cultural knowledge and 

to equip them with the necessary expertise to participate in the economic life and 

various community activities. In spite of the increasing attention of researchers in sign 

language, this language, especially in the Arab region, still complaining of the many 

shortcomings such as poor dictionnaries and not kept up with the languages spoken in 

terms of the pace of enriched terminology new addition to the scarcity of studies and 

research organizations that study sign language Arabic (lexical and morphology). 

Keywords: Arabic Sign Language, Natural Language Processing, Automatic 

Translation. 
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      في المحادثات في المحادثات   تتاالنفعاالاالنفعاالالمشاعر والمشاعر وعلى على لي لي اآلاآلتعرف تعرف للاا
  باللغة العربيةباللغة العربيةالصوتية الصوتية 

   الھواري شدادوصفي الخطيب، أشرف خليل، السيد األلفي، 
  

  اآللي الحاسبوھندسة كلية علوم ، الملك فھد للبترول والمعادنجامعة 
  ، المملكة العربية السعودية31261 الظھران

  

{alfy, g200601480, wasfi, cheded}@kfupm.edu.sa 
 

  الخالصة

في واالنفعاالت المشاعر حاالت بالكشف اآللي عن يوجد اھتمام متزايد في اآلونة األخيرة 
التفاعل ونظم  وتقنيات الروبوتخاصة في مراكز خدمة العمالء الھاتفية الصوتية  المحادثات

كافية في ھذا المجال الھام للمحادثات ونظراً لعدم توفر نتائج بحثية  .األخرى بين اإلنسان والحاسب
مشاعر حاالت العلى لتعرف اآللي ا إطاراً عاماً لنظمھذه الورقة في نقدم باللغة العربية، 

مكنزاً يحوي مقاطع صوتية  نشأناأوقد  .باللغة العربيةالصوتية ادثات حفي المواالنفعاالت 
ً  ناواتبعباللغة العربية حقيقية لمحادثات  ً  أسلوبا واستخالص سمات  محتويات المكنز ترميزل خاصا

والطاقة  Formantالصوتية  ةوالنغم  Pitchكحدة الصوت صوتية مختلفة للمحادثات المسجلة
   .وغيرھا Energyالصوتية 

  

صوتية، معالجة  ، التعرف على األنماط، محادثات، سماتمكنزمشاعر،   :المفتاحيةالكلمات 
  . الرقمية اإلشارات

    تمھيدتمھيد  11

عدد كبير من على اھتمام الصوتية لمشاعر االنفعالية في المحادثات عن االكشف اآللي استحوذ 
من  يمكنحيوياً  مثاالً تمثل مراكز خدمة العمالء الھاتفية . و- [13] [1] الباحثين في اآلونة األخيرة

 تحليلمكان قياس مدى رضا العميل عن أداء الشركة من خالل باإلف، تطبيق ھذه التقنيةخالله 
وبدراسة وتحليل كمية االنفعاالت الغاضبة أو  .بينه وبين موظف خدمة العمالءالھاتفية المحادثات 
ً من خالل توفير دورات تدريبية مناسبة لموظفيھا يمكن للشركة تحسين أدائھا  الحيادية  لخدمة سعيا
ً على توفير الاستخدام النظام اآللي ويساعد . أفضل بشكلٍ  العمالء  سماع وتحليلم لالالزوقت أيضا

. إذا ما لزم ذلكفوري  كما يساعد على إمكانية اتخاذ قرارات بشكلٍ يدوي،  بشكلٍ التسجيالت 
برغم وجود بحسب علم الباحثين ال توجد دراسات كافية في ھذا المجال للمحادثات باللغة العربية و

الصينية واألسبانية و األلمانية واليابانية(كاإلنجليزية واألخرى أبحاث عديدة للغات األجنبية 
نظم إطار عمل لتطوير لذا تھدف ھذه الدراسة إلى تقديم . [12]، [3]، [2] )وغيرھا والفارسية
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 أنشأناوقد باللغة العربية. الصوتية في المحادثات واالنفعاالت مشاعر حاالت ال لىعلتعرف اآللي ا
ً لترميز محتويات  أسلوباً نا عواتبمكنزاً يحوي مقاطع صوتية لمحادثات حقيقية باللغة العربية  خاصا

في عتمد نلم ويجدر التنويه على أننا  .صوتية مختلفة للمحادثات المسجلةالمكنز واستخالص سمات 
ً  وتحليلھاالكلمات  معالجةدراستنا على  ھذه على استخراج السمات الصوتية ل ناعتمدا، بل لغويا

. Energyوالطاقة الصوتية  Formantsصوتية النغمات وال  Pitchلمحادثات مثل حدة الصوت ا
مالءمة ألنھما األكثر  حيادالغضب والاالنفعاالت في مشاعر حاالت ذلك حصرنا  لىإضافة إلبا

  .كما سنبين ذلك الھاتفية الخدمةمراكز لتطبيق 

  سابقةسابقةالالدراسات دراسات بعض البعض ال  22

ت القليلة المشاعر االنفعالية من خالل الصوت على اھتمام الباحثين في السنواكشف حاز علم 
الدراسات  . ويمكن تقسيمتھم ھذا الموضوع من زوايا مختلفةا. وقد تناولت دراس[12] الماضية
  البيانات كما يلي.مصدر من حيث  من حيث اللغة موضوع الدراسة والسابقة 

  لغة واحدة مقابل لغات متعددةلغة واحدة مقابل لغات متعددة  2.12.1

أو األلمانية  [15]  نجليزيةاإلكلغة واحدة، لعلى محادثات صوتية  ت دراسات سابقة عديدةركز
شمل مقارنة عدة ت دراسات أخرى الدائرة لتوسعفي حين . [8]أو الفارسية  [7]أو الھندية  [16]
ً  ، وذلك اليجاد قاسم مشترك بينھا [9-7] لغات نشاء نظام موحد إثبات أنه باالمكان إل سعيا

اء أنظمة اللغة العربية الستخراج المشاعر بغض النظر عن لغة المحادثة المدخلة. وقد الحظنا أن أد
مع لغات أخرى بسبب عدم احترافية العينات المدخلة أو عدم توفر مكانز متخصصة  مقارنةً  متدنياً 

[1].  

  مصدر البياناتمصدر البيانات  2.22.2

ن إلبيانات الصوتية من أھم التحديات التي تواجه الباحثين في ھذا المجال. حيث مكانز لتوفر  ديع
ً ما يصعب نشرھا للعامة التسجيالت الحقيقية والتي تتوفر في ال ھيئات الحكومية والشركات غالبا

أخالقية أو متعلقة بانتھاك خصوصية األفراد.  ل، وذلك ألسباب قد تكون أمنية أوللدراسة أو للتحلي
نشاء إلأو  [17] [10]نفعالية االمشاعر للمكانز ما يتوفر لديھم من لذلك يلجأ الباحثون الستخدام 
االستعانة ببعض الممثلين لتسجيل مقاطع صوتية بعدة مشاعر مختلفة  مكانز خاصة بھم من خالل

المشاعر ھو نقاء المقاطع الصوتية تلك ما يميز و. [15]مفتعلة حزن)  –حياد  –فرح  –(غضب 
مضاھاة تلك البيانات عدم ويؤدي إلى نتائج جيدة رغم  يسھل عمل الباحثيناألمر الذي ووضوحھا، 

ما تكون مشوشة  لمقاطع الصوتية الحقيقية من تسجيالت عفوية غالباً اف. للواقع في بعض األحيان
  .ھاتحليلتھا وفي معالجالمشاعر ومتداخلة مع مؤثرات أخرى مما يؤدي إلى صعوبة وغير واضحة 
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  النظامالنظامواستخدام واستخدام إطار عمل لتطوير إطار عمل لتطوير   33

ً عام اً ) إطار1(يبين الشكل  عر واالنفعاالت للتعرف على حاالت المشالتطوير واستخدام نظام آلي  ا
   مراكز خدمة العمالء الھاتفية. لدعم  في المحادثات الصوتية باللغة العربية

  

  
  

 التعرف على المشاعر نظامواستخدام لتطوير  المختلفةمراحل ال): 1الشكل (

  

  :ةالتالي مراحلالمن السابق إطار العمل يتكون و
  :المستھدفة تحديد المشاعرالمرحلة األولى : 

 .التي سيتم التعرف عليھاالمشاعر  من يار مجموعةالختوذلك 
  :نشاء المكنز: إالمرحلة الثانية 

 ترميزھا وتقطيعھا.ومن ثم البحث عن مصادر البيانات حيث يتم 
  :استخالص السمات: المرحلة الثالثة 

 للنظام.المالئمة تحديد السمات الصوتية وذلك ب
  :واالنفعاالتالمشاعر الت حاتصنيف بناء نموذج حسابي لالمرحلة الرابعة : 

 السمات المختارة.من على مجموعة  اعتمادابناء المصنفات حيث يتم 
  :المقترح ومقارنة النتائج.التصنيف تقييم نموذج المرحلة الخامسة 
  :للكشف الفوري عن في الزمن الحقيقي استخدام نموذج التصنيف النھائي المرحلة السادسة

تحويلھا لمركز الدعم واتخاذ القرار للمساندة وتقديم حاالت الغضب والتعامل معھا ك
 الحلول.
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ً نقدم فيما يلي سو   المراحل.ھم تلك ألمبسطاً   شرحا

  تحديد المشاعر المستھدفةتحديد المشاعر المستھدفة  3.13.1

من المھم ھي أحدى الجھات الرئيسة لتطبيق النظام المقترح فأقسام خدمة العمالء الھاتفية بما أن 
طبقاً  د نوعية المشاعر المختلفة التي يجب التعامل معھا.العمالء لتحدي تسجيالتمن دراسة عينات 

مستخرج من إحدى شركات  NATURALمكنز مشاعر يسمى والتي تتضمن  [11]للدراسة 
من مجموع الحاالت % 93.3حيث مثلت حيادية حاالت الحاالت معظم االتصاالت، تبين أن 

 –الحزن  –مشاعر المتبقية (الفرح % أما ال3.1يليھا مشاعر الغضب الموجودة في مكنز البيانات 
لذلك نجد أن معظم  .)1(كما في الجدول  ؛%1.9االشمئزاز) فلم يزد مجموع تمثيلھا عن / الخوف 

ً ما ي ناسب مراكز خدمة الدراسات تركز بشكل أساسي على حالتي الحياد والغضب وھو أيضا
أو من ثقافة ألخرى أو من  اوت تلك النسب من منطقة ألخرى أو من جنس آلخرالعمالء. وقد تتف

  لغة ألخرى أو من تطبيق آلخر، لذا يجب دراسة كل حالة على حدة.

  

  NATURAL مكنز فيمشاعر التوزيع : (1)الجدول 

  المئوية التقريبيةالنسبة   مشاعر

 93.3  الحياد

 3.1  غضبال

 1.8  فرحال

 0.1  حزنال

 0.0 شمئزازاال /خوف ال

  وتيةوتيةللمقاطع الصللمقاطع الص  نشاء مكنزنشاء مكنزإإمرحلة مرحلة   3.23.2

لذا يجب إنشاء  .مختلفةالحاالت لعينات لالإلى عدد كبير من بصفة عامة تحتاج أنظمة تمييز األنماط 
وحيث أن التطبيق المقترح لھذا النظام  .تحتوي حاالت المشاعر قيد الدراسة مكنز لمقاطع صوتية

الء وموظفي ھو مراكز خدمة العمالء، يلزم تجميع تسجيالت صوتية لمحادثات ھاتفية بين العم
يتضمن جنسية  لى ملفات أصغر وترميزھا بشكلٍ بتقطيع الملفات الصوتية إ القيامالشركة. ثم 

اسم المقطع الصوتي ، مثالً يشير المتحدث وجنسه وطبيعة االنفعال الموجود بالمقطع
SP1_M_EGY-ANGER.wav  ومصري الجنسية والمقطع وھو ذكر  1إلى المتحدث رقم

إلشارة صوتية تم تقطيعھا وترميزھا إلى ثالث  ) مثاالً 2يبين الشكل (ويتضمن مشاعر غضب. 
األول واألخير حالتي غضب وحياد على التوالي بينھما حالة صمت  انمقاطع حيث يمثل المقطع

الصيغة العامة لترميز ) 3كما يبين الشكل ( (والتي قد تتضمن إشارة خلفية كالموسيقى أو غير ذلك).



 
אאאא   –א2013 

 

21 
 

بأحد البرامج المتاحة مثل  تقطيع والترميزويمكن االستعانة في عملية ال. ختلفةالمقاطع الصوتية الم
يف اسم كل مقطع فقد أطلقنا على ھذا التصن. وحيث أننا نعرف سياق الحديث لPraat  [14]برنامج 

ً إجراء استبيان عبر اإلنترنت لتصنيف جميع المقاطع الصوتية حاطة بالسياقمع اإل" ". يمكن أيضا
تصويت مجموعة من األشخاص (مثالً ثالث أشخاص لكل مقطع) ومن ثم يتم تحديد  عن طريق

التصنيف حسب رأي األغلبية. ومن خالل ھذا االستبيان يستمع المشارك لكل مقطع دون اإلحاطة 
غير واضح) كتصنيف للمقطع.  –أخرى  –حيادي  –بالسياق ويحدد أحد الخيارات التالية (غاضب 

ً ذج) نمو4ويبين الشكل ( وحيث أن المشاركين في عملية ه لھذا الغرض. امالستبيان يمكن استخد ا
حاطة يف اسم "بدون إاق الحديث لذا نطلق على ھذا التصنالتصويت ليس لديھم علم مسبق بسي

  ".بالسياق

  

  
  ): مثال إلشارة صوتية تم تقطيعھا وترميزھا إلى ثالث مقاطع 2الشكل (

  
  
  

  
  

 لترميز المقاطع الصوتية المختلفة ): الصيغة العامة3الشكل (
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  ف المقاطع الصوتية يدوياً : استبيان لتصني)4(الشكل 

  

  

ويمكن أن تتم عملية تقطيع اإلشارة بعدة طرق مختلفة. الطريقة البسيطة لذلك ھو استخدام مقاطع 
د "الكلمة" ثانية). تقوم طرق أخرى بتقطيع اإلشارة بحدو 2و 0.5بأطوال زمنية ثابتة (تتراوح بين 

بقياس مستوى  حيث يتم اكتشاف فترات الصمت كفواصل [6]بغض النظر عن الطول الزمني 
لكن قد يؤدي ذلك إلى مقاطع صوتية طويلة مما يؤدي إلى خفض دقة  .الطاقة في كل إطار زمني

رة النتائج. لذا تم اقتراح البحث عن فترة صمت خالل إطار زمني طوله ثانيتين. إذا تم اكتشاف فت
) 5( ينصمت تتم عملية التقطيع وإال تستخدم إطارات زمنية بطول ثانيتين، كما ھو موضح بالشكل

  ).6و(
  
 

 

  ): التقطيع بإطارات زمنية متغيرة الطول5الشكل (
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 ): التقطيع بإطارات زمنية ثابتة الطول6الشكل (

  استخالص السماتاستخالص السمات  3.33.3

شاعر المختلفة. ومن تلك السمات التي يكثر مميزة لحاالت المسمات صوتية في ھذه المرحلة نختار 
والطاقة  Formants الصوتية النغماتو  Pitchحدة الصوتاستخدامھا في مثل تلك الدراسات 

 Mel-Frequency Cepstral Coefficientsومعامالت ميل التردد  Energyالصوتية 
(MFCCs). خراجھا. لكن قد وتعتمد دقة التصنيف على نوعية السمات المستخدمة وكيفية است

ً في تطبيقات الزمن الحقيقي) نتجاوز قليالً عن بعض الخطأ في التصنيف  باستخدام (خصوصا
وذاكرة  2.53GHzبسرعة  Core 2 Duoسمات يسھل حسابھا. وقد أجرينا تجربة على جھاز 

3G ) النتائج التي  )2لحساب سمات مختلفة وتسجيل الزمن المستغرق في حسابھا. ويبين الجدول
ً أقل من والط MFCCsحصلنا عليھا، ومنه يتضح أن حساب  حساب اقة الصوتية يستغزق زمنا

  الصوتية وحدة الصوت. النغمات
  

  زمن الالزم لحساب السمات المختلفةال: (2)الجدول 

 السمات الزمن (ثانية)

6.46 Formants

5.04 Pitch

1.76 MFCCs

1.51 Energy

جميع السمات 14.77

  

  مشاعر مشاعر تصنيف التصنيف ال  3.43.4

ھنا يتم بناء نماذج للتصنيف، ويمكن االستفادة من الطرق اإلحصائية المختلفة وطرق تعلم اآللة. من 
أو أشجار القرارات ) Bayes Classifier(بين تلك الطرق يمكن استخدام ُمصنِّف بيز 
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)Decision Trees ( أو قواعد التصنيف)Classification Rules ( أو الشبكات العصبية
)Neural Networks ( االتجاھي الدعم مكائن أو)Support Vector Machines ( أو المنطق

أو نماذج ماركوف ) Information Theory(أو نظرية المعلومات ) Fuzzy Logic(الضبابي 
  وغيرھا. ) Hidden Markov Models(الخفية 

  مثال لبناء مكنز بياناتمثال لبناء مكنز بيانات  44

قمنا  –على حد علمنا  –ن حاالت المشاعر المختلفة نظراً لعدم توفر مكنز للمحادثات العربية يتضم
عھا يالمقاطع الصوتية وكيفية تقطفيما يلي وصف للمصادر التي جمعنا منھا و ،ببناء مكنز خاص بنا

  .وتصنيفھا

 قسم خدمة العمالء لمقدم خدمة انترنت 

رنت اتصاالت وإنترنت محلية، حصلنا على تجاوب من شركة إنتبعد عدة مراسالت مع شركات 
صوتية لمحادثات بين عدد من عمالء بعدة ملفات قاموا بتزويدنا حيث واحدة (صحارى.نت) 

الشركة وموظفي خدمة العمالء. وعلى الرغم من أن ھذه االتصاالت تمثل محادثات حقيقية، لكن لم 
غضب المطلوبة للدراسة، بل كانت كلھا تمثل مشاعر حيادية للعميل حيث قام المشاعر  تتضمن
  نا للبحث عن مصدر آخر.رلذلك اضطروخدمة العمالء بإدارة المحادثة بشكل جيد.  موظف

 برنامج تلفزيوني حواري 

عبارة عن تسجيالت برنامج "االتجاه  نترنتصدر آخر متوفر بشكل مجاني على اإلم
المعاكس" أحد برامج قناة الجزيرة الفضائية. وتتوفر في أغلب حلقاته مشاعر حقيقية للغضب 

مقطع يحوي انفعاالت صوتية غاضبة  400ضيوف العرب المتحاورين. وقد جمعنا بين ال
  للدراسة.

 اتصال واحد من عميل غاضب 

 ً استطعنا الحصول على اتصال عميل غاضب مع خدمة العمالء بإحدى شركات االتصاالت أيضا
ً مقطع 45من االنترنت، واستطعنا استخالص    تم ضمھا إلى المكنز. ا

  

. Praat  [14]تقطيع والترميز بمساعدة برنامج ال تيت المطلوبة، انتقلنا لمرحلبعد جمع البيانا
االحاطة وحيث أننا نعرف سياق الكالم الذي جرت به المقاطع أطلقنا على ھذه المجموعة اسم "

 484استبيان عبر اإلنترنت لتصنيف جميع ھذه المقاطع الصوتية (وعددھا كما أجرينا ". بالسياق
ً االحاطة بالسياقواسمينا ھذه المجموعة "عدم  مقطعاً) . شارك في ھذا االستبيان " كما ذكرنا سابقا

ً مقسمين إلى  30 مقطعاً. ومن خالل ھذا  48و 29مجموعات، ولكل مجموعة ما بين  10شخصا
 –االستبيان يستمع المشارك لكل مقطع دون اإلحاطة بالسياق ويحدد أحد الخيارات التالية (غاضب 

نسبة % 30حوالي أظھرت النتائج وجود وقد غير واضح) كتصنيف للمقطع.  –أخرى  – حيادي
، الترميز المبدئي للمقاطع وبين أغلبية إجابات األشخاص المشاركين في االستبيانعدم توافق بين 
بناء على نتائج االستبيان ووجود اختالف بين الترميز األولي والترميز الغالب ). 3راجع الجدول (
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اختيارات المشاركين في االستبيان فقد انشأنا مجموعتين للبيانات الختبار المصنفات. مجموعة بين 
" وھي جميع االحاطة بالسياق" وتحوي جميع المقاطع في المكنز، ومجموعة "عدم احاطة بالسياق"

ص ويلخ؛ عضاء االستبيانأمقاطع المكنز باستثناء التي اختلف فيھا الترميز المبدئي عن اختيار 
  ) الحاالت الموجودة بھذا المكنز.4الجدول (

   

 بحسب االستبيان تلخيص للحاالت الموجودة في مكنز البيانات: (3)الجدول 

 اإلجمالي تصنيف المبدئيال
 توافق

إجمالي 
 التوافق

 عدم توافق
  إجمالي 
التصويت عدم التوافق

3/3 
التصويت

2/3
التصويت

1/3
التصويت

0/3

 244 حياد
114 
47% 

71 
29% 

185 
76% 

42 
17% 

17 
7% 

59 
24% 

 240 غضب
74 

30% 
78 

33% 
152 
63% 

88 
37% 

88 
37% 

88 
37% 

 462 361 101 22 17 5 - أخرى
 436 337 99 48 34 14 - غير واضح

  

 لتدريب واالختبارل ةالمستخدمالحاالت و في مكنز البياناتالكلية تلخيص للحاالت : (4)الجدول 

 الحالة

 %)30مكنز االختبار ( %)70مكنز التدريب ( لالمكنز كام

إحاطة 
 بالسياق

بدون إحاطة 
 بالسياق

إحاطة 
 بالسياق

بدون إحاطة 
 بالسياق

إحاطة 
 بالسياق

بدون 
إحاطة 
 بالسياق

ANGER 524 417 367 292 157 125 
LONG_TONE 41 41 29 29 12 12 

MUSIC 34 34 24 24 10 10 
NEUTRAL 1006 935 704 655 302 280 

NOISE 56 56 39 39 17 17 
OVERLAP_ANGER 163 146 114 102 49 44 

OVERLAP_NEUTRAL 155 149 109 104 46 45 
SHORT_TONE 6 6 4 4 2 2 

TICK 18 18 13 13 5 5 
1802 2003 العدد الكلي لجميع الحاالت 1403 1262 600 540 
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  خاتمةخاتمةالال  55

ً إلطار عمل لھذه الورقة قدمنا في  في واالنفعاالت مشاعر على حاالت اللتعرف اآللي نظم اوصفا
مقاطع صوتية لمحادثات حقيقية باللغة يضم مكنزاً  أنشأناو ،باللغة العربيةالصوتية المحادثات 

ً نا واتبعالعربية  ً لترميز أسلوبا ولدينا أمل في أن . مميزة لھاصوتية واستخالص سمات  ھا خاصا
  الستمرار الجھود البحثية في ھذا المجال الحيوي. يكون جھدنا في ھذا البحث حافزاً 

  شكرشكر  كلمةكلمة  66
المملكة العربية السعودية لما ب يتوجه الباحثون بالشكر والعرفان لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن

  قدمته من دعم أثناء القيام بھذا البحث.
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  للباحثين الذاتية السيرة

حاصل على درجة الدكتوراه في ھندسة الحاسبات ويعمل  :الدكتور/ السيد األلفي
ً بكلية علوم وھندسة الحاسب بجامعة الملك فھد للبترول  ً أستاذاً مشاركا حاليا

منسق لمجموعة أبحاث النظم الذكية بجامعة والمعادن بالسعودية. وھو مؤسس و
الملك فھد. وقد قام بإجراء عدد من المشاريع البحثية الممولة، وبتأليف عدة أوراق 
بحثية، وبالمشاركة في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وباإلشراف 

لكھرباء واإللكترونيات على طالب الدراسات العليا. والدكتور األلفي عضو بارز بجمعية مھندسي ا
 في عضو، ) ومحرر مشارك بمجلة الشبكات العصبية ونظم التعلم التي تصدر عنھاIEEEالدولية (
. كما شارك بفعالية في تقييم وتحديث البرامج الدراسية بقسم )ACM( الدولية اآللية الحوسبة جمعية

لظھران. وقد قام بترجمة ونشر علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن با
كتاب عن شبكات الحاسب في مجلدين (فاز بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا الدولية 

) وكتاب آخر عن أمن الشبكات. ومن بين الجوائز التي حصل عليھا جائزة التميز 2012للترجمة 
  .2011في التدريس من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن عام 

  

حصل على درجة الماجستير في علوم الحاسب اآللي من  :أشرف خليل/ األستاذ
، ويعمل 2012عام  المملكة العربية السعوديةبالملك فھد للبترول والمعادن جامعة  

 ً مبرمج تطبيقات قواعد بيانات بعمادة تقنية المعلومات بجامعة الملك فيصل حاليا
لتطوير العمل  Oracleاستخدام تطبيقات قام بتصميم أنظمة برمجية ب. باألحساء

لديه اھتمامات بحثية في مجاالت وداري فيھا. الحاسوبي في الجامعة وخدمة القطاع التعليمي واإل
 معالجة اللغات الطبيعية خاصة اللغة العربية وتطوير البرمجيات الالزمة لتطبيقھا.

  
  

 الكھربائية دسةالھن في الدكتوراة درجة على حصل: الخطيب وصفي الدكتور/
 ألمريكيةا المتحدة الوالياتب الفاييت وست في بوردو جامعة من اآللي والحاسب

 في) Wright State University( الحكومية رايت جامعةب وعمل. 2001عام 
والمعادن  للبترول فھد الملك جامعةللعمل ب انتقل ثم ،2002-2001 وھايوأ دايتون

 اآللي الحاسب علوم قسم في مساعد اذكأست السعودية العربية المملكةب
 والحوسبة ةمتعددالوسائط ال حوسبة منھا المجاالت من العديد البحثية اھتماماته تشملو. والمعلومات

 وھندسة االصطناعي والذكاء الداللية والفھرسة المحتوى على المعتمد واالسترجاع العربية
 ، العليا الدراسات طالب من العديد على شرفأ كما  بحثية أوراق عدة بتأليفوقد قام . البرمجيات

 جودة مراقبة تقييم لجان في شارككما  الدراسية المناھج تطوير في بارزة جھوداً  ت لهكان وقد
 وجمعية) ACM( الدولية اآللية الحوسبة جمعية في عضو وصفي والدكتور ، الجامعي التعليم

 ).IEEE( الدولية واإللكترونيات الكھرباء مھندسي
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حصل على درجة الدكتوراه في معالجة اإلشارات من  :شدادالھواري  /الدكتور
) خالل 1981-1980وقام بتدريس الفيزياء ( ،جامعة مانشستر في المملكة المتحدة

-1981(في قسم األجھزة وعلم التحليل  اً باحث اً مساعدعمل كما بھا، وجوده 
المملكة بد للبترول والمعادن . التحق بقسم ھندسة النظم في جامعة الملك فھ)1984

ً  1984العربية السعودية منذ سبتمبر  أستاذ مشارك. ك إلى اآلن حيث يعمل حاليا
كتاب إضافة إلى وتشمل اھتماماته البحثية معالجة االشارات الرقمية. وقد نشر العديد من األبحاث

 ً وإلى  لبحثية الممولة.في العديد من المشاريع ا وفصل من كتاب في ھذه المجاالت، ويشارك حاليا
جانب التدريس وتطوير المناھج والبحوث، شارك الدكتور شداد في اإلشراف على طالب المرحلة 
الجامعية والدراسات العليا، كما كان عضواً بارزاً في فريق مراقبة وتقويم الجودة األكاديمية 

ً  ABETالخاصة بـ  ً  IEEEعضو بارز في  ، وھو حاليا في معھد الھندسة  ، وكان عضواً سابقا
). وشغل EURASIPالبريطاني والجمعية األوروبية لمعالجة اإلشارات ( IETوالتكنولوجيا 

  .)2005-1994منصب عضو في ھيئة تحرير المجلة الدولية للتعليم الھندسي الكھربائي (

  

  نجليزيةالملخص باللغة اإل

Title: Automatic Recognition of Emotions in Arabic Speech Dialogs 

 

Abstract: Automatic recognition of human emotional states from speech dialogs has recently 

attracted an increased interest from many researchers.  This recognition can play an important 

role in assessing customer’s satisfaction directly from his/her conversations to the customer call 

center. It can also be applied to other fields such as robotics (human-robot or inter-robot 

communication) or any other human-computer interface (HCI) system. This work is primarily 

motivated by the limited availability of Arabic speech-based research results in this area. In this 

paper, we present the design of a new framework for building an automatic recognition system 

to detect and classify affective states from Arabic speech dialogs. As future work, we will 

implement the whole system and test it using different classifiers.  

Keywords: Emotional states, Anger Detection, Arabic Speech Dialogs, Digial Signal 

Processing, Machine Learning, Feature Extraction and Selection. 
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  ةملحق: مصطلحات مھم

  لح باللغة العربيةالمصط  الترجمة االنجليزية

Anger غضب 

Automatic Detection الكشف اآللي 

Classifier مصنٍّف 

Corpus مكنز 

Decision Trees أشجار القرارات 

Dialogs محادثات 

Emotions مشاعر 

Feature Extraction استخالص السمات 

Features سمات 

Formant (صوت) نغمة 

Internet Service Provider (ISP)  نترنتاإلمقدم خدمة 

Model نموذج 

Neutral حيادي  

Pattern Recognition التعرف على األنماط 

Pitch (صوت) ، حدةطبقة، درجة 

Robot (آلي) روبوت 

Spontaneous عفوي، تلقائي، فوري 

Support Vector Machines  االتجاھي الدعممكائن 
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استخدام الرسم البياني واألدوار اإلعرابية والنحوية فى اكتشاف              استخدام الرسم البياني واألدوار اإلعرابية والنحوية فى اكتشاف              
  سرقة وانتحال النصوص سرقة وانتحال النصوص 

  3، محمد سالم بن وھالن2، نعومى سالم2,1أحمد حمزة عثمان
  السودان، الخرطوم، جامعة افريقيا العالمية، كلية دراسات الحاسوب 1

  الحاسب والمعلومات جامعة ماليزيا للعلوم والتكنلوجيا، كلية علوم 2

  اليمن، جامعة حضرموت، كلية علوم الحاسب والمعلومات 3
  

  البريد االلكتروني:
  

ahmedagraa@hotmail.com, anomie@utm.my, moham2007med@yahoo.com  
 

فى ھذه الورقة سوف نناقش طريقة جديدة إلكتشاف انتحال النص قائمة على تمثيل النصوص فى شكل رسومات بيانية  :الخالصة
وإستخراج المعانى الداللية للكلمات ودورھا المنطقى واإلعرابى أو النحوى داخل الجملة. تركز الفكرة أوال على إستخالص الدور 

تعمل الطريقة على  .)Semantic Role Labeling (SRL)نحوى واإلعرابى لكل كلمة بإستخدام تقنية التصريف النحوى (ال
" وغيرھا من andو "  "theعمليات أساسية فى تھيئة النصوص وذلك من خالل حذف الكلمات التى ليست لھا أوزان فى النص مثل "

مليات إرجاع  الكلمات الى أصلھا نستخدم بعض الخوارزميات للوصول الى جذور الكلمات التى التحمل معنى. ثانيا من خالل ع
تقوم الطريقة المقترحة بتقسيم النص الى عدد من الجمل ومن ثم تمثل كل جملة فى النص بعقدة داخل الرسم البياني حيث  الكلمات.

لمة داخل الجملة ومن ثم تستخلص المفاھيم األساسية لكل تحتوى العقدة على الكلمات الداللية فقط .تستخرج األدوار اإلعرابية لكل ك
عقدة فى الرسم البياني. تتم مقارنة النص األصلى مع النص المسروق من خالص الكلمات نفسھا ومواقعھا اإلعرابية او النحوية 

" WordNetللغوى المسمى بالـ ") والتى يتم إستخراجھا بإستخدام المعجم اConceptsباإلضافة الى مرادفاتھا المعروفة بالمفاھيم (
 قاموس لغوى يستخدم فى اللغتين العربية واألنجليزية. يتم تجميع كل المفاھيم المستخرجة من الجمل فى عقدة واحدة تعرف الـ  وھو

"Topic signature.ملية على اجرينا تجارب ع " ويتم من خاللھا مع مواقع األدور النحوية للكمات إجراء عمليات المقارنات النصية
ومن ثم تمت مقارنة الطريقة المقترحة مع عدد   PAN-PC-09) (نصوص سرقت من مجموعة البيانات القياسية والتى تعرف باسم 

من التقنيات األساسية فى مجال إكتشاف إنتحال النصوص حيث اثبتت الطريقة المبتكرة جودة وفاعلية أفضل من التقنيات األخرى من 
  يير تقييم التشابه بين النصوص.خالل أوجه مقايس ومعا

  
 كشف اإلنتحال، مفاھيم الكلمات، الرسم البياني، الدور اإلعرابى والنحوى، تشابة النصوص. الكلمات الجوھرية:

  
 مقدمةمقدمة 1

يعتبر اإلنتحال أحد الوسائل المستخدمة بصورة واسعة فى سرقة النصوص االدبية والعلمية ويعتبر 
لمؤلفين وذلك بسرقة النصوص ونسبھا الى المنتحل. مع دخول عصر انتھاكا حقيقيا لحقوق الطبع وا

االنترنت ووفرة الموارد االلكترونية زادت ھذه الظاھرة بصورة ملفتة للنظر واصبح السيطرة عليھا امر 
فى غاية الصعوبة خاصة تلك األنواع التى مبنية على تعديل ھيكل النص وتغيرة بمرادفات الكلمات. 

ن البرامج المستخدمة فى عملية إكتشاف انتحال النصوص ولكن اغلبھا قائم على عملية يوجد عدد كبير م
تطابق االحرف والسالسل النصية مما يجعل ھذه البرامج تفشل فى عملية اكتشاف النص الذى تمت اعادة 
بق صياغتة لغويا. كما ان ھذه البرامج المستخدمة تاخذ زمن كبير فى عملية التطابق وذلك النھا تطا

الحروف والسالسل حرفيا فھذا التطابق يجعلھا بظئة جدا خاصة اذا كانت النصوص كبيرة. ھذه الورقة 
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تقدم حال انموذج لھاتين المشكلتين حيث انه من السھل اكتشاف النصوص التى تمت اعادة صياغتھا 
مفاھيم الكلمات وتغير كلماتھا بمرادفاتھا عن طريق تمثيل النصوص فى شكل رسومات بيانية واستخراج 

واستخراج االدوار المنطقية واالعرابية   WordNetومرادفاتھا من المعجم اللغوى الذى يعرف بالـ
للجمل بيحث انة من السھل ان يتم إكتشاف النص المتغير لغويا ونحويا وذلك باستخدام تقنية التصريف 

رقة ھو ان الطريقة المبتكرة . الحل االخر الذى تقدمة ھذه الوSemantic Role Labellingاللغوى 
تساعد فى تقليل عملية المقارنة والتطابق وذلك بمطابقة فقط االدورا المنظقية والنحوية المتشابھه مثال 

 مقارنة الفعل بالفعل والفاعل بالفاعل والمفعول به بمايقابلة من النص االخر.

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة  22

قد  [1]ى تحدد ان النص قد سرق ام ال أمر مھم جدا. فنجد فى عمليات كشف اإلنتحال , اختيار السمات الت
قام بالبحث فى عملية تحديد الخصائص التى تحدد سرقة النص كعملية التغير فى الكلمات بمرادفاتھا 

حاول  [2]كما نجد ان   وحساب التشابة بين النصوص عن طريق معدل تكرار الكلمات داخل النصوص.
ط والتنسيقات المختصة بالنص ومقارنة النصوص على ھذا النحو. ھذه فى بحثة إليجاد وإكتشاف النم

الطريقة ساعدت فى إكتشاف االنماط واشكال اإلنتحال ولكن لم تعطى اى تفسير واضح لعملية اإلنتحال 
" وھى تعمل n-gramsساھم فى عملية اإلنتحال باستخدام طريقة تسمى" [3] التى تتم فى النصوص.
" حيث نجد ان النص يتم تقسيمة الى nى شكل مطابقة للحروف وفقا لقيمة الـ"على مقارنة النصوص ف

وحدات صغيرة وفقا لھذه القيمة ومن ثم مقارنة الوحدات مع بعضھا البعض. ھذه الطريقة ايضا ساھمت 
فى عملية اإلكتشاف ولكن العيب األساسى فيھا انھا تعتمد على مطابقة الحروف والذى يؤدى الى البحث 

ساھم فى عملية كشف  [4]ق وإستھالك زمن فى عملية المطابقة للوصول الى النص المسروق.المرھ
اإلنتحال عن طريق إعتبار الجمل وحدات قائمة بذاتھا والمقارنة تتم عن طريق ھذه الوحدات. الطريقة 

ر ان جيدة ولكن عيبھا ھو اذا حدث تغير إلحدى الكلمات داخل الجملة بمرادفاتھا فان الطريقة تعتب
الجملتين غير متشابھتين مع العلم ان الجملة المسروقة ھى نفس الجملة االصلية, فقط بتغير احدى كلماتھا 

  بمرادفاتھا. 

ھنالك عدد كبير من البرامج المستخدمة فى كشف اإلنتحال تعتمد على مقارنة األحرف او السالسل 
 Copy وھى اختصار الى  COPSمى إقترح طريقة لكشف اإلنتحال تس Brin [5]النصية فمثال نجد 

Protection System  حيث تعتمد فى عملية إكتشاف إنتحال النص على تداخل الجمل و السالسل
النصية. إحدى مساؤى ھذه الطريقة ھى انھا تعتبر الجملة النصية كوحدة واحدة فى المقارنة بينما قد تفشل 

 اخل الجملة. ھذه المشكلة تم حلھا بواسطة الباحث فى حساب تشابة الكلمات المفردة النھا تكون مضمنة د
[6] Shivakumar قتراح طريقة جديدة تسمى احيث انه قام بStanford Copy Analysis Method 

(SCAM)  .حيث تعمل ھذه الطريقة على حساب تشابة تكرار الكلمات وليس الجمل  

ير من المجاالت مثل تصنيف تمثيل النصوص فى شكل رسومات بيانية قد تم التطرق اليه فى كث
 ", وإستخالص الملخص للمستنداتtext categorization" المستندات بناءا على تشابھھا فى المحتويات

"text summarization قام بتمثيل النصوص فى  [6]" وغيرھا فى مجال إسترجاع  المعلومات.نجد أن
وجعل اإلتصال او العالقة بين كل عقدة شكل رسومات بيانية حيث جعل كل كلمة داخل النص تمثل عقدة 

قام بتمثيل النص بنفس الطريقة التى  [7]وعقدة على أساس ترتيب ظھور الكلمات داخل النص. 
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ولكن قام بوضع قيمة العالقة بين كل عقدة والتى تليھا فاذا كانت فى  النص يضع  [6]أُستخدمت فى 
"TX"وان كانت فى العنوان يضع "Tة تؤدى الى صفحة ويب يضع""واذا كانت فى وصلL بينما قام "

باإلستفادة من ھذا التمثيل فى إستخراج ملخصات النصوص وايضا قام بحساب قيمة التشابة بين 
" وھى إعلى قيمة مسافة يمكن ان mcs" وال"MCSالرسومات البيانية حيث قام بإستخدام مايعرف بال"

ھما البعض وذلك بدمج كل العقد التى كونت يشكل منھا رسمتين بيانيتين عن طريق دمجھما مع بعض
الرسم البياني األول والثانى, واقل قيمتين يمكن ان تجمع بين الرسم البياني االول والثانى وھى فقط العقد 

  المشتركة بين الرسمتين البيانيتين.

  كشف اإلنتحال عن طريق الرسومات البيانيةكشف اإلنتحال عن طريق الرسومات البيانية  33

اإلنتحال   قائمة على تمثيل النصوص فى شكل  فى ھذه الورقة سوف نناقش طريقة جديدة إلكتشاف 
رسومات بيانية. تعتمد الطريقة اوال على عمليات أساسية فى تھيئة النصوص قبل إجراء عمليات التشابه 

" وغيرھا andو "  "theبينھا وذلك من خالل عملية حذف الكلمات التى ليست لھا وزن فى النص مثل "
يا من خالل عمليات إرجاع  الكلمات الى أصولھا نستخدم بعض من الكلمات التى التحمل معنى. ثان

الخوارزميات للوصول الى حذور الكلمات. نقوم بتقسيم النص الى عدد من الجمل ومن ثم نمثل كل جملة 
فى النص بعقدة داخل الرسم البياني حيث تحتوى العقدة على الكلمات الداللية فقط التى لھا وزن. ومن ثم 

" وھو WordNetالمفاھيم اإلساسية لكل عقدة فى الرسم البياني بإستخدام مايسمى بال "نقوم بإستخراج 
بمثاية معجم لغوى يستخدم فى اللغتين العربية واإلنجليزية. مفاھيم الجمل ھى مرادفات الكلمات التى يمكن 

المشاركة فى  ان تحل محل الكلمة األصلية فى النص. تم الربط بين العقد داخل الرسم البيانى عن طريق
  ادناة. 1الھيكلية العامة للتقنية المبتكرة تتضح بالرسم رقم  المفاھيم لكل العقد داخل الرسم البياني.

 

 : الھيكلية العامة للطريقة المقترحة1شكل 
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فانھا تحسب عن  (B)  والتى تليھا(A) شتراك فى المفاھيم نقوم بعمل وصلة بين العقدة افاذا كان ھناك 
 دلة ادناةطريق المعا

         

يمثل  c(B)و   Aيمثل مفھوم العقدة  B .c(A)والعقدة  Aتمثل قيمة وزن الوصلة بين العقدة   wحيث ان 
  . Bمفھوم العقدة 

 .(sim (A, B) ھو  B  والعقدة  A  نفترض ان التشابه بين العقدة 

 ھذا التشابه يحسب من العقدة االولى الى الثانية وبالعكس

 

 

 وعلية فان التشابة العام بين العقدتين يحسب عن طريق المعادلة ادناة

 

 وبالتعميمم فان التشابة بين رسمين بيانيين يحسب بالمعادلة

 

 j, kترمز قيمة التشابة الكلية بين رسمين بيانيين   حيث ان 

m, n  .ھى عدد العقد فى كل من الرسمين البيانيين بالتتالى  

مثال اذا كانت العقد تحتوى على كلمات تخص كرة القدم او الكرة الطائرة فنستعوض عنھا بالرياضة ف
، وذلك ألن الُمنتحل يمكن ان يقوم بسرقة األوراق العلمية والنصوص عن طريق تغير الكلمات بمرادفاتھا
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ة نفسھا كاحد المفاھيم وذلك فمفھوم الكلمة ھنا إستخراج كل الكلمات المرادفة لھا واصلھا مع الحفاظ بالكلم
ألن سرقة النص يمكن ان تكون عن طريقة عملية نسخ ولصق النص نفسه دون تغيرة. يتم تجميع كل 

يوضح  .1". الشكل التالىTopic signatureالمفاھيم المستخرجة من الجمل فى عقدة واحدة تعرف ال"
 عملية تمثيل النص فى شكل رسم بياني

 

  شكل رسم بيانى تمثيل النص فى 2شكل .

ويتم من خالل ھذه العقدة إجراء عملية المقارنة بين المفاھيم .  الشكل التالى يوضح عملية المقارنة 
  بين نصين

  

 

 . عملية المقارنة بين المفاھيم3ّشكل

من خالل إستخدام الرسم البياني يمكن ان نصل سريعا الى العقدة التى بھا مفاھيم مسروقة ومن ثم 
الجمل التى تحتوى على المفاھيم المسروقة وتجاھل بقية الجمل. اذا الطريقة المبتكرة  مقارنة فقط

" مع إعتبار كشف  paraphrasing تمكننا من كشف أخطر أنواع اإلنتحال  وھو ما يعرف بال"
" Topic signature اإلنتحال عن طريق الطرق البسيطة مثل النسخ واللصق. عن طريق ال"

المقارنات التى تحدث مقارنة بالطرق المستخدمة. أجرينا تجارب عملية على يمكن ان نقلل عدد 
 PAN-PC-09من النصوص التى سرقت من مجموعة البيانات القياسية التى تعرف بـ  100

حيث أثبتت الطريقة المبتكرة  فى كشف اإلنتحال، وقارنا طريقتنا مع بعض الطرق المستخدمة حديثا
  ق األخرى.جودة وفاعلية أفضل من الطر
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  كشف اإلنتحال عن طريق الدور المنطقى واإلعرابى للكلمات داخل الجملةكشف اإلنتحال عن طريق الدور المنطقى واإلعرابى للكلمات داخل الجملة  44

تشكل شبكة االنترنت دورا كبيرا في مد االنسان بالمعلومات ، فاھى تقدم لمنتحلى النصوص من 
مادة ثرة يمكن اخذھا ووضعھا ضمن اعمالھم دون االستشھاد بالمصدر وبذلك ويعد ھذا انتھاكا 

ة الفكربة للمؤلفين. ھناك العديد من البرامج والتقنيات المستخدمة لكشف إنتحال لحقوق الملكي
النصوص على مستوى تطابق االحرف او السالسل الحرفية ولكن حتى االن يواجه الباحثين 
والمؤلفين مشكلة إنتحال المعاني المنطقية والتى تتم بتغير الجملة بعدد من الكلمات ولكنھا فى الواقع 

ى نفس المعنى للجمل االصلية اى تغير ھيكلية ووضع الجملة مع تغير كلماتھا بمرادفاتھا. تؤدى ال
فى ھذه الورقة سوف نناقش طريقة جديدة إلكتشاف إنتحال النص قائمة على إستخراج  المعانى 
الداللية لكل كلمة ودورھا المنطقى داخل الجملة. تركز الفكرة اوال على إستخالص الموقع النحوى 

 .)Semantic Role Labeling (SRL)إلعرابى لكل كلمة بإستخدام تقنية التصريف النحوى (وا
تعمل الطريقة على عمليات أساسية فى تھيئة النصوص وذلك من خالل حذف الكلمات التى ليست 

" وغيرھا من الكلمات التى التحمل معنى. ثانيا من خالل andو "  "theلھا وزن فى النص مثل "
اع  الكلمات الى اصولھا نستخدم بعض الخوارزميات للوصول الى جذور الكلمات. عمليات إرج

نقوم بتقسيم النص الى عدد من الجمل ومن ثم نستخرج الموقع اإلعرابى لكل كلمة داخل الجملة. تتم 
مقارنة النص االصلى مع النص المسروق من خالص الكلمة نفسھا وموقعھا اإلعرابى باالضافة 

" وھو WordNetالتى يتم إستخراجھا بإستخدام المعجم اللغوى والذى يعرف بال " الى مرادفاتھا
يستخدم فى اللغتين العربية واالنجليزية. وبھذه الطريقة نستطيع ان نتمكن من معرفة النص 
المسروق حتى ولو تم استبدال كلماتة وتغير تركيبة الجملة الھيكلية له. من خالل التجارب التى قمنا 

ية والتى تعرف باسم بھا, تم إستخدام عدد من المستندات المسروقة لمجموعة البيانات القياسية العالم
) (PAN-PC-9   ومن ثم تمت مقارنة الطريقة المقترحة مع عدد من الطرق القياسية فى مجال

إكتشاف إنتحال النصوص حيث وجدنا ان طريقتنا تفوق ھذه الطرق من خالل أوجه مقايس ومعاير 
  تقييم التشابه.

  - ھنالك اربعة خطوات أساسية للطريقة المقترحة وھى:

 ص الى عدد من الجملتقسيم الن .1

 ستخراج  االدوار المنطقية واإلعرابية لكل كلمة داخل الجملا .2

 حذف الكلمات التى ليست لھا وزن وإسترجاع  الكلمات الى جذورھا .3

  حساب التشابة بين النص االصلى والنص المشكوك فيه .4

  تقسيم النص الى عدد من الجملتقسيم النص الى عدد من الجمل  4.14.1

النصية , وھناك عالمات توجب تقسيم النص فى ھذه الخطوة يتم تقسيم النص الى عدد من الجمل 
  التعجب (!) او االستفھام (؟).والنقطة (.)   الى جمل وھى
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  ستخراج  االدوار المنطقية واإلعرابية لكل كلمة داخل الجملستخراج  االدوار المنطقية واإلعرابية لكل كلمة داخل الجملاا    4.24.2

تعتبر ھذه الخطوة من أھم الخطوات فى الطريقة المقترحة حيث يتم أخذ الناتج من الخطوة األولى 
ى جمل وادخالھا كمدخالت الى المصرف اللغوى والذى يعرف بال وھى تقسيم النص ال

Semantic Role Labelling (SRL) ويعتبر ال .SRL  من أھم األدوات المستخدمة فى
إستخراج  االدوار المنطقية واإلعرابية للكلمات, حيث يتم إستخراج  ھذه االدوار بناءاً على الفعل 

الجملة الى عدد من الحجج المنطقية واإلعرابية مثل, الفعل  الموجود فى كل جملة ومن ثم يتم تقسيم
, الفاعل, المفعول به, ظرف الزمان, ظرف المكان, الصفة, او النفى وغيرھا من االدوار االعرابية. 

  SRLافترض ان ھناك جملتين, االولى اصلية والثانية مشكوك فيھا ونريد ان نستخدم ال 
  لكلتا الجملتين. المثال التالى يوضح ھذين الجملتبن. إلستخراج  كل دور منطقى وإعرابى

John gave Mary the book (الجملة االصلية)

 

ستخراج  الدور المنطقى واإلعرابى من الجملة االصليةا. 4شكل   

The book was given to Mary by John    (الجملة المشكوك فيھا)
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لجملة المشكوك فيھاستخراج  الدور المنطقى واإلعرابى من اا. 5شكل   

بالنظر الى الجملتين االسابقتين فى المثال اعالة, نالحظ ان الجملتين تحمالن نفس المعنى ولكن 
يختلفان فى ان احداھما مبنية للمجھول واالخرى مبنية للمعلوم, وبالتالى فإن التركيبة الھيكلية 

ف عن النص المسروق وذلك للجملتين تختلفان مما يجعل برامج انتحال النصوص تفشل فى الكش
  النھا تقوم على مطابقة االحرف لكلمات النص وليس المعنى الذى يؤدى اليه النص.

ان ھناك بعض الحجج االعرابية والمنطقية التى تم إستخراج ھا من الجملتين  3و 2نجد فى الشكلين 
   وھى عبارة عن الفاعل والفعل وظرف الحال والمفعول به. A1, V,A2 and A0مثل 

وبناءاً على ھذه الطريقة فتكون عملية المقارنة فقط على الدور المنطقى واإلعرابى لكل كلمة 
وليست حروف الكلمات او السالسل كما ھو معروف لدى الطرق االخرى. مع العلم باننا نقوم 
بإستخراج  مفھوم او مرادفات الكلمات لكل دور منطقى او اعرابى وذلك لضمان اكتشاف تغير 

ات بمرادفاتھا وبالتالى فاننا نكون قد استطعنا ان نكتشف سرقة المعنى حتى وان تم تغير الكلم
الكلمات بمرادفاتھا وتم تحويل ھيكل الجملة من كونھا مبنية الى المجھول او المعلوم. فھناك بعض 

ول او الحاالت يتم فيھا تغير الجملة المبنية الى المعلوم لوضعھا فى صورة جملة مبنية الى المجھ
استبدال اماكن الكلمات فى الجملة ونؤكد بان الطريقة المبتكرة تقوم بانتزاع الدور اإلعرابى 
والمنطقى لكل جملة بغض النظر عن موقعھا ومن ثم تتم المقارنة لكل حجة منطقية واعرابية مقابلة 

ن الفاعل فى الجملة فمثال نقارن الفعل فى الجمل االصلية مع الفعل فى الجملة المشكوك فيھا , ونقار
االصلية وه الفاعل فى الجملة المشكوك فيھا والمفعول به فى الجملة االصلية بمايقابله فى الجملة 

 المشكوك فيھا وھكذا.

  حذف الكلمات التى ليست لھا وزن وإسترجاع  الكلمات الى جذورھاحذف الكلمات التى ليست لھا وزن وإسترجاع  الكلمات الى جذورھا  4.34.3

ت التى ليست لھا وزن فى بعد أن يتم إستخراج  كل االدوار المنطقية واإلعرابية نقوم بحذف الكلما
" وغيرھا من الكلمات التى التحمل معنى. ثانيا من خالل عمليات andو "  "theالنص مثل "

إرجاع  الكلمات الى اصولھا نستخدم بعض الخوارزميات للوصول الى جذور الكلمات مثل 
  .  Portal Stemmer Algorithmالخوارزمية المشھورة التى تعرف بالـ
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  بين النص االصلى والنص المشكوك فيهبين النص االصلى والنص المشكوك فيهحساب التشابة حساب التشابة   4.44.4

فى ھذه الخطوة يتم حساب التشابة عن طريق الحجج المنطقية واإلعرابية للكلمات المقابلة لبعضھا 
, حيث يتم مقارنة الفعل من النص االصلى مع مايقابلة من  البعض فى النص األصلى والمشكوك فيه

ين االصلى والمسروق والمفعول به وظرف النص المشكوك فيه, ومقارنة الفاعل فى كل من النص
الزمان والمكان وھكذا مع العلم بانھا الطريقية الصحيحة للمقارنة وليست مقارنة كل الكلمات فى 
النص االصلى مع كل كمات النص المشكوك فيه النه يحوز ان يتم مقارنة الفاعل بالفعل وظرف 

مستخدمة فى كشف اإلنتحال مما يجعل الزمان بالمفعول به  وھكذا, وھى احد عيوب الطرق ال
عمليات المقارنة تاخذ وقتا كبيرا فى عمليات التدقيق لكشف النص المسروق ولكن بإستخدام 
الطريقية المقترحة نكون قد قمنا بحل ھذه المشكلة وھى احد ميزات ومساھمات الطريقية المبتكرة. 

  :يتم حساب التشابة عن طريق المعادلة التالية

 

 ھى مفاھيم الحجج المنطقية واإلعرابية من الجملة المسروقة او المشكوك فيھا حيث ان 
 ھى مفاھيم الحجج المنطقية واإلعرابية من الجملة االصلية   

 وبالتعميم يتم حساب التشابة بين نص مسروق ونص اصلى كاالتى:

 

 

  التجربة والنتائجالتجربة والنتائج  55

  من مجموعة البيانات األساسية  نص أصلي بصورة عشوائية 100 تمت علية التجربة بإختيار
, كل نص سرق من عدد مختلف من PAN-PC-09المسمى بال  Potthast [7]المقترحة بواسطة 

نصوص أخرى. قامت الطريقة المبتكرة بالبحث عن النصوص المسروقة وحساب نسبة التشابة 
  بناءا على المعادالت اعالة. 

 ستخدام ثالث معادالت أساسية مستخدمة فى إسترجاع  المعلومات وھى:االمقترحة بتم تقيم الطريقة 
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(8)      Arguments) ofNumber  /(TotalArguments) Detected of(Number   = Recall 

(9)      Arguments) Detected of/(Number Arguments) Plagarized of(Number   = Recall  

(10)                               Precision)+/(RecallPrecision)×Recall×(2  = Measure-F 

وبالمقارنة بالطرق األخرى نجد أن الطريقة المبتكرة أفضل من الطرق األخرى كما ھو موضح 
  بالشكل ادناة

 

 

 بين الطريقة المقترحة والطرق االخرى . مقارنة6الّشكل

  الخاتمةالخاتمة  66

فى ھذه الورقة تم إبتكار طريقة جديدة لكشف اإلنتحال قائمة على تمثيل النص فى شكل رسم بياني 
واستخراج الدور اإلعرابى والمنطقى للكلمات داخل النصوص حيث ركزت الطريقة الى إكتشاف 

جملة وليس  المعنى الحرفى. من خالل التجارب النصوص من حيث المعانى اللغوية والمنطقية لل
وجدنا ان الطريقة المبتكرة جيدة جدا مقارنة ببعض الطرق المستخدمة فى كشف اإلنتحال. واثبتنا 
ايضا ان الطريقة المبتكرة تقوم بإكتشاف عدد من انواع اإلنتحال مثل النسخ واللصق, تغير ھيكل 

حويل الجملة من المبنى للمجھول الى المبنى للمعلوم النص , إكتشاف الجمل المسروقة عن طريق ت
والعكس واخيرا اإلنتحال عن طريق تعديل الكلمات داخل الجملة باستخدام مرادفاتھا وھى ميزات لم 

 Topicتتوفر فى طرق اإلنتحال االخرى. كما ايضا وجدنا أن إستخدام إمضاء الموضوع 
Signature  عقدة المسروقة وبالتالى سھل من سرعة عملية سھل كثير من عملية الوصول الى ال

 كشف الجملة المسروقة.
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  وتقديروتقدير  شكرشكر  77

 الشكر موصول الى جامعة افريقيا العالمية وجامعة التكنلوجيا الماليزية لدعمھا لھذا المشروع.
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  للباحثين الذاتية السيرة

  
 تخرج الدكتور أحمد حمزة أحمد عثمان مع بكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من

بالسودان. حصل على درجة الماجستير في علوم  (IUA)إفريقيا العالمية جامعة 
بالسودان (SUST) ن للعلوم والتكنولوجيا الحاسب اآللى من جامعة السودا

) UTMوالدكتوراه في علوم الحاسب اآللى من الجامعة الماليزية للتكنلوجيا (
إفريقيا العالمية بالسودان  جامعة بماليزيا. وھو يعمل حاليا منصب أستاذ مساعد. في

ومات كلية دراسات الحاسب اآللى. إھتماماتة البحثية الحالية تشمل إسترجاع المعل
والبيانات ،الكشف عن االنتحال ومعالجة المعلومات النصية، تنقيب البيانات، معالجة 

  اللغات الطبيعية والحوسبة البرمجية.
 
 
 

مع بكالوريوس في العلوم (علوم الحاسب اآللي)  تخرج األستاذ الدكتور نعومى سالم
جة الماجستير ) بماليزيا. حصلت على درUTMمن الجامعة الماليزية للتكنلوجيا (

) الغربية والواليات Michiganفي علوم الحاسب اآللى من جامعة ميشيغان (
 (Chemoinformatics) المتحدة وعلى شھادة الدكتوراه في دراسات المعلومات

). كانت عميد نائب للبحوث والدراسات العليا في Sheffieldمن جامعة شيفيلد(
ليزيا لكلية العلوم ونظم المعلومات لمدة ) بماUTMالجامعة الماليزية للتكنلوجيا (

 .2005ست سنوات منذ عام 
 
 
 

بكالوريوس مع بكالوريوس في علوم الحاسب  بن وھالن تلقى الدكتور محمد سالم
. حصل على 2000اآللي من جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، اليمن في عام 

، 2006) بماليزيا في عام UTMشھادة الماجستير من الجامعة الماليزية للتكنلوجيا (
على درجة الدكتوراه في علوم الحاسب اآللي من الجامعة الماليزية للتكنلوجيا 

)UTM وھو يعمل حاليا منصب أستاذ مساعد في جامعة 2010) بماليزيا عام .
حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، اليمن. إھتماماتة البحثية الحالية تشمل استرجاع 

 لنصوص والحوسبة البرمجية.المعلومات، تلخيص ا
. 
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  جدول االلفاظجدول االلفاظ  88

  

 انجليزى  عربى

 Topic signature  الموضوع /توقيعامضاء

 Evaluation measure  مقياس التقيم

 Longest Common Subsequence أطول السالسل الفرعية المشتركة

 Semantic Technique التقنية المنطقية

 Graph-based Technique تقنية تمثيل الرسم البيانى

 Recall االستدعاء

 precision الدقة
 التقيم العام لالستدعاء والدقة

 F-measure 

  الملخص باللغة االنجليزية

Title: Text Plagiarism Detection Using Graph-Based Representation and Semantic Role 

Labeling 

Abstract. This paper introduces an new semantic text plagiarism detection technique based 

on Graph-based Representation and Semantic Role Labeling techniques.  The proposed 

technique analyses and compares text based on semantic allocation for each term inside the 

sentence.  It also captured the underlying semantic meaning in terms of the relationships 

among its concepts via Semantic Role Labeling (SRL). SRL offers significant advantages 

when generating arguments for each sentence semantically. We build the graph by grouping 

each sentence terms in one node, the resulted nodes are connected to each other based on 

order of sentence within the document, all nodes in graph are also connected to top level 

node ‘Topic Signature’. Topic signature node is formed by extracting the concepts of each 

sentence terms and grouping them in such node. Testing was done using the PAN-PC-9 

dataset.  Our results showed that this proposed method exhibiting improved performance in 

terms of Recall, Precision and F-Measure when compared to current methods of plagiarism 

detection.  
 
Keywords: Plagiarism Detection, Concepts Extraction, Graph-based, Semantic Role 
Labeling, Text Similarity.  
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  آلى لتلخيص التعليقات العربية على شبكات التواصل االجتماعىآلى لتلخيص التعليقات العربية على شبكات التواصل االجتماعى  نظامنظام

   2 محمد عاطف موسى،  1 عالء الدين على حمودة
  الھندسةكلية ، زھراألجامعة  1
  زھر، كلية الھندسةجامعة األ 2

  
 1 dr.alaa.hamouda@gmail.com, 2 atef_plc_mox@yahoo.com  

 

جتماعى على الشبكة مواقع التواصل اإلأصبح موقع تويتر من أھم  الخالصة.
الذى يمكن مستخدمية من إرسال وقراءة المشاركات النصية والعنكبوتية 

المعروفة باسم "تويت", قدمنا فى ھذه الورقة خوارزمية لتلخيص المشاركات 
النصية باللغة العربية عن مواضيع محددة على تويتر. الھدف ھو إنتاج 

ان, قمنا بتقييم الملخصات التي تنتجھا الخوارزمية ملخصات تشبة ماينتجة االنس
  والحصول على نتائج ممتازة. الملخصات اليدويةالمقترحة ومقارنتھا مع 

  

  .لة, تويتر, التنقيب عن النصوصتلخيص التعليقات, تعليم اآل  الكلمات الجوھرية:

  مقدمةمقدمة  ..11

، 2006على االنترنت عام  ، والذى بدأ نشرةواسعة االنتشارأصبح موقع تويتر ظاھرة اجتماعية 
ن وصل عدد المشتركين على الموقع حوالى أكثر من نصف مليار مشترك, واحتلت اللغة العربية اآل

المركز السادس على الموقع. ولمساعدة الناس الذين يقرأون المشاركات أو "تويت" على موقع 
المشاركات التي تحتوي  ھتمام: تسمح للمستخدمين البحث عنتويتر، تويتر يوفر ميزة مثيرة لإل

البحث, الكلمة التى يتم البحث بھا وتمكن للمستخدم إجراء بحث عن موضوع واسترداد  ةعلى كلم
قائمة من المشاركات األحدث التي تحتوي على كلمة البحث. ولكن الصعوبة ھنا تكمن فى أن ھذه 

يتم تقييد المستخدم بقراءة كل  النتائج يتم ترتيبھا من حيث حداثة المشاركة ال من حيث الصلة. لذلك،
ن حول موضوع معين , وھذا يستھلك جھد ووقت والمستخدم يقولةالمشاركات يدويا من أجل فھم ما

سوف يتم تخليق ملخصات بطريقة أنة كبيرين. لذا كان الدافع التمام ھذه العملية. في ھذه الورقة، 
الخوارزميات التي يمكن استخدامھا  أوتوماتيكية على موقع التواصل االجتماعى تويتر. ناقشنا

الختيار أفضل عدد من المشاركات العربية المرتبطة بموضوع معين لتوليد ملخص أكثر تعبيرا في 
 . وقد تم مقارنة الخوارزمية بخوارزميات أخرى وملخصات يدية.ينأقل وقت وجھد ممكن
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  عرض المشكلةعرض المشكلة .2

البحث عن المشاركات التي من لمستخدمين ا نكتم والتيتويتر مع وجود الميزة التي يوفرھا موقع   
تكمن فى أن ھذه النتائج يتم ترتيبھا من حيث حداثة  المشكلة إال أن, بحث معينة ةتحتوي على كلم

لزام المستخدم بقراءة كل المشاركات بطريقة إ. لذلك، يتم بالموضوع المشاركة ال من حيث الصلة
, وھذا يستھلك جھد ووقت كبيرين. معظم يدوية من أجل فھم ما يدور حول موضوع معين 

محركات البحث التى تقدم ھذه الخدمة ترجع بعدد محدود من النتائج عند االستعالم عن موضوع 
 1500 معين أو جملة. على سبيل المثال، يعود تويتر فقط كحد أقصى بعدد من المشاركات حوالى

ترتيب المشاركات يكون على أساس مشاركة لكل عبارة بحث. وصف المشكلة لدينا ھي كما يلي: 
   .الحداثةوليس الصلة بالموضوع 

    عمال ذات الصلةعمال ذات الصلةاألاأل  ..33

تلخيص المشاركات الصغيرة على مواقع التواصل االجتماعى مشكلة أعم من مشاكل تلخيص 
، الذي ھو مشكلة لتوليد نسخة مختصرة تلقائيا من المحتوى الذى ھو واحد أو أكثر من العاديالنص 

. وقد تم تطوير عدد من الخوارزميات لتلخيص عدد من الوثائق خالل و التعليقاتأ المستندات
أن الكلمات التى تظھر بشكل متكرر أكثر  وھي SumBasic  [1] السنوات األخيرة. خوارزميات

قل ظھورا. لملخصات أكثر من الكلمات األلختيارھا إحتمال إعبر الوثائق وارتفاع 
لحساب األھمية النسبية للجمل أو غيرھا من وحدات النص في الوثيقة   LexRank [2]الخوارزمية

مقدار التشابة بينھم، يتم تنفيذ تلخيص النص ألغراض توفير وحساب (أو مجموعة من الوثائق) 
الوقت للمستخدمين عن طريق الحد من كمية المحتوى للقراءة. في سياق الويب، قد تكون 

لمختلفة وتجميعھا معا لتشكيل ملخص شامل ومتماسك, أحد المعلومات المستخرجة من المواد ا
]. ھناك مجموعات من 3الفروق الرئيسية بين تلخيص وثيقة واحدة وعدد من الوثائق [

يمن من الرسم الخوارزميات تقوم بعمل رسم بيانى الستخالص العبارة األكثر شيوعا فى الجانب األ
يسر, ولعمل ملخصات قصيرة على المشاركات نب األكثر شيوعا من الجاالبيانى وأيضا العبارة األ

التى تكون على موقع معروف يسمى تويتر حول موضوع محدد. وتم استخدام الخوارزمية 
  ].5, 4لتحديد أھمية كل مشاركة [ TF-IDFالمعروفة 

  الخوارزمية المقترحةالخوارزمية المقترحة  ..44

أوال مرحلة سوف يتم إنجاز العمل على عدة خطوات رئيسية إلنتاج ملخصات في ھذه الورقة. 
مع  ستخراج الخصائص المھمة لكل التعليقاتإالمعالجة للكلمات لحساب تكرار الكلمة، ثانيا 

, وأخيرا إختيار أفضل الخصائص عن طريق بعض المصنفات، ثالثا إستخدام خصائص موقع تويتر
                           .    إلنتاج أنموذج مدرب تدريب المصنفات لتحديد درجة أھمية كل سمة من السمات المرشحة
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حساب 
Term

الثالثة 

 2دلة 
ملة و 
ية كل 

عدد  

–א013

آ يستبدل ب ا

ت بمرة واحدة

الخ) التى الت
               

 التى قد تكون
جميع الحر ت

ربية لغة تصر
ة بين الكلمات
لى سبيل المثا
عن طريق الت
ن الناتج صفر
ن المعادلة اال
د مجموع حر

حساب مدي أ
ومن ثم ح ق

 mولى . األ
Term    وا

سب من المعاد
ى الوثيقة كام
 حساب أھمي

 nق. حيث 

 

   واحد (أ إ آ

مرات 3 من 
  يارب).

والمكان ... ا
               

 من العمليات
كانت  تماما لو

اللغة العر ,ظ
التشابة حساب

, فعل1معادلة 
شابة بينھما ع

 Exa سيكون
تحسب من  

ين على عدد

ق المعتمدة لح
كل تعليق ويھا

رق معروفة
Frequenc

ية الكلمة تحس
ھور الكلمة فى
ى النھاية يتم
ى فى التعليق

 

ن شكل بشكل

كرارى أكثر
ب تستبدل ب

ن ووف الزما
]6        . [

بين الكلمات
ن متشابھتان
ن سوء الحظ
ح ا سوف يتم

تحسب من الم
ب مقدار التش
act Word M

8 ,%CCC
ھة فى الكلمتي

     

دة بة, والطرق
ات التى يحو
يق ثالث طر
cy Inverse

ة كاملة, أھمي
W  عدد ظھ

. فىى الوثيقة
 الكلمات التى

 ھمية الكلمة.
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ر منر فى أكث

ر فى شكل تك
ااااااااااااااارب

 الجر وظرو
ء مجمعة ھنا

ساب التشابة ب
ح فيھا الكلمتان

ذلك, من غير
 معنى, ولھذا

Charact وت
وقمنا بحساب
Matching 

85ون الناتج
رة والمتشابھ
               

مات الموجود
يد كل الكلما
لمة عن طر
e Docume

TTeerrmm    

مة فى الوثيقة
Wdالتعليق و

لمة ظھورا فى
متوسط لكل

عين لتحديد أھ



ف التى تظھر

ف التى تظھر
حازمون) (يا

ئر وحروف
سماءل ھذه األ

عملية حسات
صبحتلقديمة

غمتشابھة لو
ل وأكثر من

ter Cross-C
وكتبھاثانية
(EWM) ف

CCCسيكو (
 الغير متكرر
                

ريق أھم الكلم
لكى يتم تحد
أھمية كل كل
ent Freque

FFrreeqquueenncc

د ظھور الكلم
ر الكلمة فى ا

ألكثر كلم رار
بحساب الم
ستخدام حد مع

א

بعض االحرف

بعض االحرف
ن تستبدل ب ح

شارة والضمائ
ق الكالم  وكل

بة بين الكلما
رق التقليدية ا

وغير مرتيب
بأكثر من شكل
Correlatio

والث كتبلى
تيب الحروف

Cة بطريقة (
عدد الحروف
               

  لخصائصلخصائص

  ھمية

حسب عن طر
ل تكرارھا. و
 يتم حساب أ

encyوالثانية

ccyy  ((TTFF))  لمةلمة

TF لقياس عدد
W عدد ظھور

كبر عدد تكر
3ن المعادلة

وسوف يتم اس

א

باستبدال ب ية
 ل ب ي).

باستبدال ب ية
موووووووون

ش(أسماء اإل 
مھم فى سياق

ب مقدارالتشاب
ھمية, الطرأل

بنفس الترقة 
 فيھا الكلمة ب

 on (CCC)
ول كلمتان األ

فى عدد وترت
حساب التشابة

فى ع 2تى 
      ].7ين [

 

ستخالص استخالص الاا

ھتحديد األ 4

تح كل تعليق 
 بعدد مرات
سط. وسوف

Frequ   و
SumB.  

تكرار الكلتكرار الكل    

Fيستخدم 
Wcحيث 

Nmax أك
تعليق من
الكلمات. و

 

 

אא

 
التسوي
تستبدل

التسوي
(حازم

حذف
معنى م

حساب
غاية ا
متطابق
وتأتى
طريق
عندى

كلى فال
عند ح
تHكال

الكلمتي

  (1)

4.24.2  

4.2.1

أھمية
الكلمة
المتوس

uency
Basic
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�

   

TTeerrmm

ومات 
رزمية 

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

[1].  

          ثيقة.

–א013

    Tf    =��

               

mm  FFrreeqquuee

ترجاع المعلو
ح ھذه الخوار

                      

                      

                      

                      

                      

[تى ص فى األ

جودة فى الوث

 

�����������������������   

                

eennccyy  IInnvveer

text m واست
وثيقة, وتتضح

                     

                     

                     

                     

                     

وثيقة وتتلخص

الكلمات الموج

  

                    

               

rrssee  DDooccuu

miningوص
لكلمة فى الو

                      

                      

                      

                      

                      

وتكرارا فى ال

سبة لمجموع 

 )9(     

ت فى الوثيقة.
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   (2) 

               

  uummeenntt  ائقائق

ب فى النصو
 مدى أھمية ا

                     

                     

                     

                     

                     

 

كثر تمات األ

ر الكلمة بالنس

               

جموع الكلمات



         (3)�

دد من الوثاد من الوثا
FFrree  

التنقيب خدم فى
info لقياس

8[. 

      (4)     

      (5) 

      (6) 

      (7)         

      (8) 

SSuummBBaassiicc

ة لمراقبة الكلم

ب نسبة تكرار

              

مج Nكلمة و

א

�

لمة فى عدلمة فى عد
eeqquueennccyy  ((TT

رزمية تستخد
ormation r

8[تية الت األ

      

cc  مة بالوثيقةمة بالوثيقة

ة الخوارزمية

ولى : حسابأل

                

عدد تكرار الك

א

تكرار الكلتكرار الكل  
TTFF--IIDDFF))

ھذه الخوار
retrieval
فى المعادال

تكرار الكلمتكرار الكلم  

أساس ھذة

الخطوة األ

  

               

ع n حيث 

  

  

 

אא
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صة بھا 

pnew

ة بين 
ول أن 
 أكبر 
       

         

ة بين 

ب بناء 

ة عن 
ربيعي 

–א013

  كرار

القيمة الخاص

w(wi) = pol

حسبنا التشابة
الحالة أن نقو
عليق مع عدد

         .9لة 
                

شابةحساب الت

Sim  

 worيجب ,

وھي عبار 1
ي الجذر التر

 

كثر تكمات األ

عادة حساب ا

ld(wi) * po

 حالتنا ھنا ح
طيع فى ھذه 
اد تشابة التع
ت من المعادل
               

 حد معين لح
   التعليقات.

ilarity based

rd vector 

10ن المعادلة 
 مقسوما علي

حوى من الكلم

  قيم.

على قيم وإعأل

old(wi)       

فى ,طبيفات
ن تعليق نستط
التالى كلما ز
ة بين التعليقات

                

يتم استخدام
ب التشابة بين

d on Word V

[9]  الكلمة
   السفل.

cosine s من
فى الجملتين
  .ت كل جملة
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ى حسب ماتح

  

على أعلى الق

 فى الجمل األ

     (11) 

  .د

عديد من التط
شبھة أكثر من
لتعليقات, وبا

ساب التشابةح
               

(12  

شابة, سوف ي
طرق لحساب

Vectorكلمة

متجة  على
و مبين فى اال

similarity
ت المتشابھة ف
ب عدد كلمات



ية الجملة على

 )10(      

لتى حصلت ع

الموجودةت

جمل من جديد

 مھما فى الع
تعليق الذى يش
ن غيرة من ال
. ونستطيع ح
               

            2)

ينھا نسبة تش
ط 3م استخدام

متجة الكساب

لجمل المبنى
ة أوال كما ھو

ة جيب التمام
 عدد الكلمات
 حاصل ضرب

א

م حساب أھمي

                

ختيار الجمل ال

خذ كل الكلما

حساب قيم الج

 يلعب دورا
ھا البعض. الت
ية أھمية عن
زادت أھميتة
                

                

يقات التى بي
 البعض. سيتم

حسعتمد على

بين ال لتشابة
word للجملة

معادلة حسب
حاصل ضر
جموع مربع

א

وة الثانية : يتم

               

ختإوة الثالثة : 

وة الرابعة : أخ
  ى.

وة االخيرة : ح

 التشاية 4

بين الجمل ة
ات مع بعضھ
تعليقات تعطي
عليقات كلما ز

               

               

n عدد التعلي
ات وبعضھا

التشابة المع 

اللحساب 
d vector

  

  

بعد ذلك نح
مجموع لح
لكل من مج

 

אא

 
الخطو

  

       

  

الخطو

الخطو
كما يلى

الخطو

4.2.2

التشابة
التعليقا
ھذه الت
من التع
       

       

 

 

حيث 
التعليقا
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, يتم ]
مقاطع 

 

       

(Thi

 

L(Sa) 

L(Sb) 

, عدد 

      

 

والتى 
فحات 
ى تلك 

–א013

 

[9]ى الجمل 
تم حساب الم

 11.  

               

is is the n

(that,

,(is,fi

(this,

,(is,fi

S 

,12 المعادلة 
  لمات.

                              

شھير جوجل و
 خالل الصف
تى تشير الى

 

              

Similarity 

ب الكلمات فى
, ويت1جدول 

 من المعادلة 

                

 newوالثانية 
  .1ى جدول 

t,is),(that,the

file),(is,.),(th

,is),(this,the

file),(is,.),(th

  ملتين

imilarity ba

 Dicكما فى
ى عدد كل الكل

                                

ك البحث الشھ
موضوع من
الصفحات الت

                     

based on W

راعى ترتيب
وضح فى جم

ما ھو واضح

               

(That is  و
ھو موضح فى

e),(that,old)

he,old),(the,f

e),(this,new)

he,new),(the

لكلمات فى جم

ased on Dice

ce's coeffi
مقسوم على 2

                            

ن قبل محرك
وعالقتھا بالم
ادت أھمية ا
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Word Order

بين الجمل ير
م ت كما ھو

د المقاطع كما

             (1

the old f
محتملة كما ھ

),(that,file),

file),(the,.),

),(this,file),(

e,file),(the,.)

بين أزواج الك

 

e's coefficie

ficient [9]
2 الجملتين *

                             

من [10]حات
ة الصفحة و
فحة وكلما ز



                     

تيب الكلمات

اب التشابة ب
الكلماتج من

ى اجمالى عدد

14) 

(.fileولى األ
د المقاطع الم

(that,.),(is,t

(old,file),(o

(this,.),(is,th

),(new,file),

: العالقة ب 1

ent عامل دايز

بطريقة جمل
ر مكررة فى

                            ((

PageRa 

صنيف الصفح
لى أن أھمية
ى تلك الصف

א

     (13) 

عتمد على تر

لطريقة لحسا
لى أزواإمل

 مقسومة على

دى جملتين ا
وف تكون عد

the),(is,old) 

old,.),(file,.) 

he),(is,new)

(new,.),(file

جدول

عتمد على مع

تشابة بين الج
لمتشابھة الغير

(1155))  

ank صفحات

خوارزمية تص
 نظريتھا عل
لتى تشير الى

א

التشابة المع 

فى ھذه ال
تقسيم الجم
المتشابھة

 

  

لو أن عند
file.) سو

 

e,.) 

التشابة المع 

لحساب الت
الكلمات ال

تصنيف الص 

تستخدم خ
تعتمد فى

خرى ااأل

 

אא
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ب من 

من س 
 RT  

ية ھو 

ى مھم 
ليست 

وبذلك 
حسين 

ثالثة ل

تكرار 
CfsS

جة فى 

–א013

وثق وتحسب

بشكل مقتبس
.RT @ [
ه الخوارزمي

قصيرة معنى
 لذلك، فھي ل

نسبة كبيرة و
علومات، وتح

ال نعتمد على 

ى لتجنب ت
Subset [12
أدق فى نتائج

 

بالموضوع أو

عى تتكرر ب
Twitter A
اسية فى  ھذ

التعليقات الق 
ة الموضوع.

  .مھمة

متشابھة بنن 
ب تكرار المع
به. في عملنا

  .معين

 أمر ضرور
E .2ولاأل] 

CfsSu كان أ

نت صلتھا ب

صل االجتماع
Account- N
 الفكرة االسا

تحملالحيان
ستثناء عبارة
ديھا كلمات مھ

مكن أن تكون
لتكرار لتجنب
مقياس التشابه

بحد م التكرار

ختيار أھمھا
valuators

ubsetظ أن
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حة ذاتھا وكان

 مواقع التواص
:[Name يق

شرة كما ھو.
  .[11]ھا

كثير من األح
باس  ت المھمة,
التي لد عليقات

يم جتماعىاإل
قضاء على ا
 التكرار ھو م

إلزالة ا وذلك

ختإھا, فكان
المقيماتھم

ص وقد لوحظ



ھمية الصفح

 تغريد

صغيرة على
 أھمية التعلي
يق معين لنش

لھ @RTمل

و أقل. في ك
و من الكلمات

التعيد أطول

ع التواصل ا
الق لضرورى

عملية اإلزالة
ين التعليقات و

 قمنا بحسابھ
ن من من أھ

 أھم الخصائص

א

كلما زادت أ
  التية.

       ((1166))    

 RTإعادة الت

لتعليقات الص
ل علي مدي
مل نسخ لتعلي
ت التى تم عم

 ليق

حرفا أو 140
 االحيان تخلو
يسية ھي تحد

  رررر

ن على مواقع
فمن الحاجة.

م جزء من ع
بين التشابه اب

  صائصصائص

صائص التى
ثنينإستخدام إب

 Reliلتحديد

א

الصفحة ك
المعادلة اال

  

                               

 
 
@Tعدد  4

مالحظ أن ا
وھذا يدل ين,

أن أحدھم عم
 أكثر التعليقات

طول التعل 4

 0حوالى ليق
فى كثير من
. الفكرة الرئي

حذف المتكرحذف المتكر

نات التى تكو
الح  زائدة عن

ة القراءة. أھم
لحسا السابقة 

ختيار الخصختيار الخصاا

 لكثرة الخص
ائص. قمنا ب

 efF [13]ى
  الحاالت.

 

אא

 

              

4.2.3

من الم
االخري
تعنى أ
تحديد

  

4.2.4

تعلأي 
آلنھا ف
معبرة.

4.34.3  

التعليقا
تكون
إمكانية
نماذج

4.44.4  

نظرا
الخصا

ثانىوال
جميع 
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قمنا 
لتى 

Line
Supp
Mod
Stac

1500 
ثة من 

 3رقم 
صلة له 
عالجة 

 0.8 .
لتشابه 
 وقسم 
ألكثر 
 أھم 
Dice

Disc
ميات 

TF و 

Prec
20]. 
Reca
         

         

–א013

ب االھمية. وق
الخصائص ال

ear regress
port vecto
del tree: M
cked لمكدس

0وع بتحميل 
عطيناھم لثالث

حيث الر 3ى 
 التعليق الص
أن طبقنا المع

 (CC ھوكان
التحساب ھو 

قسم للتدريب
لخصائص األ

Crالحظنا .
e similarit

counted C
نتھا بخوارز

F-IDFو  

cession = ة
 

all = خرجة
                      

                      

 

تعليقات حسب
 خاصية من 

sion الخطي
or machine
M5P الشجرة
 .[17]ال

موضو 15ل 
وأع .موضوع
الى 0مة من 

يعنى أن ھذا
طريقة. بعد أ

 (CCبطريقة
التكرار ھ علي

لى قسمين, ق
Cf لتحديد ال

ross valid
ty  PageRa

  @. RTد

Cumulative
 Pre ومقارن

Most Re

ة المستخرجة

صحيحة المستخ
                   

                      

CCllaassssii  

منا بترتيب الت
ديد أھمية كل

ااالنحدار   [1
e  اآللةتعليم  
انموذج   [16

تم تحميل. ييم
ليق من كل م
ف بوضع قيم

ي 0 أما الرقم 
بنفس الط براء

بين الكلمات ب
ع لقضاءليقة

ا المواضيع ا
fsSubsetEv

dationيات
 ank، و 0.6

 التعليق وعدد

Norma e 
ecision an

centمقدمة
  

مل الصحيحة

دد الجمل الص

                  (1
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iiffiiccaattiioonn  aa

غير مھمة, قم
مختلفة لتحدال

  ھى.
4]. 
[15]. 
]. 

عدادھا للتقيإو
تعل 100أول

وكان التصنيف
 بالموضوع,

الخبرلجميع  ت
التشابة بساب

ا أفضل طري
. وقد قسمنا0

valل للمقيم
تقاطع الفعالي

و 0.5ند حد
، وطول3.0

lized زمية
 d Recallة

فى الم  التي
ت العشوائٮة.

ية / عدد الجم

طة البشر / عد

17) 



aanndd  RReeggrreess

 أنھا مھمة وغ
Classifier ا

CfsSubوھ ,

لخوارزمية و
أ ,أخذنا ضوع

سب أھميتة, و
عالقة وثيقة

اتدرجالسط
لحس حدفضل
وجدنا ,ةلسابق

D 8.  حد عند
دريب كمدخل
تام طريقة

) عندTFھي (
0 شابه عند حد

الخوارزتقييم
دقة واإلعادة
ر التعليقات

وبالملخصات 

من الخوارزمي

بواسطخرجة

א

ssssiioonn  صنفاتصنفات

تعليقات على
rs لمصنفات

bset المقيم ة

ا نانفذكيف م
كل موضصة ب

كل تعليق حس
و أھمية وله 
 حساب متوس

أفأنة  وجدنا
الس لخصائص

Dice simi
ا بيانات التد
رات باستخدا
يع الحاالت ھ
س حساب التش

م طريقتين لت
و معامل الد
زمية إختيار
MEAD [1

Preci

لمستخرجة م

لجمل المستخ

א

تدريب المصتدريب المص

التن تصنيف 
ا دام عدد من

يارھا بواسطة

  التنفيذالتنفيذ

ا القسم، نقدم
عليقات الخاص
ء لتصنيف ك
أن التعليق ذو

ثم يتم ضوع.
،التعليقاتكل 

ال أيضا كافة 
larityساس 

ار. استخدمنا
ة ثالث مر
ائص في جمي

u  على أساس

  التقييمالتقييم

تم استخدام ي
G NDCG 

خوار  مثل
Sumb 18و]

ision and R

عدد الجمل ال

   عدد ا

 

אא

 
4.54.5  

بدال من
باستخد
تم اختي

4.64.6  

في ھذ
من التع
الخبرا
يخبر أ
بالموض
ك على
حسبنا
على أس
لالختبا
مالءمة
الخصا
using

4.74.7  

سوف
Gain
أخرى
basic

Recall 

 [19, 
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 حيث 
صات 

 عادة

21 .[
نظام. 
لشكل 
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أداء النظام ككل جيد جدا حيث كانت نفس النتائج فى الطريقتين المقدمتين للتقييم مقارنة  
  خرى.بالخوارزميات األ

  الخاتمةالخاتمة  ..55

جتماعى تويتر. وقد في ھذه الورقة، وقد تم عرض تلخيص التعليقات العربية على شبكة التواصل اإل
 Linearستخدمنا خوارزميات تعلم اآللة بما في ذلك إختيار مجموعة من الخصائص للتعليقات. إتم 

regression, Support vector machine, Model tree, M5P, Stacked بعد مقارنة ..
جميع النتائج، أداء النظام ككل جيد جدا حيث كانت نفس النتائج فى الطريقتين المقدمتين للتقييم 

خرى فضل من بين كل الخوارزميات األھو األ  Stakedخرى فقد كان مقارنة بالخوارزميات األ
  وقد حقق أعلى النتائج فى الطريقتين.
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  للباحثين الذاتية السيرة

عالء الدين علي حمودة مدرس بكلية الھندسة جامعة األزھر، قسم ھندسة النظم 
والحاسبات. حصل على الماجستير في مجال تصميم نظام ذكي للوكالء في 
مجال التجارة اإللكترونية. ثم على الدكتوراة في مجال تصميم نظام ذكي لمنع 

تدور حول الذكاء  . اھتماماته البحثية  Wormsانتشار الدود اإللكتروني   
االصطناعي وتتركز في التنقيب في البيانات والنصوص، اختصار النصوص 
العربية، التنقيب في اآلراء وتحليل اتجاھاتھا، تصميم نظم الوكالء الذكية، ھندسة 

. وقد قاد عدة مشاريع بحثية في   CMMI and PMIالبرمجيات وإدارتھا طبقا لنظام الجودة 
النصوص العربية. وإلى جانب الدراسات البحثية  فقد ساھم كاستشاري في  مجال اختصار وتحليل

تطوير نظم العمل في عدة شركات للبرمجيات في مصر والعالم العربي لتتوافق مع نظم الجودة 
CMMI and PMI .  

 

محمد عاطف محمد موسي مھندس تشغيل وتصميم برمجيات المحطات  
  اء المصري.األرضية ببرنامج الفض
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  الملخص باللغة االنجليزية

Title: automatic system for Arabic comments summarization in social networks Twitter 

Abstract. Twitter is an online micro blog that enables its users to send and read text-

based posts known as "tweets". It became one of the most commonly used social 

networks. In this paper we present a methodology for summarizing Arabic micro 

blogging posts. In particular, our algorithms process collections of short posts on 

specific topics on Twitter and create short summaries from these collections of posts on 

a specific topic. The goal is to produce summaries that are similar to what a human 

would produce for the same collection of posts on a specific topic. The problem is 

formulated as a regression problem, not a binary classification based problem. Instead 

of classifying the posts to be important and not important, each post is given a score that 

determines to which extent this tweet is candidate to be in the summary. This helps 

generate the summary according to the user predefined compression rate. We evaluated 

the summaries produced by our proposed methodology, compare them with human-

produced summaries and obtained excellent results. 

Keywords: Twitter, Text Mining, Machine Learning and Comments Summarization. 

 المصطلحات

  

 Comments Summarization التعليقات تلخيص

 Machine Learning تعليم اآللة

 PageRank  تصنيف الصفحات
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  ة األشخاصة األشخاصھويھويثبات ثبات إلإلالكف الكف ة لليد وة لليد والحيويالحيوي  اتاتلقياسلقياسبناء نماذج لبناء نماذج ل

  بن مخاشن رمنص  جالل **  ،السيد محمد األلفي* 
  

  اآللي الحاسبوھندسة كلية علوم ، الملك فھد للبترول والمعادنجامعة 
  .، المملكة العربية السعودية31261 الظھران

  
* alfy@kfupm.edu.sa, ** binmakhashen@gmail.com 

 

  الخالصة

تعتمد على ومع زيادة المشاكل األمنية ظھرت أساليب مبتكرة الرقمية  اتلتقنيالملحوظ لتقدم المع 
حيوية لليد السمات التلك األساليب استخدام من بين ، وللتحقق من ھوية األشخاصالقياسات الحيوية 

ليد والكف وطرق حسابھا السمات المميزة لبالتفصيل  نتناولسوف البحثية الورقة ھذه في . والكف
كما سيتم بناء نموذج حسابي لتقييم أداء تلك . األمنيةاألجھزة  تطبيقات في ودورھا في توثيق الھوية

 . ومقارنتھا باستخدام الجار األقرب مع مقاييس مختلفة للتشابه السمات في التعرف على األشخاص

، ةالحيوي اتالقياسعلى األشخاص، التعرف توثيق الھوية، إثبات الھوية،  الكلمات الجوھرية:
  ليد، بصمة الكف.لة يھندسالسمات ال، السمات الحيوية

  تمھيد تمھيد   ..11

ف تعرُّ لل(البيومترية)  ةالحيوي اتنظمة القياسأ )تمتةأميكنة (باھتمام كبير األخيرة ظھر  ةونفي اآل
ية على القياسات وتمتاز نظم األمن المبن. - [8] [1] وفعالية أكثر أمناً  شخاص بشكلٍ على ھوية األ

لشخص أو رقم تعريف ا passwordالمرور  ةكلممثل (الطرق التقليدية ن عالحيوية بمزايا متعددة 
PIN الذكية بطاقةأو ال smart card(، أو وصعوبة تخمينھا  ،أو حملھاعدم الحاجة لتذكرھا ك

على واحدة أو  ةالحيوي اتوتعتمد أنظمة القياسمن قبل المھاجمين (الھاكرز). أو تزييفھا استرجاعھا 
صبع أو الوجه (سمات بصمة العين أو األكالسلوكية لألشخاص  الفسيولوجية أوالخصائص أكثر من 

 وتعتمد كفاءة .[1]نمط التوقيع وطريقة المشي والكتابة والتحدث (سمات ديناميكية)  وأ ،ثابتة)
 ة الوجهوية المدخلة (كصورسمات مميزة من البيانات الحي استخالصعلى مدى م ستخدَ األسلوب المُ 

نوعية البيانات اختيار أو الموجات الصوتية أو نمط التوقيع)، ولھذا يتوقف األصبع بصمة أو 
 .الحيوية المستخدمة على متطلبات األمن للتطبيق

التي أخذت في االنتشار على نطاق واسع في أنظمة األمن الرقمية  ةالحيويالقياسات تلك ومن بين 
ً بمزجھما إما كل على حدة أو  ،بصمة الكفو ليدل ةيھندسالت سماالاستخدام  وھناك . - [8] [6] معا

 –أو مع  –مھا بدالً من ااستخدفي األجھزة الرقمية وشبكات الحاسب و تطبيقات متعددة لتلك النظم
تلك التي معينة ك ماكنأدخول في لتحكم لأو المفاتيح السرية أو كلمات المرور  ةالذكيبطاقات ال
 لمناطق محظورةالوصول بالجامعات وكذلك  ةكاديميالمباني األوالبنوك و المطاراتمستشفيات وبال
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تطبيق القياسات الحيوية فإن  ]2[بحسب وغيرھا. المنشآت الصناعية وو ةالمفاعالت النوويكما في 
ً من قبلالھندسي لشكل العلى  المبني حيث  ؛لقرن الثامن عشرمنذ ا ليد وبصمة الكف كان معروفا
للعقد  تهملكيثبات إل عقد العملخلف يده طباعة  لمعاكل طلب من يالسيد وليم ھارسكل كان 

  . مؤخراً إال تمتتھا أيتم لم التقنية من خالل يده، ولكن ھذه  هصاحب على وللتعرف 

يتعرض ثم ليد وبصمة الكف، ة اھندسلبالسمات الحيوية المختلفة لتعريف إلى االبحث يھدف ھذا 
بعد ذلك يناقش . وطرق استخدامھا للتحقق من ھوية األشخاص صورة اليدمن استخالصھا كيفية ل

بعض صف ي خيراً أو، إثبات الھوية المبنية على استخدام تلك القياسات الحيويةمكونات نظم 
الجار  ستخدامسمات ھندسة اليد وبصمة الكف واللمقارنة بين دقة التعرف اآللي من خالل التجارب 

   .لتصنيف البيانات وإثبات الھوية مع مقاييس مختلفة للتشابهقرب األ

  مكونات النظاممكونات النظام  ..22

الشكل الھندسي مثل بقية أنظمة األمن المعتمدة على القياسات الحيوية، تعمل األنظمة المعتمدة على 
دمي تسجيل مستخ ‒مرحلة التسجيل  ‒خالل المرحلة األولى يتم وبصمة الكف في مرحلتين. لليد 

من كل شخص. ومن ثم يتم معالجة تلك الصور معالجة أولية  والكفليد لصور الأخذ بعض بالنظام 
ثم استخالص سمات مميزة وإنشاء قوالب للمستخدمين (القالب = مجموعة السمات + رقم تعريف 

ة عة). في المرحلالمستخدم). بعد ذلك تخزن القوالب في قاعدة بيانات النظام (مركزية أو موزَّ 
يقوم النظام بتمييز المستخدم وإثبات ھويته، إما بإرجاع رقم تعريفه  ‒مرحلة المطابقة  ‒الثانية 

) أو التحقق من ھويته (في حالة نمط identification modeالشخصي (في حالة نمط التعرف 
  . verification mode ([9] [2]التحقق 
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نظام القياسات الحيوية المعتمد على شكل اليد أو بصمة في الوحدات الرئيسة  )1(ويبين الشكل 
في حين يعتمد  ،بصمة الكف فقطسمات  وأالكف. تعتمد بعض النظم على سمات شكل اليد فقط 

أحادي ( unimodalاألول والثاني  نيالنوعيطلق على ليھما. اآلخر على سمات من ك ھابعض
وفيه يمكن أن تتم عملية المزج ط) انم(متعدد األ multi-modalالنوع األخير يطلق على و ،النمط)

عملية استخالص وتعد في مراحل مختلفة منھا مزج السمات أو مزج الرتب أو مزج القرارات. 
على بدرجة كبيرة ترتكز ضرورية وھامة، والحيوية عملية  وحساب سمات مميزة لتقنيات القياسات

وفي األجزاء التالية سنناقش بعض السمات التي يمكن استخالصھا من لصور. لالمعالجة األولية 
  صورة اليد والكف.

  سمات ھندسة اليد سمات ھندسة اليد     ..33

يمكن اسستخالص عدة سمات من صورة اليد وسنستعرض في ھذا الجزء أھم تلك السمات وطرق 
مثل  تعتمد على قياسات ھندسية لعناصر اليد المختلفةسمات  استخدام. اقترح بعض الباحثين حسابھا

 بعض تلك السمات: )a(-)2(الطول والعرض والمساحة وطول المحيط وغير ذلك. ويبين الشكل 
) عند نقاط مختلفة، وطول راحة اليد (الكف) FW)، وعرض كل أصبع (FLطول كل أصبع (

)PL(، وعرض راحة ال) يدPW(، ) طول اليد ً وباإلضافة إلى تلك السمات يمكن  ).HLوأيضا
) b( )2( ين؛ انظر الشكلعلى التواليHCL و HAاليد ومحيطھا ويرمز لھما بـ استخدام مساحة 

  ).cو(

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  [10]) محيط اليد c( ،) مساحة اليدb(اليد عناصر ) طول وعرض بعض a( :سمات ھندسة اليد .)2(الشكل 

  

لھندسة اليد وتعتمد على جزء من آخرون ناك العديد من السمات األخرى التي اقترحھا باحثون وھ
مجموعة من السمات تعتمد على أربعة   [3]صورة اليد. وكمثال على ذلك اقترح رحمان وآخرون 
 completeباستخدام رسم بياني كامل ( أصابع فقط (السبابة والوسطى والبنصر والخنصر)

graphعلى أطراف  رؤوس وھي نقاط يتم تحديدھا على ھذه األصابع (أربعة نقاط 6ن من ) يتكو
. وكرسم بياني )3(؛ انظر الشكل األصابع ونقطة على آخر السبابة وأخرى على آخر الخنصر)

HA 
HCL 

)a( )b( )c(



 
אאאא   –א2013 

 

60 

ً رابط 15 بين ھذه الروؤس ھو الروابطكامل فإن عدد األحرف أو  . وبالتالي فإن عدد السمات ا
آخر. الحظ أنه ون رأس بيالرابط لطول مثل كل منھا قياس يسمة  15 مل ھوفي ھذا العالمستخدمة 

  .n(n-1)/2فإن عدد األحرف يكون  nإذا كان عدد رؤوس الرسم البياني 

روا 2Dتعتمد السمات المذكورة سابقاً على صور ذات بعدين ( ) فقط لليد. ھناك باحثون آخرون طوَّ
)، فمثالً استخدم ماالسيوتس 3Dاألبعاد ( من صور ثالثية سماتأساليب أخرى الستخالص 

مة عرض األصبع على ص سطريقة لتحديد األصابع ثم قاموا باستخال [4] [11] وآخرون
  .)4(لتمثل قياس األصبع بالكامل؛ انظر الشكل  مستويات مختلفة

  

  

  

  

  

  
  [3]من اليد الستخالص سمات أساسية إلثبات الھوية  رسم بياني كامل لجزء .)3(الشكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  [4]الثية األبعاد ). استخالص سمات اليد من صور ث4(الشكل 

  

 

وم . أوالً يقبعدة خطوات من الصور الملتقطة لليدالمستخلصة  السمات الھندسيةويجب أن تمر 
لليد معالجة أولية لمعرفة حدود شكل اليد بالصورة وذلك قبل  النظام بمعالجة الصور الملتقطة

عالجوا الصور الملتقطة  [6]-[11]دسية منھا. حيث إن كثيراً من الباحثين استخالص السمات الھن
ً يشتركون و ).5(انظر الشكل ؛ لمعرفة حدود شكل اليد بالصورة في كونھم استخدموا نفس جميعا

الطريقة تقريباً. حيث قاموا بتحويل الصور ذات األلوان الطبيعية إلى صور ذات تدّرج رمادي ومن 
الخلفية سوداء اللون أما صورة تكون دة الصور باستخدام طريقة أُوتس (حيث ثم استخرجوا مسو
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اللون). بعدھا يقوم النظام بالبحث عن أكبر قدر من مكونات الصورة المترابطة يضاء تكون بفاليد 
ذات اللون األبيض بافتراض أن ھذا الشكل ھو اليد. يوفر ھذا األسلوب الكثير من الوقت لتحديد 

معالجة واستخالص السمات المطلوبة من ھندسة اليد. ولكن من الممكن للصورة وكذلك شكل اليد با
في حالة لبس الشخص خاتماً في إحدى أصابعه. حيث مثالً  ؛أن تؤدي ھذه الطريقة إلى نتائج خاطئة

مية أُوتس سوف تقوم بفصل األصبع إلى جزأين وبالتالي فإنه سيؤدي إلى خطأ بالمقاسات إن خوارز
   ت.والسما

  

  

  

  

  

  

  
  

  :[12]. تحديد حدود اليد )5(الشكل 

)a) ،الصورة الحقيقه لليد (b) ،صورة ذات تدرج رمادي (c (أبيض وأسود) صورة ،dتحديد حدود اليد ( 

  

وأخيراً لتحديد نھايات اليد والمناطق بين األصابع وتقدير موقع معصم اليد تقوم الخوارزمية بمسح 
وصوالً لنقطة بداية المسح، وبذلك يتم وشكل اليد من أي نقطة على حوافھا مروراً بكامل شكل اليد 

على حدود اليد،  ارتكاز معينةتقوم  الخوارزمية بتحديد نقاط  رسم حدود اليد. باإلضافة إلى ذلك 
ھذه النقاط  مثل أطراف األصابع، والمناطق بين كل أصبعين، ونھاية اليد (نقطة ارتكاز المعصم).

 )6(يتم اختيارھا عند التصميم لنظام إثبات الھوية وقد تختلف من مصمم إلى آخر. يوضح الشكل 
بعض نقاط االرتكاز على صورة اليد لنوع معين من التصميم حيث من الممكن أن تختلف نقاط 

اليد ومنھا االرتكاز المختارة. فقد قام  باحثون بجعل نقاط االرتكاز تتمحور حول نقطة بمنتصف 
تحديد نقطة  ]13[يقوم نظامھم باستخالص السمات. كمثال على ذلك  اقترح سلفرجان وآخرون 

ً واستخالص السمات  واحدة محورية حول منتصف اليد باإلضافة إلى بقية النقاط المذكورة سابقا
استناداً عليھا. الخطوة التالية بعد تحديد نقاط االرتكاز، يقوم نظام استخالص سمات ھندسة اليد عادةً 

منتصف الخط  الواقع  بحساب طول األصابع من خالل قياس المسافة للخط المستقيم الواصل بين
على الخط الذي يبدأ بنقطة االرتكاز الواقعة بين أصبع السبابة والوسطى إلى النقطة المقابلة لھا بين 
أصبع الوسطى والبنصر ومن ثم قياس مسافة الخط المستقيم من منتصف ھذا الخط إلى نقطة 

األصابع.  أما سمة عرض االرتكاز الواقعة في طرف السبابة وبنفس الطريقة تحسب أطوال باقي 
األصابع، فمن الممكن حسابھا على مستويات مختلفة وعادة ما يتم اختيار مفاصل األصابع لتحديد 
عرض األصبع. ويحسب طول وعرض راحة اليد من نقطة االرتكاز على المعصم إلى نقطة 

واقعة بين النقطة االرتكاز الواقعة بين أصبع الوسطى والبنصر، أما العرض فإنه  قياس المسافة ال

)a( )b()c()d( 
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طول اليد بين قاس يبين اإلبھام والسبابة إلى نھاية اليد على طول الكف من الطرف اآلخر. أخيراً 
المسافة من نقطة ارتكاز المعصم إلى بحيث تمثل ارتكاز تم تحديدھا على شكل اليد، أبعد نقطتي 

  ).c(-)1(بع الوسطى؛ انظر الشكل أص ارتكازنقطة 

قدم من سمات لليد فإن كثير من الباحثين قاموا باستخدام عدد أكبر أو أقل من ھذه باإلضافة إلى ما ت
انظر ؛ قد قاموا باستخدام مساحة ومحيط اليد كسمة مميزة لليد الباحثينالسمات. حيث إن بعض 

كل اليد، على ش ة). حيث تمثل سمة مساحة اليد مجموعة كل النقاط الواقعb(و )a(- )1( ينالشكل
د ب المسافة على حدود اليد مروراً بشكل اليتحسنقطة ارتكاز المعصم ومحيطھا من  بينما يحسب

  ووصوالً إلى نفس نقطة البداية.

 

  

  

  

  

                                    

                     
 رتكاز بعد تحديدھا على شكل اليدتوضيح بعض نقاط اال .)6(الشكل     

 

  بصمة الكفبصمة الكفسمات سمات   ..44

لكف من أھم التقنيات الحديثة للقياسات الحيوية إلثبات الھوية كونھا تتعدد فيھا السمات. تعد بصمة ا
وتعتمد تقنية القياسات الحيوية المبنية على بصمة الكف على مجموعة من سمات الكف الرئيسة 
مثل الخطوط األساسية الثالثة للكف (خط القلب، وخط  الحياة، وخط  الرأس) باإلضافة إلى 

ً صورة ليد شخص موضح )7(يبين الشكل يد والحواف الموجودة بالكف. والتجاع عليھا بعض  ا
 سمات بصمة الكف باإلضافة إلى شكل اليد وأبعادھا المختلفة.

  

  

  

  

  

  

  

  خص مبين عليھا بعض السمات المھمة. صورة ليد ش)7(الشكل 

 التجاعيد والحواف
خط القلب

خط الرأس

خط الحياة
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باإلضافة السمات لبصمة الكف  وھناك المزيد من األبحاث التي تعنى باستخالص أنواع أخرى من
عن طريق تحويل الصور إلى ى كثير من السمات يمكن الحصول علإلى السمات األساسية. فمثالً 

المجال. وحيث إن مثل ھذه السمات تكون عادة ذات ذلك مجال رقمي آخر واستخالص السمات في 
. من أمثلة [14]ي عملية التعرف  واستخدام السمات األكثر تأثيراً فاختزالھا أبعاد كبيرة جداً فيتم 

) ومرشحات جابور DCTير وتحويالت جيب التمام المنفصلة (يتلك التحويالت تحويالت فور
  عدداً من تلك السمات المستخلصة من الكف. )8(يبين الشكل و. [5]وغيرھا 

  

  

  

  

 

  

  :. سمات بصمة الكف)8(الشكل 

 )a) ،صورة لراحة اليد (b لبصمة الكف، (لمطلقة اللقيم  للتحويل) صورةc ( قيم تحويل) الصورة عبر مرشحات جابور

 الصورة عبر مرشحات جابور (قيم حقيقية)تحويل ) dتخيلية)، (

  

) على ROIتبدأ عملية حساب واستخالص سمات بصمة الكف من تحديد منطقة االھتمام أو العمل (
زاء بالصورة. حيث يتم حسابھا الكف فقط من دون باقي األجراحة صورة اليد والتي ھي عبارة عن 

يكون  من خالل تحديد نقطة على منتصف اليد وذلك بالطبع بعد المعالجة األولية للصورة. بعد ذلك
والوصول إلى مقاسات ثابتة لجميع  ةقدر أبعاده من خالل التجربمن الممكن استقطاع مستطيل ت

طاء الممكنة والتي يكون سببھا صور الكف للمستخدمين مع األخذ بعين االعتبار وجود بعض األخ
  عادةً المستخدمين أنفسھم بسبب وضع أيديھم على مسافات مختلفة من ماسح الصور.

  

  

   

  

  

  
  

     ROIتحديد منطقة االھتمام وولية يوضح  معالجة أ .)9(الشكل 

  

)a( )b( )c( )d( 

 (ب) (أ)
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العديد  يصبح من الممكن استخالص ،)9(الشكل ب كما  ROIبعد تحديد منطقة العمل أو االھتمام 
خوارزمية  [15]). حيث استخدم الباحثون في 7(الشكل انظر ؛ الخطوط األساسيةكمن السمات، 
ز خط القلب وتحسين الصورة أكثر باستخدام مرشحات جاوس كجزء من يلتميالحواف كاني لتحديد 

ة تم على الصورة بقيمة معين ةالمكتشفالحافة من خالل مقارنة  وحددوا خط القلبخوارزمية كاني. 
أما إذا كان أكبر فإنه تلك الحافة، حسابھا مسبقاً، فإذا كان الناتج أصغر من ھذه القيمة يتم رفض 

  إحدى العالمات على مسار خط القلب.  يعتبر

استخدام مجموعة من  [8]لطرق األخرى التي تعتمد على التحويل اقترح الباحثون وكمثال ل
مجموعة ولتحديد يزھا إلى قيمتين صفر وواحد. مرشحات جابور الستخالص السمات ومن ثم ترم

  التالية:تستخدم المعادلة مرشحات جابور 

     
2 2

2 2
1, , , , exp  2 ( cos sin  

2 2

x y
G x y u exp i ux uy    

 

    
 
 

  

مكن اختيارھا من ن الممعامالتھا والتي متغيير مع  )yوx تمرر صور الكف على ھذه المعادلة (قيم 
إلى أعداد حقيقية  فصلھاذلك  ) يتم بعدcomplex numbersلينتج عنھا أعداد مركبة ( )1(الجدول 

  ة الكف.تستخدم ھذه القيم كسمات لنسيج بصموأخرى تخيلية. بعدھا 

  

  
 [8]معامالت مرشح جابور (تم اقتراحھا عن تجربة) . )1(جدول ال

  مرشح 12معامالت 

    u   الحجم العدد المستوى

1  1  99  0  0.3666  1.4045  

2  99  45  0.3666  1.4045  

3 99  90  0.3666  1.4045  

4 99  135  0.3666  1.4045  

2  5 1717  0  0.1833  2.8090  

6 1717  45  0.1833  2.8090  

7 1717  90  0.1833  2.8090  

8 1717  135  0.1833  2.8090  

3 9 3535  0  0.0916  5.6179  

10 3535  45  0.0916  5.6179  

11 3535  90  0.0916  5.6179  

12 3535  135  0.0916  5.6179  
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  التجاربالتجارب  ..55

التي استخدمناھا في  في ھذا الجزء سنقوم بوصف قاعدة البيانات الخاصة بسمات اليد وبصمة الكف
ً تجاربنا باستعراض نتائج التجارب لتقييم أداء إثبات الھوية باستخدام سمات ھندسة  . وسنقوم أيضا

تم استخدام ثالثة قوانين ف الجار األقرب. كما صنِّ اليد ومقارنتھا مع سمات بصمة الكف باستخدام مُ 
 لحساب المسافة وتحديد ھوية المستخدم كما سيأتي بيانه الحقاً.

  وصف قاعدة بيانات اليد وبصمة الكفوصف قاعدة بيانات اليد وبصمة الكف    5.15.1

 10وجد صورة لمائة شخص حيث ي 1000على في ھذا البحث  المستخدمةقاعدة البيانات تحتوي 
قاعدة  اموسبق استخد ،قميةكاميرا رعن طريق نماذج لليد اليسرى لكل شخص. تم التقاط الصور 

سمة  17 مسبقاً، واستخالصالصور بقاعدة البيانات تم معالجتھا و. [6] [16]في البيانات تلك 
  . 3شرحھا  في الجزء سبق والتي  )1(في الشكل  ةتفاصيل ھذه السمات كما ھي ممثلولھندسة اليد. 

ً وتفالصور المستخدمة بصمة الكف بخصوص أما  تخزينھا االھتمام وحديد منطقة تم معالجتھا أوليا
)، ثم تحويلھا 10(الشكل كما بلذا فقد قمنا باسترجاع الصور بشكلھا األصلي ملفات نصية. في شكل 

  باستخدام مرشحات جابور الستخالص سمات لكل صورة.

  

  

  

  

  

  

  

  ة لبصمة الكفإلى صورالملف النصي . تحويل )10(الشكل  

  التجارب والنتائج التجارب والنتائج     5.25.2

كما سمة لھندسة اليد  17حيث تم استخدام  ،من ھندسة اليد وبصمة الكف لسمات لكلٍّ لقد تم تحليل ا
من مجالھا إلى مجال بصمة الكف صور تحويل ابور لجخوارزمية ترشيح  نااستخدامو ذكرنا سالفاً،

لتمثيل تلك الصور. بعد ذلك استخدمنا عدة (حقيقي وتخيلي) مركبة أعداد حساب خاص ومن ثم 
المراد التعرف عليه  ة المدخلة للشخصتشابه (أو المسافة) بين سمات الصورطرق لحساب ال

تحديد الھوية بطريقة الجار من ثم قمنا بووسمات الصور الموجودة بقاعدة البيانات (القوالب) 
) النتائج لدقة تحديد الھوية باستخدام ثالث طرق لقياس التشابه (قانون 2ويبين الجدول ( األقرب.

ون مھانالوبس وقانون جيب التمام) مع سمات ھندسة اليد وبصمة الكف لقاعدة البيانات إكليدين وقان
  التي وصفناھا في الجزء السابق.

 برنامج التحويل
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من خالل تلك النتائج يمكن استنتاج أن بصمة الكف أظھرت مستوى أعلى إلثبات الھوية يصل في 
نة لكل شخص في قاعدة % وتعتمد ھذه النسبة على عدد القوالب المخز100كثير من الحاالت إلى 

البيانات. وكلما كان عدد القوالب أكبر كانت النتائج أفضل. وبمقارنة استخدام مقاييس مختلفة للتشابه 
  (إكليدين ومھانالوبس وجيب التمام) فإن قانون جيب التمام كان أفضل بشكل عام.

  
 ة المستخدمفي التحقق من ھوي استخدام سمات ھندسة اليد وبصمة الكفدقة  .)2(جدول ال

  الطريقة

  بقاعدة البياناتعدد المستخدمين 

10050 

عدد القوالب لكل مستخدم بقاعدة 
 البيانات

عدد القوالب لكل مستخدم بقاعدة 
  البيانات

1369 1 3 6 9 

 ھندسة اليد

 42 40 37 34 17192225قانون إكليدين

 52 48 45 38 19243232قانون مھانالوبس

 87.5 71.7886.8 56.1 40.767.777.284جيب التمامقانون

(حقيقي) بصمة الكف

 100 98.1 89.3 4386.1498.7510043.8قانون إكليدين

 100 100 87.9 42.8 43.282.398.599قانون مھانالوبس

 100 100 43.986.798.510044.4587.1قانون جيب التمام

 (تخيلي) بصمة الكف

 100 43879810044.1685.7199.4ن إكليدينقانو

 86.0799.37100 42829910043.3قانون مھانالوبس

 100 100 81.4 42.886.598.210044قانون جيب التمام

  

  الخاتمةالخاتمة  ..66

ً في إثبات الھوية. وتتنوع تلك السمات  تلعب السمات المستخلصة من اليد وبصمة الكف دوراً مھما
تخالصھا بعدة طرق مختلفة منھا على سبيل المثال حساب المسافات لمناطق معينة باليد ويمكن اس

لبصمة المختلفة التحويل استخدام دوال كما يمكن مثل األصابع وراحة اليد ومساحة ومحيط اليد. 
بالتعريف ببعض وفي ھذه الورقة قمنا . التوثيقدقة تحسين الكف ومن ثم استخالص سمات أفضل ل

لتحقق من ھوية في ااستخدامھا وكيفية استخالصھا والحيوية لھندسية اليد وبصمة الكف، السمات 
ثالث طرق لمقاييس التشابه بين دقة السمات المختلفة مع لمقارنة لكما أجرينا تجربة األشخاص. 

وقد ظھر من خالل التجربة أن أداء بصمة الكف كان أفضل بكثير عن  الجار األقرب.مصنف و
ات ھندسة اليد. أيضاً أدى زيادة عدد القوالب لكل مستخدم في قاعدة البيانات إلى تحسن استخدام سم

  في النتائج بشكل عام.

  كلمة شكركلمة شكر  ..77
المملكة العربية السعودية لما ب يتوجه الباحثان بالشكر والعرفان لجامعة الملك فھد للبترول والمعادن

  قدمته من دعم أثناء القيام بھذا البحث.
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  للباحثين الذاتية السيرة

حاصل على درجة الدكتوراه في ھندسة الحاسبات ويعمل  :السيد األلفيالدكتور/ 
ً بكلية علوم وھندسة الحاسب بجامعة الملك فھد للبترول  ً أستاذاً مشاركا حاليا
والمعادن بالسعودية. وھو مؤسس ومنسق لمجموعة أبحاث النظم الذكية بجامعة 
الملك فھد. وقد قام بإجراء عدد من المشاريع البحثية الممولة، وبتأليف عدة أوراق 
بحثية، وبالمشاركة في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية الدولية، وباإلشراف 
على طالب الدراسات العليا. والدكتور األلفي عضو بارز بجمعية مھندسي الكھرباء واإللكترونيات 

 في عضو، حرر مشارك بمجلة الشبكات العصبية ونظم التعلم التي تصدر عنھا) ومIEEEالدولية (
. كما شارك بفعالية في تقييم وتحديث البرامج الدراسية بقسم )ACM( الدولية اآللية الحوسبة جمعية

علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن بالظھران. وقد قام بترجمة ونشر 
ات الحاسب في مجلدين (فاز بجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا الدولية كتاب عن شبك

) وكتاب آخر عن أمن الشبكات. ومن بين الجوائز التي حصل عليھا جائزة التميز 2012للترجمة 
 .2011في التدريس من جامعة الملك فھد للبترول والمعادن عام 

  

لوريوس في علوم الحاسب اآللي من حاصل على بكا :جالل بن مخاشناألستاذ/ 
ً طالب ماجسيتر في علوم الحاسب  جامعة حضرموت للعلوم و التكنولوجيا، وحاليا

تشمل دن بالمملكة العربية السعودية. واآللي بجامعة الملك فھد للبترول والمعا
تحليل و البيومتري (الحيوي) التوثيقته البحثية التعرف على األنماط واھتمام

  ستخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي.ااالت المرضية لمرضى القلب بص الحتشخيو
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  الملخص باللغة االنجليزية

Title: Construction of Hand and Palmprint Biometric Models for Personal Authentication 

 

Abstract. 
With the remarkable progress of digital technology and the increased security problems 
in parallel, innovative methods based on biometrics have emerged to determine or 
verify the identity of legitimate users for a given system. Among those methods is using 
biometric features of the hand shape and palmprint. In this paper, we will address in 
detail these features, their extraction methods, their role in personal authentication, and 
their applications in security services. We will also consider building a computational 
model to evaluate and compare their performance using nearest neighbor and different 
similarity measures. However, in this extended abstract we will only give a simplified 
idea of the problem addressed and the research objectives.  
 
Keywords: biometrics; authentication; identification; hand geometry; nearest neighbor 
classifier; similarity measures. 

 



 
אאאא   –א2013 

 

70 

  ملحق: مصطلحات مھمة

  المصطلح باللغة العربية  الترجمة االنجليزية

Accuracy دقة 

Authentication توثيق 

Biometrics القياسات الحيوية/المقاييس الحيوية/البيومترية 

Edge حرف/حافة/رابط 

False Accept Rate (FAR) اطئمعدل القبول الخ 

False Reject Rate (FRR) معدل الرفض الخاطئ 

Graph رسم بياني 

Identification التعرف 

Multi-modal متعدد األنماط 

Passwords كلمات المرور 

Reciever Operating Characteristic منحنى تشغيل المستقبل 

Region of Interest (ROI) منطقة االھتمام 

Smart Cards الذكية البطاقات 

Support Vector Machines آالت متجه الدعم 

Template قالب  

Threshold عتبة 

Unimodal أحادي النمط 

Verification التحقق من الھوية 

Vertix رأس  
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  مقدمةمقدمة  11

األھداف من ھذه  و تتمثل .إلى خطوط تهتجزئتتمثل الخطوة األولى للتعرف على النص آليا في 
من إعداد بيانات  بذلك لتمككننا، تعيين كل مكون من مكونات النص إلى السطر المناسب في طوةالخ

تجزئة تكون عملية  .الميزاتإلى كلمات أو استخالص  جزئةالتطبيع أو التلمزيد معالجتھا مثل 
سطر و بسبب خطوط األبسبب اختالف المسافة بين  في أغلب األحيان النص المخطوط أكثر تعقيدا

يمكن ألحرف ينتميان إلى خطين متتالين أن يتالمسا أو  األساس التي تولد اتجاھات مختلفة للنص.
نجد ھذه الحاالت خاصة في . يتراكبا و ھذا ما يزيد إلى حد كبير في تعقيد عملية التجزئة إلى خطوط

 .ةو التصاعدي ةلتنازليف المد اوحرحيان بسبب وجود لكتابة العربية وھي في كثير من األا
لد باإلضافة إلى ذلك تتميز الكتابة العربية بتواجد أعداد ھائلة من رموز التشكيل التي غالبا ما توّ 

  خطوط خاطئة عند تجزئة النص.

 هحيث أن .رابطةالصورة إلى مكونات مت قسيمالصفحة إلى خطوط على تتجزئة تستند معظم أعمال 
ز على الفصل بين الكلمات في كل سطر، ثم تتم تجزئة كل كلمة إلى ركّ ن، لخطوطبعد فصل ا

   (أو أجزاء) كلمات. حداتو

كتل وخطوط نص و ، ركزنا أساسا على تجزئة الوثائق العربية المخطوطة إلى بحثفي إطار ھذا ال
      من الكلمات.وحدات إلى 

  أعمال ذات صلةأعمال ذات صلة  22

و من   Bennasriنھا الطريقة التي اقترحھاة أعمال و طرق اقترحت لتجزئة الوثائق، نذكر معدّ 
كالتالي: أوال تقسم  الخطوط من النص العربي باستعمال تقنية اإلسقاط ستخالصإل [1]معه في 
إلى أعمدة متعددة من أجل تصحيح مشكل التعرج في الخطوط. بعد ذلك يتم الكشف عن الوثيقة 

ألدنى للتشكيل الجانبي من اإلسقاط الجزئي. ا حدلجميع الخطوط المعالجة استنادا على النقطة البداية 
، و األصلي للكتابة ثم في اإلتجاه المعاكس الحافة الجزئية لكل خط: أوال في اإلتجاه تعقب ثم يتم

  الخط. إستخالصبالتالي يقع 

الخط  جزئةتقنية لت [2] في حيث قدموا و من معه Nicolaousاقترح من قبل  للتجزئة راَخعمل 
حدود الدنيا اعتمادا على ر ھذه اليتقديقع . حيث راسمات الحدود الدنيا باستعمال المخطوطتيني الاّل 

 فرعيةال. وقع اختبار ھذه الطريقة عل قاعدة البيانات الرسم البياني لإلسقاط العمودي
 1771وثيقة تتكون من  80سطر و  476وثيقة تتكون من  20التي تحتوي على  ICDAR2007لـ

  .%98,6 السديد ستخالصمعدل اإل سبةت نسطر. وقد بلغ

ومن  Zahourالقديمة اقترحھا  الخطوط من النصوص العربية المخطوطة ستخالصتقنية أخرى إل
تقسيم الوثيقة إلى عدة أعمدة متساوية الحجم. ثم يقع تجزئة كل  . حيث يتم في أول األمر[3] معه في

، و كتل شكيلعمود من الوثيقة إلى ثالثة أنواع من كتل نص: كتل صغيرة تمثل عموما رموز التّ 
متوسطة تتوافق مع النص األساسي. في حين الكتل الكبيرة تعكس التداخل بين كلمات الخطوط 
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م تجميع الكتل في ما بينھا و ذلك باستعمال المسافات اإلقليدية بين المجاورة. ثم في اَخر األمر يت
  الترتيبات األساسية للقطع.

 [4] كثيراھذه التقنية  خدمت. حيث استHough لطرق اخرى للتجزئة كالتي تستعمل محوّ كما نجد 
مع طريقة  Houghتم استخدام محول  [5]على سبيل المثال في  الخطوط من النص. ستخالصإل

تحديد حافات و أطراف ھذه المكونات و بالتالي يقع  تمحيث ي رابطةلتجميع المكونات المت
  ھا من النص.إستخالص

الخطوط و الكلمات من المخطوطات  ستخالصومن معه تقنية إل Louloudisاقترح  [6]في 
و ذلك لمترابطة اعلى المكونات  Houghفي ھذه التقنية، يتم تطبيق محول  اإلغريقية القديمة.

باستخدام مراكز ثقل المستطيالت التي تحتوي المكونات. يقع تقدير ھذه المستطيالت عن طريق 
في الوثيقة. و قد تم اختبار ھذا النظام المقترح على قاعدة وثائق  فوحساب الحجم المتوسط للحر

ICDAR2007  :مخطوطة قديمة تحتوي  40خط و  1773وثيقة تحتوي على  80التي تنقسم إلى
  .%97السديد  ستخالصمعدل اإل ت نسبةبلغ وخط.  1095على 

من قبل فدوة بوعفيف وذالك عند انجازھا لطريقة  [7]في  Houghستعملت تقنية محول اُ  أيضا،
لمات ثم إلى مجموعة من الحروف ثم إلى وحدات من الك المخطوطة تقوم بتجزئة الكتابة العربية

 Houghق محول نتطبينجز عملية استخراج المقاطع من المكونات في ھذه الطريقة تُ إلى حروف. 
. وقع تقييم فاعلية المكونات المترابطةللكشف عن الخط النصي، والتشكل الحسابي بھدف بناء من 

و  ،صك عربي مستمدة من البنك المخبري للصكوك العربية 1775ونجاعة البرنامج المقدم على 
بلغت نسبة معدل  .من الصكوك البنكية ذلك من أجل استخراج المبلغ الحرفي المخطوط

       .%92السديد اإلستخالص 

حيث استخدم عرف بتقنية "الثعبان" أو "الحافة النشيطة". تقنية اخرى استخدمت للتجزئة تُ 
Bukhari  وقع تجربة ھذا  . و [8]المخطوطة خطوط الوثائق ستخالصومن معه ھذه الطرية إل

ي ھذه فخط. و  1770وثيقة تتكون من  80تحتوي على  ICDAR2007على قاعدة وثائق النظام 
  .%94,3الخطوط  إستخالصمعدل  ت نسبةالحالة وصل

لوثائق الالتنية خطوط ا ستخالصإل Munford-Shah » [9] »و من معه نموذج  Duاستعمل 
 100وثيقة ھندية و  96، وثيقة صينية 100المخطوطة. حيث وقعت تجربة النظام المقترح على 

 %98للوثائق الصينية،  %98: آلتيكا السديد ستخالصوثيقة كورية. و كانت نتائج معدل اإل
  بالنسبة للوثائق الكورية. %96للوثاق الھندية و 

. حيث تقوم ھذه [10]ومن معه في   Vasant Manoharجديدة التي اقترحھا الكما نجد الطريقة 
تجزئة النص ل أخرى من قبل، بواسطة مجموعة طرق تجزئتھا وقعت التقنية بتجميع خطوط نص

 موجه.ال المخطوط إلى خطوط، إلى مخطط 
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  العمل المقترحالعمل المقترح  33

كتل (أو وحدات) نص، إلى خطوط قوم الطريقة المقترحة بتجزئة الوثائق العربية المخطوطة إلى ت
و  التشكل الحسابيد التقنية المقدمة على مزيج بين عتمت نص و إلى وحدات من الكلمات العربية.

تين التقنيتين، اھى لعاستنادا كائن الرقمي. لل للوضعية الخارجي خوارزمية بناء الغالف المماثل
  آلتي:افكرنا في ايجاد طريقة جديدة لتجزئة الوثيقة ك

على الصورة الثنائية من أجل ربط أجزاء مختلفة  مشغل التشكلالمرحلة األولى، قمنا بتطبيق  في
ما تتميز الكتابة العربية بكونھا مجزأة إلى قطع من الكلمات عادة  ،في الوثيقة المعالجة. في الواقع
خالفا للكتابة الالتنية. انطالقا من ھذه الميزة للكتابة  رابطةمت مكوناتأي يمكن للكلمة أن تتكون من 

لربط المكونات الصغيرة المتجاورة. للقيام بھذا  التشكل الحسابيدوات أالعربية فكرنا في استعمال 
. حيث يستخدم عامل اإلغالق اإلغالق وھو عامل التشكل الحسابيأساسي في  فلتراألمر، استعنا ب

بينھا أصغر من حجم العنصر الھيكلي. قمنا إذن  التي تكون المسافة رابطةلربط المكونات المت
و  1اإلغالق بواسطة استعمال عنصر ھيكلي في شكل مستطيل ذا بعدي طول بتطبيق عامل 

العنصر الھيكلي بعد  حجممن أجل ربط مختلف األجزاء أفقيا. نشير ھنا أنه تم اختيار  25عرض 
  الوثائق المستخدمة.على مجموعة من صور  مرحلة من التعلم

على وثيقة عربية مخطوطة لربط مكونات كل  التشكل الحسابينتيجة تطبيق عامل  1يبين الشكل
 .خط

  

 

 )ب(

 

 )أ(

(ب):  (أ): الصورة األساسية،خط. لربط مكونات كل  التشكل الحسابيتطبيق عامل . 1الّشكل
    .التشكل الحسابينتيجة 

  

وحدات مكونات الوثيقة سواء كانت كتل نص أو خطوط أو  إستخالصفي مرحلة ثانية و من أجل 
 [11]الخارجي للكائن الرقمي  للوضعية كلمات، قمنا بتطبيق خوارزمية بناء الغالف المماثلال من

بناء الغالف المماثل  و تعتمد تقنية المتحصل عليھا في المرحلة األولى. التشكل الحسابيعلى نتيجة 
تمكنا من القيام  ز فمن خالل تغيير قيمة حجم الشبكةعلى قيمة حجم الشبكة ز.  الخارجيللوضعية 

إلى كتل نص، تجزئة الكتل إلى خطوط بة المركّ بثالث حاالت للتجزئة: تجزئة الوثيقة المخطوطة 
   كلمات.المن  وحداتإلى  الخطنص و أخيرا تجزئة 

     نبين في ما يلي طريقة بناء الغالف المماثل للوضعية الخارجي لكائن رقمي: 
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  بناء الغالف المماثل للوضعية الخارجيبناء الغالف المماثل للوضعية الخارجي  3.13.1

حول معلومات تقريبية يعطي الغالف المماثل للوضعية لكائن رقمي تمثيل بسيط للكائن و يوفر 
عندما يحيط الغالف الكائن "بإحكام" يسمى و. [11]الھيكلي و خصائصه الھندسية  مضمونه

الغالف "الغالف الكائن "بإحكام" يسمى يتضمن عندما  و "الغالف المماثل للوضعية الخارجي"
  . في عملنا ھذا نھتم فقط ببناء الغالف المماثل للوضعية الخارجي."المماثل للوضعية الداخلي

على صورة موضوعة و العمودية للشبكة  إذا، لو نفترض أنه لدينا مجموعة من الخطوط األفقية
تعريف الغالف المماثل للوضعية الخارجي بمجموعة المضلعات الخارجية ذات  ناالكائن، يمكن

. مثال لبناء 3مساحة المقتصدة للكائن. نبين في الشكل تصغير ال معالحواف المنتمية لخطوط الشبكة 
  .2يقة عربية مخطوطة بحجم شبكة ز=الغالف المماثل للوضعية الخارجي لمكونات (خطوط) وث

      

  

الغالف المماثل للوضعية الخارجي لخطوط وثيقة عربية مخطوطة بحجم . 2الّشكل
  2شبكة ز=

نة للكائن. و لبناء تقوم الخوارزمية بتحديد المضلعات المكوّ  لبناء الغالف المماثل للوضعية الخارجي
في ھذه المرحلة قمنا باستعمال الخوارزمية التي قدمھا  مجموعة قممه. كل مضلع علينا بالبحث على

Biswas  إليجاد مختلف قمم المضلع اعتمادا على حجم الشبكة ز. حيث تتم  [11]و من معه في
  ھذه العملية على النحو التالي:

ن مثلما يظھره  الشبكة طةنق نفس في يتقابلون 4مو  3م, 2م, 1مات نتصور بأنه لدينا أربع مربع
اعتمادا على عدد المربعات  أو ال ھنا يتم تقرير أن النقطة ن تمثل أحد قمم المضلع. من 4الشكل

 أنهع لنقطة الشبكة ن و ھما قالتي تحتوي الكائن. في ھذه الحالة توجد فرضيتان لكل مربع موا
ة ممكنة للمربعات ) فرضيّ 16=24مما يعطينا وجود ( ،يحتوي الكائن أو ال يحتويه بإمكانه أن

  حاالت: 5إلى تخفيضھا يمكن ات الفرضيّ األربعة. ھذه 

ذا كانت نقطتة إإذن، ات التي يحتلھا الكائن. الفرضيّ  كل) داللة على حالة 4, 3, 2, 1,0=م( ملتكن ح
فإنه ال أحد من المربعات األربعة يمكنه أن يحتوي الكائن وبالتالي  ،0الحالة ح الشبكة ن تنتمي إلى

فإنه  1اذا انتمت النقطة ن للحالة ح أماتكون ن مجرد نقطة عادية في الشبكة تقع خارج المضلع. 
واحد من األربع مربعات يمكنه إحتواء الكائن، في ھذه الحالة توجد أربعة وضعيات مختلفة و تعتبر 
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كل جزء نريد  الضروري تحديد قيمة حجم الشبكة ليتوافق كل مضلع مماثل مع أصبح من
 ناالذي يعطي ،للطريقة المقترحة قمنا باختيار حجم الشبكة ز المناسبه من الوثيقة. بالنسبة إستخالص

وقع ھذا اإلختيار بعد جملة من قد لثالثة. ولكل حالة من حاالت التجزئة ا إستخالص أفضل نتيجة
   اإلختبارات.

    تجزئة الوثيقة إلى كتل نصتجزئة الوثيقة إلى كتل نص  3.23.2

تل موضوعة أفقيا أو تتكون بعض الوثائق العربية المعالجة من كتل نص. عادة ما تكون ھذه الك
عموديا بشكل متواز. في ھذه الحالة فكرنا في تقسيم الوثيقة إلى أجزاء نص و ذلك من أجل تبسيط 

مثال بسيط لتجزئة  8جزئته إلى خطوط. نبين في الشكلت عملية معالجة النص الحقا خصوصا في
في  بشكل عمودي ھذا النوع من الوثائق إلى كتل نص. حيث تتكون الوثيقة من كتلي نص موضعة

(كما ھو مبين الخارجي  للوضعية . و تظھر نتيجة التجزئة من خالل بناء الغالف المماثلالصورة
 .16يساوي  باللون األحمر) لكل كتلة. في ھذه الحالة أفضل قيمة لحجم الشبكة ز

  

    

 ).16تجزئة وثيقة عربية مخطوط إلى كتل نص (ز=. 8الّشكل

  تجزئة النص إلى خطوط تجزئة النص إلى خطوط   3.33.3

بتجزئة الوثيقة العادية (أو كتلة النص) المخطوطة إلى  المقدمة، تقوم الطريقة 2بحجم للشبكة ز=
خطوط  ستخالص.أ مثال إل7لھذه الحالة. حيث يبين الشكلمثال  9في الشكل وضح. نخطوط نص

.ب نتيجة 7يبين الشكلو  ،)IFN/ENITمن قاعدة البيانات ( ستمدةالنص من وثيقة عربية م
 تجزئة وثيقة عربية مخطوطة إلى كتل. حالةكتلة نص ناتجة عن للى خطوط التجزئة إ
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 )ب(

 

  

  

  

 )أ(

 ).2تجزئة وثيقة عربية مخطوط إلى خطوط نص (ز=. 9الّشكل

  كلمات كلمات الال  منمن  تجزئة إلى وحداتتجزئة إلى وحدات  3.43.4

 من في الكتابة العربية و خالفا لبقية الكتابات عادة ما تكون الكلمة مقسمة إل قطع أو وحدات
لتجزئة الخط العربي المخطوط إلى  خاصة كلمات. انطالقا من ھذه الميزة، استخدمنا طريقةال

الخارجي  للوضعية باستعمال خوارزمية بناء الغالف المماثلكلمات. للقيام بذلك قمنا من الوحدات 
 المترابطةالمكونات  ستخالصإلمثال بسيط  10. نبين في الشكلالتشكل الحسابيدون تطبيق عامل ب

حيث  .2الخارجي بحجم شبكة ز= للوضعية من خط النص باستخدام خوارزمية بناء الغالف المماثل
.ب نتيجة تجزئة الخط النصي إلى وحدات 10.أ الصورة األساسية و يبظھر الشكل10يمثل الشكل
  من الكلمات.

  

 

 (أ)

 

 (ب)

   ).2(ز= الكلماتوحدات من عربي مخطوط إلى  خطتجزئة . 10الّشكل      
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  التجارب و النتائجالتجارب و النتائج  44

بار و تقييم الطريقة المقترحة على مجموعة من الوثائق مختارة من قاعدتي بيانات تقمنا باخ
سطر: منھا ما ھو  1140مخطوطة تحتوي على وثيقة  60 منتتكون ھذه المجموعة  مختلفتين.

نھا ما يتمثل في مجموعة طريقة مختلفة و م 200نموذج مكتوبة بـ  200مختار من مجموعة من 
 IFNمن المخطوطات العربية التارخية الممسوحة ضوئيا، تم جمعھا خالل القيام ببحثنا في معھد (

 نسبة لحالة تجزئة الوثائق العربية المخطوطة إلى كتللبا. تحصلنا بذلك على النتائج التالية: ألمانيا)
ى ھذه النسبة الجيدة بسبب وجود فراغ . نفسر حصولنا عل%94السديد نسبة  ستخالصبلغ معدل اإل

إلى عدة عوامل :   غير سديد إستخالص معدلك %6 كاف بين كتل النص. في حين تعود نسبة
. تشويشالتحتوي على الكثير من  قديمة و ةخدميتمثل العامل األول في أن صور الوثائق المست

العامل الثاني يتمثل في وجود بعض الشروح (التعليقات التوضحية) على جوانب الكتل و في 
بعض الخطوط العمودية بين الكتل ناجمة عن ھنالك عامل ثالث يتمثل في بروز أيضا الھوامش. 

الخارجي  للوضعية على عمل خوارزمية بناء الغالف المماثل تؤثرعلمية مسح الوثيقة. كلھا عوامل 
  غير سديدة. إستخالصل جزء، وبالتالي تؤدي إلى نتائج لك

 سديد إستخالص. تحصلنا بذلك على معدل قمنا أيضا بتقييم طريقتنا في تجزئة النص إلى خطوط
الخطوط من الوثيقة العربية المخطوطة إلى عدة  إستخالص. يعود تدني معدل %89نسبة  يصل إلى

عض الحروف المتداخلة بين سطرين متتالين. في ھذه أسباب، من بينھا وجود عالمات التشكيل و ب
تقوم الخوارزمية ببناء غالف مماثل واحد لسطرين معا عوضا على بناء غالف مماثل الحاالت، 

  على حده. وھو ما يؤدي إلى وجود مشكل "شبه التجزئة". خطلكل 

نفسر نسبة  .%91 كلماتمن البالنسبة لتجزئة الخط إلى وحدات  ،السديد ستخالصوبلغ معدل اإل
الخاطئ بسبب وجود حروف ذات استمرارية أو انقطاع في الكلمة أو في وحدات  ستخالصاإل

 علىب تالكاجبر تتالي بعض الحروف في وسط أو في آخر وحدات الكلمات في الواقع، يُ . الكلمات
تالي يخلق ذلك رفع القلم عند الكتابة، وھو ما يتسبب في تقطعات غير مرغوب فيھا في الكلمة، و بال

مشكل آخر شائع  ."افراط التجزئة"مكونات مرتبطة اضافية مما يؤدي إلى وجود ما يعرف بمشكل 
بين وحدات الكلمات. يظھر ذلك خاصة  هغير مرغوب في رابطفي الكتابة العربية يتمثل في وجود ت

الحروف  تتابع حرفي تنازل حيث يمكنھما أن يتالصقان أو على مستوى في حالتين: إما عند
 سديدةوحدات الكلمات بصفة  إستخالصالمركبة العمودية. في كلتا الحالتين يؤدي ذلك إلى تعطيل 

                 شبه التجزئة". يتسبب في وجود مشكل "وھو ما 

  الخاتمةالخاتمة  55

طريقة جديدة لتجزئة  نااقترح قمنا في ھذا البحث بتقديم عدد من تقنيات و أساليب تجزئة الكتابة. ثم
و خوارزمية بناء الغالف  التشكل الحسابي. تقوم ھذه الطريقة على مزيج بين خطوطات العربيةمال

لربط المكونات  التشكل الحسابيحيث استخدمنا عامل الخارجي للكائن الرقمي.  للوضعية المماثل
رجي استعملنا خوارزمية بناء الغالف المماثل الخا و التي تنتمي إلى نفس المنطقة (كتلة أو خط).
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الخارجي  للوضعية ھا من الوثيقة. في طريقة بناء الغالف المماثلإستخالصلتحديد كل منطقة بھدف 
الشبكة  قيمة حجم بينا أن الخوارزمية تعتمد على حجم الشبكة ز. انطالقا من ذلك ومن خالل تغيير

)، تجزئة 16كتل نص (ز= تجزئة إلى ثالث حاالت لتجزئة الوثيقة العربية المخطوطة: توصلنا إلى
  ).2) و تجزئة إلى وحدات كلمات (ز=2إلى خطوط (ز=

قمنا في اآلخر باختبار طريقة التجزئة المقترحة على مجموعة من الوثائق العربية المخطوطة 
السديد لكل  ستخالصمعدل اإل ةنسب من خاللبينا  حيث ،من قاعدتي بيانات مختلفتين مختارة

يمكن لھذه النتائج أن تكون أكثر  الة و مشجعة.عليھا كانت فعّ المتحصل نتائج ال التجزئة أن التحا
دة لتحويل الصورة إلى صورة جيّ  تقنيةقنا طريقتنا على وثائق واضحة أو لو استعملنا فاعلية لو طبّ 

ة إلى الطريقة المقدمة، تقنية تمّكن من كما يمكن لتحسين ھذا العمل، أن نقترح باإلضافثنائية. 
و ذلك من أجل تجنب مشكلتين أساسيتين و  لمتداخلة أو الخطوط المتالمسةالفصل بين الخطوط ا

     "شبه التجزئة" و مشكل "افراط التجزئة". ھما: مشكل

  وتقديروتقدير  شكرشكر  66

ة طيبة، جامعبالمدوري، أستاذ  الصادق نتقدم في ھذا البحث بشكرنا الخاص إلى الدكتور منذر
، Volker Maergnerكل من السيد  العمل، و إلىتشجيعه المتواصل للقيام بھذا ى لعالسعودية، 

 كتورالد بألمانيا و غبرانشفاي بمعھد تكنولجيا اإلتصاالت و مسؤول عن مخبر بحث مدير أكاديمي
مخبرتحليل االشارة و الصورة والتعرف على االشكال ، أستاذ جامعي و مسؤول عن عمريالحميد 

. كما نتقدم لنا الفرصة للعمل داخل مخبريھما على منحھما للمھندسين بتونس، الوطنيةبالمدرسة 
فدوة بوعفيف للمھندسين بتونس، السيدة  الوطنيةبالمدرسة  والباحثة مساعدةلألستاذة ال بجزيل الشكر

  .على جملة النصائح و األفكار التي قدمتھا لتحسين ھذا العمل
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عينت  2000في الحاسب االلي بالمدرسة القومية للمھندسين بتونس لمدة ثالث سنوات. وفي سنة 
مساعدة في الحاسب االلي بكلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل. بعد تحصلي على شھادة 

 عينت كاستاذ مساعد في الحاسب االلي الصناعي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا 2003الدكتوراه سنة 
اشغل خطة أستاذ  2011. منذ سنة 2011واالعالمية بتونس حيث مكثت منذ ذلك التاريخ الى سنة 

مساعد متعاقد بجامعة طيبة و رئيس قسم علوم الحاسب والمعلومات بكلية المجتمع بالحناكية. في 
مجال البحث العلمي اواصل أبحاثي بمخبر تحليل االشارة والصورة والتعرف على االشكال 

رسة القومية للمھندسين بتونس. شاركت في العديد من الملتقيات العلمية العالمية المختصة من بالمد
) بفرنسا CIFED'2000, CIFED'2002بينھا الملتقى العالمي الفروكوفوني للكتابة و الوثائق (

). ICFHR 2012وايطاليا () ICFHR 2002(الملتقى العالمي للكتابة المخطوطة بكندا تونس وو
ي الى مشروع بحث تونسي الماني انجزت خالله مجموعة من الورقات المشتركة كما قمنا انتم

و شاركت من خاللھا في المسابقة  IFN/ENITبانجاز قاعدة البيانت العالمية للمدن التونسية 
العالمية ألنظمة القراءة االلية للكتابة العربية عبر مسابقة الملتقى العالمي حول التعرف و التحليل 

  ).ICDAR 2009للوثائق (

  

  

، 2001ھو باحث في الجامعة التقنية براونشفايغ، ألمانيا. منذ عام  ،ھيكل العابد
)، قسم معالجة اإلشارات ألنظمة IfNاالت (تكنولوجيا االتص قسموقد عمل في 
تحليل انظمة والصورة، وتصميم  قد تخصص في معالجة اإلشارات المعلومات. و

 عدد من بإدارةالالتيني. قام  و العربيانظمة التعرف االلي على الخط ق، وائوثال
مشاريع البحث والتعاون الوطنية والدولية بما في ذلك مشروع "تحليل 

(المستخدمة من قبل  TINENfI قاعدة البيانات واحد من المطورين كانلعربية" وا المخطوطات
محرر ھو  ، وو مشاركة علمية ورقة 80بلدا).. لديه أكثر من  30أكثر من  باحث في 100 أكثر من

، مختلفة علمية للخط العربي". وھو عضو في الھيئة الدولية لتحرير مجالت OCRلكتاب "دليل 
-IAPR (TCالعلمية لمختلف المؤتمرات الدولية وورش العمل. وھو عضو في  اناللج وعضو في

  .DAGM، وTC-11) ،IEEEو  10
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  الملخص باللغة االنجليزية

Title: Segmentation of handwritten Arabic documents with mathematical morphology 

and Algorithm of construction of Outer Isothetic Cover (OIC). 

Abstract. On this paper, we proposed a contribution to the segmentation of the Arabic 

handwritten blocks, lines and Pieces of Arabic Words (PAWs), based on Outer 

Isothetic Cover (OIC) and mathematical morphology. The proposed method is 

applied on the handwritten Arabic documents. PAWs extraction are detected by 

construction of the OIC. To extract text blocks and lines, we use a mathematical 

morphology in order to construct connected components belonging to a same zone 

(bloc, line) to extract and then, we applied the outer isothetic cover algorithm to detect 

each zone.  
 

An experimental evaluation of segmentation blocks, lines and Word or PAWs, is done 

on 60 documents containing 1140 lines, selected from the collection of 200 forms, 

written by 200 different native writers and of Arabic handwritten documents includes 

scans from historical documents collected during a research project in IfN. The 

evaluation of the proposed method on these documents has given a correct extraction 

rate of 94% for the segmentation into blocks. This rate reached 89% for the case of line 

segmentation and achieves 91% for case of segmentation of line into into pieces of 

Arabic Words. 

Keywords: handwritten Arabic documents ; handwritten Arabic segmentation ; block 

segmentation ; lines segmentation ; mathematical morphology ; outer isothetic cover ; 

extraction.  
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 المصطلحات

 Adjacent  المجاورة

  Annotations  تعليقات توضيحية

  Application  تطبيق  

  Arrangements  فرضيات

 Ascendant  حرف مد تصاعدي

 Bank checks  صكوك بنكية

 Based-lines  خطوط األساس

  Best  أفضل

 Binary image  صورة ثنائية

  Block  كتلة  

  Bords  أطراف

  Cases  حاالت

  Check  صك

  Checks  صكوك

  Classified  تصنف

  Closing operator  عامل اإلغالق

  Components  مكونات

  Connection  ترابط

 Connected component  المكونات المترابطة  

 Contours  حافات 

  Cover  غالف

  Construct  بناء  

  Contains  يحتوي

  Connect  ربط

  Correct  سديد

  Continuity  استمرارية

 Current point  الجاريةالنقطة 

 Diacritic symbols  رموز التشكيل

  Digital  رقمي

  Digital object  كائن رقمي

  Differents  مختلفة

 decreasing  تقليل
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  Detect اكتشاف 

  Dilimited  محددة

  Discontinuity  انقطاع

  Devide  تقسيم

 Diacritics symbol  عالمات التشكيل

  Descendant  حرف مد تنازلي

  Enclose  يتضمن

 encouraging  مشجعة

 Extraction  الصاستخ

 Extraction rate  الصمعدل اإلستخ

 encloses  يحيط  

 Euclidean distance  المسافات اإلقليدية

  Efficient  فّعالية

 Features extraction  الميزات ستخالصا

  Filter  مرشح أساسي

  Grid  الشبكة  

 Grid size  حجم الشبكة  

  Handwritten  مخطوط

 Handwritten document  وثيقة مخطوطة

 Hough  Hough transformed محول  

  Horizentaly  أفقيا

 incident  ُمواقع

 Initial image  الصورة األصلية

  Incorrect  غير سديد

  In parellel  متواز

 increasing  زيادة

  Isothetic  مماثل للوضعية

 Law rate  متدنيمعدل 

 Large blocks  كتل كبيرة

 Learning phase  مرحلة التعلم

  Line خط

  Lines خطوط

  Liguatures  الحروف المركبة

  Margins  الھوامش
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 Mathematical morphology  التشكل الحسابي

  Method  طريقة  

 Midium blocks  كتل متوسطة

  Minimum  الحد األدنى  

 Minimum profile  األدنى للتشكيل الجانبيالحد   

  Morphologic Operator  مشغل التشكل  

  Noise  تشويش

 Non-oriented graph  مخطط ال موجه

 Non-visited  لم تزر

 Normalization  التطبيع

  Object  كائن

 Occurrence  تتالي

  Ordonnés  ترتيبات

  Outer  خارجي

 Outer ploygon  المضلع الخارجي

 Outer Isothetic Cover  الغالف المماثل للوضعية الخارجي

 overlapped  تتداخل  

 Overlapped lines  الخطوط المتداخلة  

 Over-segmentation  افراط التجزئة

 Partial projection اإلسقاط جزئي

 Pieces of Arabic Words  وحدات من الكلمات العربية

  Phase  مرحلة

  Polygon  مضلع 

  Possible  الممكنة  

  Procedure  اإلجراء

   Projection  اإلسقاط  

 Proper document  وثائق واضحة  

 Proposed method  الطريقة المقترحة

  Quadrant  مربع

 Diagonal quadrants  المربعات القُطرية

 Raw-major  الخطوط الرئيسية  

  Reach  بلوغ

 Reduce  تخفيض

  Recognition  التعرف
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  Result  نتيجة

  Selected  مختارة  

  Segmentation  تجزئة

  Set  مجموعة

  Set-tests  مجموعة اختبارات

 Simple point  نقطة عادية

  Size  حجم

  Small blocks  كتل صغيرة

 Start vertex قمة البدء

 Structural element  العنصر الھيكلي  

 Sub-segmentation  شبه التجزئة

  Technic  تقنية

  Text blocks  كتل نص

 The composed  المرّكبة

  Tightly  باحكام  

  Touched  تتالمس

 Touched lines  المتالمسةالخطوط 

  Tracers  راسمات  

  Traversed عبورھا

  Type  نوع

  Value  قيمة

  Vertex  قمة

  Verticaly  عموديا

 Vertical projection  إلسقاط العمودي  ا  

  Visited  زارت

  Zone  منطقة  
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  أھمية الخوارزميات الجينية في التعرف على الكائناتأھمية الخوارزميات الجينية في التعرف على الكائنات

  عبدالرحمن أحمد محمد عثمان، محمود الحسن علي أصغر
  واآلداب بطبرجلعلوم الكلية ، الجوفجامعة 
  ، المملكة العربية السعوديةجوفال

  

  mahmood.mscs@yahoo.com ،aaosman@ju.edu.saالبريد االلكتروني:  
 

حقال بحثيا ھاما من حقول الرؤية  الكائناتالتعرف على يمثل  الخالصة.
بالحاسب ولديه تطبيقاته في مجموعة واسعة من المشاكل بما في ذلك استرجاع 

  الصور، الضغط، المراقبة، والتشخيص الطبي. 

ھو التعرف على الكائنات  الكائناتالھدف الرئيسي من مشكلة التعرف على 
 المتشابھة حتى عندما ينظر إليھا من جھات مختلفة.

الخوارزميات الجينية تنتمي إلى فئة الخوارزميات التطورية التي تستخدم 
 تعتبروالطفرة في عملية توليد اجيال جديدة محسنة.  والتھجيناالختيار 

الخوارزميات الجينية االكثر استخداما في الخوارزميات التطورية في حل 
ينية ھو ايجاد المشاكل المعقدة بطريقة ذات داللة. الھدف من الخوارزمية الج

 حل دقيق ومناسب لمشكلة معينة.

وقد انتشر استخدام الخوارزميات الجينية بسرعة في العديد من المجاالت مثل 
التعرف على األنماط، والتعرف على الكائنات، ومعالجة الصور، وتعلم اآللة، 
والرؤية بالحاسب. الخوارزمية الجينية تختلف عن غيرھا من تقنيات التحسين 

 الخصائص التالية: بسبب

  ت.طيامعترميزلل تستخدمالخوارزمية الجينية 

 البحث في مجموعة من النقاط. تبدأ 

 .تتطلب قيم لدالة الھدف 

 .تستخدم قواعد انتقال احتمالي وغير قابل للحتمية 

  تبدأ الخوارزمية الجينية عملية بحث عمياء لذلك ال بد من تحديد

 معايير لتوقيفھا. 
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لحاسب امكن ت يةكيف يل أھمية في التعرف على الكائنات ھأكثر المشاك احدى
  كما يفعل البشر.  الكائناتالتعرف على مجموعة مختلفة من من 

  سلبياتھا. مميزاتھا وتم تنفيذ الكثير من التقنيات في ھذا المجال وكل تقنية لھا لقد 

. الكائناتتلعب الخوارزميات الجينية دورا ھاما لحل مشكلة التعرف على 
والھدف من الخوارزميات الجينية ھو العثور على العدد األمثل من الحلول مع 

 .الكائناتمعدل تعرف عالي على 

في مجال التعرف على  GA الخوارزميات الجينيةھذه الورقة تبين أھمية 
  حال تغيرھا.في الكائنات 

  

الخوارزميات الجينية،  التعرف على الكائنات، تقنية الخوارزميات التطويرية،  الكلمات الجوھرية:
  .الرؤية بالحاسب

  مقدمةمقدمة  11

التعرف على الكائنات يعتبرحقل من حقول التعرف على األنماط. ويستخدم التعرف على الكائنات 
في تطبيقات الرؤية عن طريق اآللة حيث يستفاد من ذلك في مجال الصناعة الغراض فحص 

كيف يتعرف الحاسب على الكائنات. حيث ]. لكننا ھنا  نريد أن نرى 1وتسجيل وتناول االشياء[
يعتبر التعرف على الكائنات من المھام المعقدة  طويلة األمد، كذلك يعتبر ھذا المجال تحديا ما زال 
في طور البحث والتجريب. الھدف من التعرف على الكائنات ھو جعل برامج الحاسب قادرة على 

كائنات مختلفة. وبالرغم من أن ھنالك جھود محاكاة السلوك االنساني في التفريق والتعرف على 
معتبرة انجزت في ھذا المجال في السنين الماضية إال أنه مازال ھنالك مسائل تحتاج إلى حل وما 
زالت طور البحث. تطبيقات التعرف على الكائنات تدور حول التعرف على الكائنات في حالة 

ناك طريقة للتعامل مع ھذا النوع من التعرف التحول،  التشويش والضبابية،  لذلك يجب أن يكون ھ
على الكائنات. لھذا الغرض ھنالك حاجة ماسة لخوارزميات منظمة تنظيما جيدا وقادرة على العمل 

  ]. وقد استخدمت الكثير من التقنيات حتى اآلن للتعرف على الكائنات.2بتلقائية [

لتعرف على الكائنات. وسنقوم بتطبيق ھنا سوف نناقش أھمية  الخوارزميات  الجينية  في مجال ا 
 -  3] (واصفات فورييه ، الواصفات اللحظية [6تقنية الخوارزمية الجينية على واصفات األشكال [

]) التي تستخدم في كثير من األحيان كسمات لمعالجة الصور، واالستشعار عن بعد، والتعرف 5
 على الشكل وتصنيفه.
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  تقنيات التحسينتقنيات التحسين  22

تقنيات الغرض الرئيسي من ل على أفضل النتائج تحت ظروف معينة.التحسين يعني الحصو
دالة الھدف  تصغيرأو  تكبيرتھدف إلى  والتي المعطياتالتحسين ھو البحث عن قيم لمجموعة من 

حل من بين الحلول الممكنة  . أفضلحال ممكناً تسمى جميع القيود ب تفي القيم التي و]. 8، 7[
 في في حياتنا اليومية يمكننا أن نرى استخدام تقنيات التحسين . لمثالييسمى الحل ا ةمختلفال

التخطيط الصناعي، والجدولة، وتخصيص الموارد وصنع القرار وما إلى ذلك. كما تستخدم ھذه 
  التقنيات في مجاالت مختلفة مثل األعمال التجارية والصناعة، والھندسة وعلوم الحاسوب. 

تعظيم إلى التقليل على حد سواء. ويمكن أيضا تحويل مشكلة التعظيم ويعالج مشاكل ال التحسين
  الة الھدف. القيمة السالبة لد ل بأخذ مشكلة تقلي

  ھناك العديد من تقنيات التحسين مثل:

 تقنيات التحسين التقليدية. 

 تقنيات العشوائيةال. 

 التقنيات التطورية.  

. الفكرة األساسية وراء ذلك ولحلالضل اليجاد افالمؤكدة  الطرق ةالتحسين التقليدي اتتستخدم تقني
حل المشكلة. وھذا الحل يسمى أفضل أردنا ھو أن ھذه التقنية يجب أن تجد أفضل الحلول كلما 

  . لھذه الخوارزمية عيب واحد ھو أن تكلفتھا تزيد مع زيادة فضاء البحث. امةالحلول الع

 NP-hard تقريبي للمشاكل من النوع  أما التقنيات العشوائية فتستخدم إليجاد حل ليس أكيد وإنما
رض ھذه الطريقة أن افضل حل لمسألة ما ھو الحلول ت. لتحقيق أفضل حل تفزمن تعدد الحدودفي 

لمعظم مشاكل العالم  مناسباً  كونالقريبة من بعضھا البعض في فضاء البحث. ھذا االفتراض ي
  ]. 10، 9الحقيقي [

لمشكلة التحسين. عيب آخر لھذه التقنية ھو  عامل حل لحصول على أفضفي اقد تفشل ھذه التقنية 
  .]9إمكانية توقفھا في أي مكان في البرنامج خالل التنفيذ وغير قابلة للتطبيق اليجاد افضل حل [

  تقنية التطويريةتقنية التطويريةالال  33

تسمى التقنية التطورية أيضا طرق البحث العشوائية عامة الغرض. طريقة عمل ھذه التقنيات مماثلة 
  االختيار) الطبيعي في العالم البيولوجي. لالنتقاء (

تختلف تقنيات التطور عن غيرھا من تقنيات التحسين في أن لديھا عددا من الحلول لمشكلة واحدة، 
التقنيات تبحث من بين ھذه الحلول تستطيع ھذه التقنية اختيار أفضل حل لمشكلة معينة. بينما 

مجموعة من الحلول  بينت التطورية البحث ]. تبدأ الخوارزميا11االخرى من نقطة ألخرى [
  الممكنة إلنتاج أفضل حل تقريبي. 
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والتغيير تھجين تستخدم االختيار، والوتنتمي الخوارزميات الجينية إلى فئة الخوارزمية التطورية 
. فكرة الخوارزميات الجينية تم طرحھا ألول مرة من األجيال المحسنة لعملية توليد مجموعة جديدة

  ھولند. لمالعامن قبل 

 

 بنية خوارزمية تطورية بسيطة. 1الّشكل

  المعتمدة في البحثالمعتمدة في البحثلخوارزمية الجينية لخوارزمية الجينية اا  44

واستخدامه في حل المسائل  محاكاة التطور الجيني في الطبيعةفي الخوارزمية الجينية تتمثل فكرة 
المعقدة، حيث توضع البيانات في شكل جينات وكروموزومات يتم تطويرھا وانتاج اجيال منھا 

إلى أن نصل إلى والتطوير واختبار كفاءة ھذه االجيال ثم احداث طفرة فيھا، وتكرار عملية االنتاج 
  جيل يمثل الحل المثالي أو قريب منه.

) population of individuals(مجموعة من األفراد جينية بإنشاء لتبدأ مراحل الخوارزمية ا
) ، evaluate the fitnessأحيانا تسمى كرموزومات، ثم تقاس كفاءة أفراد ھذه المجموعة (

وتستبعد األفراد الضعيفة منھا ويتم التزاوج بين األفراد القوية لتنتج أفراد أقوى، وتجري عملية 
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تم إنتاجھم بعد التزاوج (الجيل الجديد)، ومن ثم يستبعد األبناء الضعاف  قياس لألبناء الجدد الذين
ويضاف األقوياء للمجموعة، ويمكن أن تتم بعض التطويرات على الساللة المنتجة لتحسين النسل، 
وتستمر عملية التزاوج واإلنتاج والتطوير واالختيار وإحداث طفرات على السالالت حتى نصل 

 المطلوبة (الحل األمثل). إلى الساللة القوية

  

  يمكن تلخيص الخطوات األساسية للخوارزمية الجينية في اآلتي:
 .(مكونة من ن كروموزوم) مجموعة من األفراد تمثل الحلول المبدئيةإنشاء  .1

أفراد ھذه المجموعة لمعرفة األفراد األفضل في ) evaluate fitness( تقاس كفاءة  .2
 .)الحلول) (أفضل  xلكل كروموزوم  f(x) قياس المجموعة (

 :يكتمل الجيل الجديدتكرار الخطوات التالية حتى إنشاء جيل جديد ب .3

i.  من المجموعة اعتمادا على الكفاءة (تكون فرصة اختيار  من األباءزوجين اختيار
 الفرد  األفضل كفاءة ھي األكبر عند االختيار).

ii. .تزاوج األباء النتاج أبن جديد 

iii. البنلير) عمل طفرة (تطو. 

iv. .وضع االبن المطور في المجموعة 

v. ) أذھب إلى الخطوةi .( 

 ديم بالجديد.استبدل الجيل الق .4
أختبر ھل تحققت الشروط المطلوبة ؟ في حال تحقق الشروط سيكون الحل ھو الجيل  .5

 األخير الذي تم إنشاءه (الجيل الحالي).
 .2أذھب إلى الخطوة  .6

  .2شكلة في صاعتمادھا في البحث نجدھا ملخ تممقترحة والتي الخوارزمية الجينية الخطوات تنفيذ 

  معايير عمل الخوارزمياتمعايير عمل الخوارزميات  55

عشوائيا. بعد تھيئة األفراد، يتم تقييم دالة  مبداية يبدأ البحث على عدد من األفراد يتم تھيئتھالفي 
الھدف لھؤالء األفراد. حيث يتم إنتاج الجيل األول. إذا لم يستوفي أفراد ھذا الجيل معايير التحسين 

  فستبدأ عملية إنشاء جيل جديد. 

يب األباء الختيار أفراد جدد يتم إعادة ترك قيمة دالة الكفاءة. على ويستند اختيار أفراد الجيل الجديد 
  إلنتاج األفراد الجدد. 
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  أھم خطوات الخوارزمية الجينيةأھم خطوات الخوارزمية الجينية  66

 التھيئة. 
 تقييم دالة الھدف. 
 .التزاوج 
 (الطفرة) تطويرال.  

  .البحث الحاليفي األربعة أعاله تنفيذ الخطوات تم كيف في الفقرات التالية سنوضح 

  التھيئةالتھيئة  6.16.1

في شكل  ، حيث تم تمثيل البياناتفي ھذه المرحلة تم إنشاء مجموعة أفراد ھي الحلول البدائية
بعدھا تم إنشاء مصفوفة  ية،الحساب اتعمليالإلى عشري لتيسير  الثنائيشكل ثنائي، ثم تم تحويل ال

)W حيث تمثل  .3) ووضعنا فيھا أوزان عشوائية بغرض  تدريب الخوارزمية الجينية، شكل
 .  اتواصفأھمية الن اوزاأل

 

  

  

ً  . تمثيل األوزان3الّشكل  .ثنائيا
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  تقييم دالة الھدفتقييم دالة الھدف  6.26.2

  الكفاءة التالية:قياس تم إعتماد دالة 

  

  الخطوات التالية:نتبع ثم لحساب معدل اإلصابة 

 تحميل قاعدة البيانات التي تحتوي المجموعة التدريبية. 

 تحميل قاعدة بيانات القوالب. 

 :حساب االختالف بالدالة التالية  

  

 .4تفاصيل حساب اإلصابات موضح في الشكل رقم 

  

  

 . تمثيل األوزان ثنائياً.4الّشكل
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  التزاوجالتزاوج  6.36.3

معدل إصابة للتزاوج بين األفراد والبحث عن أفضل  5استخدمنا الطريقة الموضحة بالشكل رقم 
  .وأفضل وزن

  

 : التزاوج المستخدم في البحث.5 الّشكل

  الطفرة (التطوير)الطفرة (التطوير)  6.46.4

واستخراج  لتطوير االبناء وتحسينھم 6يقة الموضحة في الشكل رفي ھذه المرحلة تم استخدام الط
  .أفراد جدد أفضل

  

 عملية تطوير األفراد.: 6 الّشكل
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  النتائجالنتائج  77

حيث يمثل  .PSOفي ھذا القسم سوف نقارن بين الخورازميات الجينية مع تقنية الحوسبة المرنة 
تمثل الخطوط السوداء معدل معدل التعرف على الكائنات في الخورزميات المقارنة.  7الشكل 

التعرف على الكائنات باستخدام الخوارزميات الجينية بينما تمثل الخطوط البيضاء معدل التعرف 
  .)PSOجزئيات سرب التحسين ( فرعلى الكائنات لواحد من أھم تقنيات الحوسبة المرنة والذي يع

الكائنات الضبابية، ويمثل  "O"، بينما يمثل الرمز الكائنات المتحولة  "X" يمثل الرمز
أن النتائج المتحصلة  7 مجموعة من الكائنات المختلطة. ونالحظ من الشكل "XON"مزالر

 .PSOتقنية الحوسبة المرنة  باستخدام الخوارزميات الجينية أفضل بكثير من

 

 

 مقارنة بين كائنات متحولة: 7الشكل

  الخالصةالخالصة  88

التعرف على الكائنات ھو واحد من المجاالت األساسية في معالجة الصور. في تحليل الصور 
في  نھاية المطاف. في الحاسب يعتبر التعرف على الكائنات ھو الھدف الرئيسي بوتطبيقات الرؤية 

ھذا العمل قمنا بتقدمة لكيفية دراسة وتجرية التعرف على الكائنات عندما يدور النقاش حول 
ائنات المعزولة.  تم التطرق لوضع الكائنات في ظروف التشابه، وحالة التحول، وجود الك

  الضوضاء والضبابية كجزء من الدراسة. 

المناسب من عدد الواحد من التحديات التي تتعلق بالتعرف على الكائنات ھو كيفية العثور على 
، ... PSO ،Simulated annealingالواصفات لكائن معين. وقد تم تطبيق العديد من التقنيات (

تعرف عالي للمعدل للحصول على الخ) لھذا الغرض ولكن السؤال ھو كيفية تحسين ھذه الواصفات 
  على الكائنات. 
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في ھذا البحث تم استخدام تقنية التحسين التطورية المعروفة باسم الخوارزميات الجينية للتعرف 
لعديد من المزايا. حيث تستخدم ھذه التقنية نظام وضع على الكائنات. ھذه التقنية المقترحة لديھا ا
  .وزن لكل واصف يوضح أھمية ھذا الواصف
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  الملخص باللغة االنجليزية

Title: IMPORTANCE OF GENETIC ALGORITHM IN OBJECT RECOGNITION 

 

Abstract. Object recognition is an important research field of computer vision and has 

its application in a broad range of problems including image retrieval, compression, 

surveillance and medical diagnostics. The main goal of the object recognition problem 

is to recognize the objects of the same type even when they are viewed from different 

viewpoints. Genetic algorithm is belonging to the class of evolutionary algorithm that 

uses selection, crossover and mutation for the process of generating new population. 

GA is extremely popular evolutionary algorithm which is used to solve complex 

problems in a very meaningful way. The aim of genetic algorithm is to find exact and 

appropriate solution to a given problem. GA has been rapidly used in many areas such 

as pattern recognition, object recognition, image processing, machine learning, and 

computer vision. Genetic algorithm differs from other optimization techniques due to 

the following characteristics. 

 Genetic algorithm works with the coding of parameters. 

 It  starts searching from a set of points. 

 It requires objective function values. 

 It uses probabilistic transition rules and are non-deterministic.  

 It is blind when to start search, so the stopping criteria must be defined for GA 

One of the most important problems in object recognition is that how computer 

recognized different set of objects as we human being can do. A lot of techniques have 

been implemented and each technique has its own draw backs. GA plays an important 

role for solving the optimization problem in case of object recognition. The objective of 

GA is to find the optimum number of solutions with maximum recognition rate. 

Keywords: Object recognition, Fourier descriptors, Genetic algorithm, Image, Noise. 
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  ، سيدي بلعباس الجزائر22000، الرمز البريدي طريق وھران مدينة سيدي بلعباس 

 alyahiaoui@gmail.comالبريد االلكتروني:  

elhir@yahoo.fr 

 

 من  (description logics)الوصفي المنطق يعتبر الخالصة.
 تمثيل مجال في تستعمل التي الناجحة  (formalisms)التشكيالت
 المعارف عن للتعبيير استعماله يمكن كما  (knowledge representations)المعرفة
 بطريقة ينمع تطبيقي بمجال الخاصة  (terminological knoweldge)المعجمية

  -الوصفي المنطق-  أنه لىإ أضف .للفھم وقابلية سالسة وأكثر البناء حيث من متقنة جد
 (NLP)الطبيعية للغات اآللية المعالجة مثل كثيرة تطبيقات في االستعمال كثير
 العمل ھذا في .ذلك إلى وما(databases)  البيانات وقواعد  (configuration)التھيئة
 قاعدة بناء أجل من  (DLs systems)الوصفي المنطق أنظمة ميزات استغالل نحاول
 أصناف خاللھا من نعرف (Meta-knowledge base) عال مستوا ذات معرفية
 وھذا .ببعضھا األصناف ھذه تربط التي العالقات إلى باالضافة العربية اللغة في الكلمة

 مجال في كثيرا يساعد ما جمل الى النصوص تقسيم و  تصنيف على قدرة يمنحنا ما
       .للغة اآللية المعالجة

المنطق الوصفي، قاعدة المعارف ذات المستوى االعلى، يمثيل   الكلمات الجوھرية:
 .المعارف، المعالجة اآللية للغة العربية

  مقدمةمقدمة  11

 المعجمي، المستوى : ھي مختلفة مستويات على تنطوي اللغات معالجة لغوية نظر وجھة من
 أجل من المستوايات ھذه تتعاون .البراغماتي المستوى و الداللي، المستوى النحوي، والمستوى

 على اداإعتم انتاجا أكثر المعجمي المستوى يلعبه الذي الدور صار لذلك و الداللية المعلومات تمثيل



 

אאאא   –א2013 

 

  103   
 

 أثبت وقد .أسھل لتصبح والداللية النحوية القواعد يساعد الكلمة،وھذا دالالت ابراز يعتمد تمثيل
 و للقواعد الخضوع عدم أن النحو على المعتمدة الدالالت حول عمله خالل من 1991 عام ديكسون
 .[01]الكلمات دالالت خالل من  ابھ يتنبأ أن يمكن العشوائية

 حيل على مبنية معالجة في التفكير إلى يدفعنا -لقواعد يخضع ال سلوك- العشوائي نمط ھذا 
 النصوص تقسيم و عزل يسھل األخير ھذا و .بالتصنيف يسمح ما التراكيب ھذه مع التعامل أجل من
 .التصنيف لھذا كخاصية دالالتھا على بناءا جمل إلى

 معبرة وسائل يمنح التمثيل في المستعملة التشكيالت أقوى من يعتبر الذي الوصفي المنطق 
 و الوصفية المعرفية القاعدة  إلى تنضم عال مستوا ذات معرفية قاعدة خلق على تساعد أن تستطيع
 في الباحثين أيدي في أداتا تعتبر أنھا كما   .ALP للغات األلية المعالجة ألنظمة كإضافة تستعمل
 .العربية الكلمات مجموع وصف خالل من العربية للغة اآللية المعالجة مجال

 مبينا تمثيليا بيانا ينتج الذي و العربية الكلمة ألصناف ھرم خلق في الوصف يتلخص 
 المعرفية القاعدة من األول الجزء نشكل ھكذا و subsumption االحتواء عالقة خالل من الترابط

 الكلمات مجموع من نشكله الذي األخر الجزئ ليبقى Meta-Box العليا العلبة اسميناه الذي و
 الجزء ھذا .Arabic Word-Net العربية نت وورد بأنتلوجيا يسمى ما في الموصوفة و المعرفة
 ما يسمى ما أي التكرارات الثاني و المعجمي الجانب يمثل أحدھما جزئين بدوره يحوي الثاني

 .المعجمي الجزء في الموصوفة المفاھيم صدقات

  المحفزاتالمحفزات  22

  NLPالطبيعية للغات اآللية المعالجة معنى فھم الضروري من أنه الى اإلشارة يجب بداية 
 الحوسبة لتقنيات محفز نظري مستوا عن عبارة ھي  » :كاآلتي المراجع بعض في تعرف التي و
 الھدف لھذا و اللغوي التحليل من أكثر أو مستوى على لنصوص طبيعي تمثيل و تحليل أجل من
 مجموعة أجل من اللغة مع التعامل في البشرية بالطريقة شبيھة لمعالجة الوصول إلى به نسعى الذي
 التمثيل مستويات في التفكير على تبعث التعريفات ھذه .[02]«التطبيقات أو الوضائف من

 بناء أجل من التعريفات و األدوار حمل تستطيع التي و التراكيب بتصنيفات تعلق ما خصوصا
 .اللغة كلمات من كلمة بكل خاصة دالالت ذات أوصاف

 الصنف من يعرف الدور ھذا و الجملة داخل تؤديه دور كلمة لكل العربية ةغلل بالنسبة 
 من مفھومة و سلسة طريقة في التفكير على تحفز الحقيقة ھذه و  مة.الكل إليه تنتمي الذي النحوي
 مثل الوصف للغة استعماله مع  كبيرة يةممفھو ذا و بنية ذا يعتبر الوصفي المنطق ألن و .التمثيل

KL-One  ظھور منذ" أن نجد فإننا KL-One كان الوصفي، لمنطق الرئيسية المقاصد من واحدة 
 .[03] "الطبيعية اللغة معالجة في الدالالت لتفسير

 الداللي التفسير " كون من مستوحا لدالالتر لتفسي تسھيل إلى التمثيل ھذا خالل من نھدف 
 يصبح معجمي الجزء .[03]  المنطقي بشكله التعبير من النحوي التحليل من االشتقاق عملية ھو
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 ادراج خالل من المعجمي المستوى من الداللي التكامل في البدء نستطيع ألننا أھمية وأكثر أكثر
 .مفھوم لكل الدالالت تحديد ان يعني ما المعجمية، الدالالت

 للكلمة النحوية أدوار باستخدام عال مستوا ذات معرفية قاعدة لوصف DLs استخدام 
 يحمل للمفردات تمثيل يحتوي مسبقا المعروفة المعرفة قاعدة من جزءا تشكل الى يھدف العربية

 المعجمية المعرفة تشكل المعرفة قاعدة من جزء" أنه المثال سبيل على نجد، لذلك الدالالت،
 لمفھوم عميقا معنى يعطي مما ،[...] المفھوم ببنية النحوية خواصھا و الكلمات تتعلق الداللية،
"[03]. 

  المعالجةالمعالجة  نظامنظام  تصميمتصميم  33

 و عال المستوى من معرفة على يحتوي األول جزئين، من أساسا يتكون ھنا نقترح الذي التصميم
 التي (الكلمات) المفاھيم من العادي وصفا يعطي والثاني .والنحوية المعجمية الدالالت تعطي التي

  .العربية ووردنت األنطولوجيا من مصنوعة معرفة قاعدة KB بوصفھا شيدت

  

 

 

 النظام تصميم. 1الّشكل

  

Word-
Net 

Arabic 

Translation 

T-Box 

A-box 

Meta-Box 

Subsumption 

 

 

 

Global T-BOX 
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 الكلمات علبة :عنصرين من تتكون (KB) المعارف قاعدة" التقليدية الوصفي المنطق أنظمة في
terminolgy TBox الماصدقات وعلبةassersions ( تأكيدات)ABox. ويقدم TBox 

 االفراد حول تأكيدات على يحتوي ابوكس أن حين في تطبيق، مجال مفردات أي المصطلحات،
 .[04]" المفردات ھذه بنود في ذكرھم ورد الذين

 (01 الشكل) الحالي النظام في األعلى المستوى ذات العلبة إضافة تعتبر أن يمكن ذلك، إلى اضف
 ممكن، تعريفھا في متضمنا  للكلمة النحوية األدوار ادخال يجعل الواقع ھذا .التقليدي للنظام كتقوية

 ذات العلبة بين عالقة إنشاء بواسطة تدرج والتي للكلمة فئة خالل من موضحا التعريف ھذا يكون و
 جميع أن وبما .subsumption  االحتواء عالقة باستخدام الكلمات علبة و األعلى، المستوى
 في الموجودة الكلمات

 word-net مفھوم في محتوا يكون منھا مفھوم أي و قبل من مصنفة تكون  العربية األنطولوجيا 
 .مباشر غير أو مباشر بشكل إما األعلى المستوى نفاھيم من

  أنطلوجيا في الموجودة التعاريف ترجمة من  تقليديا التوكيدات علبة و المصطلحات علبتي بناء يتم
word-net arabic  محددة معرفية قاعدة على بينھما والعالقات للمفاھيم DLs باستخدام KL-

one وصف كلغة. 

  العربيةالعربية  اللغةاللغة  فيفي  الكلمةالكلمة  44

 و التبعية مخطط المسمى البياني الرسم من كعقدة العربية اللغة في الكلمة اعتبار يمكننا 
 في يسمى :التالي النحو على النحوية لألدوار الموجودة للطبقات الھرمي التنظيم بتمثل يسمح الذي
 ،(فعل) "Fiil" ھي التي و التابعة الثالثة العقد تتضمن العقدة وھذه ،"kalima" كلمة العربية اللغة

"ISM" (اسم)، و "harf"(حرف) . إلنشاء اآلخرين مع التبعية على المصطلحات ھذه وجميع 
  02 البيان انظر) .للمفاھيم الھرمي التسلسل
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:Causality  األدوار باستعمال تعرف

 :Value  التوكيدات

 :Has As Value  التوكيدات

:restriction   Affinity التحديد

 (X) النفي بين تقاطع منطقيا يعني X من مستمدة Y كان إذا يعني
  Y Derived و

From :

: Similar To  التكافؤ

 ھو والثاني المصطلحات، ھو األول :قسمين تعريف علينا أن الثاني، المستوى ھذا في ھنا، نالحظ
 كل موضع و القائمة للعالقات التفسيرات بين سببية عالقة ھناك إن القول نستطيع ولكننا التأكيدات

 لقاعدة المشكلين الجزأين من جزء ألي انتمائھا حيث من العربية باللغة نت-وورد في  موجودة كلمة
 عالقات جميع تمثل نستطيع كنا ما اذا جيد بشكل كلمة تعريف يتم  ألن تماما واضح وھذا .المعارف

 المفھوم يكون DLs مصطلحات في أخرى، بطريقة األخرى، الكلمات مع نفسھا الكلمة تربط التي
 تكون األخرى المفاھيم مع العالقة جميع حيث التمثيل من مستوى إلى وصولنا إذا  المعالم واضح
 تعريف في المعنيين األفراد من مجموعة عناصر لجميع Encapsulationالتغليف يعني ما ممثلة
 .المفھوم ھذا

  المستوايينالمستوايين  بينبين  الربطالربط  77

 أو كدور تلعبه أن عربية للكلمة يمكن ما جمع ھي األعلى المستوى ذات علبة في المحددة الفئات
 كل تضمين يتم أن من يقين على نكون أن يمكننا الطريقة، ،وبھذه عال مستوى تصنيف ألنه تعنيه،
 من األقل على واحدة في الثاني المستوى من المصطلحات علبة TBox في الموجودة المفاھيم
 ولكن المستوى، لھذا بالنسبة تأكيدات اعتبارھا ويمكن ، األعلى المستوى ذات للعلبة السفلى المفاھيم
 المستوى ذو الجزء قسمين الى -GT للمصطلحات الكلية العلبة تقسيم يتم الكلي، الصعيد على

 لعلبة مشابه Assertional للتأكيدات الكلية العلبة تبقى و و، .المصطلحات جزء و األعلى
 :التالي النحو على رياضيا ھذا نمثل ونحن .(01 الشكل انظر) الثاني المستواى التأكيدات
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 نسبة
 ظيفة
 جانب

 نت-د

 قاعدة
  رية

 أداة 
 خيص

 من 

 أخذه 
أنيسة 

–א013

  

بالن وخاصة ،
الوظ إنشاء رة
الج في ثراء 

وورد للغوية

قا مع وصفي
والتعبير كفاءة،
لتكون ألخيرة

وتلخ اآللية، ة

كبيرا قدرا ر
 .النص

 النعامة على
ألستاذة مباته 

 

  

  مختلفة 

العربية، اللغة
الفكر ھذه ي
أكثر على ل

ا ألنطولوجيا

الو منطق على
الكف لتعزيز جة

األ ھذه صميم
والترجمة بة،

توفر أن مكن
ا وتجزئة آللية

كز الجامعي
، و أيضا األ

مستوييات الم

ا معالجة جال
D  تقتضي و

الحصول ض
األ في وجودة

ع القائم عربية
مدرجة أخرى
تص تم .الكلية

االجاب نظم :ل

يم التي لجمل
اآل الترجمة ل

 النحو بالمرك
اللغة العربية
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ياضي بين الم

مج في جديدة
.DLsلوصفي

لغرض العال ى
مو كلمة كل ف

الع اللغة لجة
أ بمعارف عم
المعرفية عدة
مثل ALP ال

لل اآللي قسيم
لمجال بالنسبة

عمامة أستاذ
ه للكلمة في ا

   ذه الورقة.



الربط الري . 4

فكرة تقييم و
الو المنطق ى

المستوى ذات
تعريف في ة

معال لنظام دا
مدع تقليدي ل

القاع ھذه خدام
مجا في قائمة

تق مجال في
 Aب خاصة و

أ/ فريد بو اذ
 الذي قمنا به

من ھذ ألولى

א

4الّشكل

  قق

و تقديم إلى لنا
على القائمة
ذ العلبة ميناھا
النحوية دوار

جديد تصميما 
تمثيل لدينا ث

استخ وحاالت
الق المعالجات

G استعمالھا
 ALPتطبيقات

  رر

يل الى االستا
ي التصنييف
وي للنسخة األ

א

وآفاقوآفاق  خاتمةخاتمة

وصل العمل ا
لألنظمة مال
أسم التي فية
األد بدمج مي
 ية
نحدد لذلك ة
حيث موسعة ة

express، و
 أنواع لجميع

  .ھلم جرا ،

 GKBلتقييم 
لت الفعالية و ة

وتقديروتقدير  شكرشكر

الجزيبالشكر 
بداء رأييه في
لتصحيح اللغو
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ھذ في
الستعم
اإلضاف
المعجم
بالعربي
كنتيجة
معرفية
sivity
ل مفيدة
النص،

نقترح
الكفاءة

شش  99

أتقدم ب
عناء ا
على ال
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 للباحثين الذاتية السيرة

نوفمبر  29االستاذ ياسر يحياوي من مواليد : نبذة مختصرة عن المؤلف األول
 1100بمدينة بشار جنوب غربي الجزائر العاصمة حوالي  1980تشرين الثاني 

تحصل على شھادة ئية و المتوسطة و الثانوية بھا وكم تابع دراسته االبتدا
دخل الجامعة موجھا الى تخصص  1999البكالوريا شعبة العلوم الدقيقة عام 

جدع مشترك علوم دقيقة تكنولوجيا و اعالم آلي و تحصل عليه ضمن العشر 
األوائل في التخصص بجامعة بشار ليتاح له التوجه الى تخصص ھندسة 

تحصل على شھادة مھندس  حيثالمعلوماتية (الحوسبة) بجامعة الجياللي اليابس 
ير تخصص تعليمية العلوم تجساى المدولة في المعلوماتية العامة،  نجح بعدھا في مسابقة الدخول ال
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أكمل السنة و 20من  13.36صل على معدل نجاح كنولوجيا و درس العام النطري و تحو الت
أثره على التعلم وة بـ "التدريب عن طريق الحاالت التطبيقية بتحضيره للرسالة تخرج موسوم

جستير بدرجة جيد، سجل اعلى الم الطرائق في أنطمة التعليم باستعمال الحاسب" و حصل بذلك
لتحضير رسالة دكتوراه قي الذكاء االسطناعي و ھندسة المعارف بأطروحة موسومة بـ "اذراج 

  وتمثيل المعارف باستعمال المنطق الوصفي" وھي قيد االنجاز.

 2008- 2007و  2007- 2006المھني عمل كأستاذ موقت بجامعة بشار موسمي من حيث الجانب 
ثم  2010- 2009و  2009-2008موسمي  ثم أستاذ مساعد قسم ب بجامعة ابن خلدون بتيارت

 2011-2010أستاذا مساعدا قسم ب موضوعا تحت تصرف المركز الجامعي النعامة موسم 
، االضافة الى شغله منصب إدارية ز إلى غاية اليوموبعدھا أستاذا مساعدا قسم أ دائما بنفس المرك

حاليا ھي منصب مسؤول ضمان الجودة و منسق ميادين العلوم والتكنولوجيا و مسؤول خلية التعليم 
  عن بعد. 

 بخصوص االسھامات والمشاركات العلمية نجد مذكرة تخرج مھندس دولة في المعلوماتية بعنوانو
neural network for a real time OCR  موسومة بـ "التدريب عن ، ثم رساله ماجيستير

طريق الحاالت و أثره على التعلم الطرائق في أنطمة التعليم باستعمال الحاسب"، مشاركة في ملتقى 
 بمقال بعنوان دور الترقيم و التشكيل في تجنب االلتباس الداللي اللغة العربية و تكنولوجيا الحوسبة

مشاركة في  2010في المدرسة الصيفية للبيومترية والوثائق الرقمية ، مشاركة في الغة العربية
الملتقى الوطني االول حول دور البلدية في التنمية المحلية بمداخلة بعنوان  دراسة امكانيات تحديث 

لنظام لونيكس والبرمجيات  22، مشاركة في المدرسة -البيومترية نموذجا –الحالة المدنية 
. كما أنه توجد أعمال أخرى تنتظر النشر VWISA2012اطار الورشة  المفتوحة، مداخلة في

  قريبا بعد استنفاذ االجراءات.

    

  

االستاذ الدكتور لحيرش أحمد أستاذ بجامعة  : الثانينبذة مختصرة عن المؤلف 
الجياللي اليابس سيدي بلعباس الجزائر له اسھامات و أعمال علمية في مجال 

 الذي ھو المعلوماتية و الذكاء االصطناعي منھا:تخصصه 

 

 

 

Proceedings of the 4th International conference on Web and Information Technologies, ICWIT 2012, Sidi 

Bel Abbes, Algeria, April 29-30, 2012 

Web Services Selection Based on Mixed Context and Quality of Service Ontology. 

Coherent Route Cache In Dynamic Source Routing For Ad Hoc Networks. 

 صورة بدون 
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Parallel corpora and WordSpace models: using a third language as an Interlingua to enrich multilingual 

resources. 

Representation of textual documents by the approach wordnet and n-grams for the unsupervised 

classification (clustering) with 2D cellular automata: a comparative study. 

Web Services Selection Based on Context Ontology and Quality of Services. 

La Classification non Supervisée (Clustering) de Documents Textuels par les Automates Cellulaires 

Interrogation à base d'Annotation Sémantique 

Annotation Sémantique De Pages Web 

Towards ontology-based semantic web from data-intensive web: A reverse engineering approach. 

Online Learning: Evolving in Real Time a neural net Controller of 3D-robot-arm. Track and Evolve 

Adapting WordNet to the Medical Domain using Lexicosyntactic Patterns in the Ohsumed Corpus 

The EE-method, an evolutionary engineering developer tool: neural net character mapping 

Evolving in Real Time a Neural Net Controller of Robot-Arm: Track and Evolve.  

 

  الملخص باللغة االنجليزية

Title: A High-Level Knowledge Base for Arabic Language Processing Using 

Description Logics Formalism. 

Abstract.  

Description Logics (DLs) are successful knowledge representation formalisms, 
which can be used to represent the terminological knowledge of an application domain 
in a structured and formally well-understood way. They are employed in various 
application domains, such as natural language processing, configuration, and databases 
.Sf. In this work we try to use this performance of DL systems to describe a Meta 
knowledge base defining the classes of the word in Arabic language and relation 
between them. This can be useful for syntactic categorisation of sentences which is very 
important for automatic language processing. 

 

Keywords: Description logics, Arabic language processing, Knowledge representation, 
Meta knowledge base.  
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 المصطلحات

  subsumption  الحتواءا

 terminology المفاھيم

 restructions التحديد

 assertions  توكيدات

 Knowledge base  قاعدة المعارف

  Meta  مستوى أعلى

 Description logics  الوصف المنطقي

 processing  المعالجة

 Syntaxic role  الدور النحوي

  Equivalance  التكافؤ

  Intersection  التقاطع

  Union  االتحاد

  Negation  النفي

 complement  المكمل

 Knowledge representation  تمثيل المعارف
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  ستخدامات النظم الذكية في التعرف علي العمالت الورقية المزيفةا

  2سيف الدين فتوح عثمان،  1محمد حسن سيد محمد صالح
   4عبد الرحمن عثمان الفكي،  3حجازي علي محمد عثمان 

.السودان ،بري، الخرطوم 55،ص.ب.، كلية دراسات الحاسوبجامعة الرباط الوطني1،4    
 .السودانالخرطوم، ،يةكلية اإلمارات التقن2

 .السودان الخرطوم، دراسات الحاسوب وتقانة المعلومات، ، كليةجامعة الزعيم األذھري 3
1m.hassan@ribat.edu.sd, 3mhigazi@hotmail.com, 2saiffatooh@hotmail.com ,

  4abdelrahmanelfaki@gmail.com 

  

 تقدم ھذه الورقة ملخص لمرحلة من مراحل العمل في بحث يعمل في الخالصة:
رقية يصلح للعمالت كتشاف تزيف العمالت الوإيجاد تطبيق حاسوبي جديد يصلح إل

ً الورقية السودانية  ويكون خالي من القصور التي تعاني منه فئة الخمسون جنيھا
مرحلة العمل التي تعرضھا ھذه الورقة  تتلخص في عرض  التطبيقات الحالية.

مشاكل تطبيقات الحاسوب الحالية في كشف جوانب التزييف، كما تعرض 
ر ذلك على تطبيقات الحاسوب التي خصائص تأمين العمالت من التزييف وتأثي

تعمل على كشف التزييف، كما تعرض اإلطار النظري للعمل من خالل عرضھا 
للطرق والمفاھيم العلمية التي تعمل بھا تطبيقات الحاسوب المستخدمة في كشف 

أخيراً تم بناء نموزج للتعرف علي العمالت  .جوانب التزييف في العمالت الورقية
ستخدام ضغط مويجة الصورة الرقمية للعمالت الورقية الذي اب ةالورقية المزيف

  التمييز بسھولة بين العمالت الورقية الحقيقية والمزيفة.في ساعد 

التزييف، العمالت الورقية، تزييف العمالت الورقية، التعرف   :جوھريةالكلمات ال
  ، ضغط الصورة، الماتالب.علي األنماط، الصور الرقمية

  

  المقدمة:. 1

ن أسلوب التبادل الي أنسان عملية تبادل المنفعة مع الغير فيما يخص حياته اليومية تطور نذ أن بدأ اإلم
نتھت إلي إو التبادل، وقد تطورت ھذه النقود في عدة مراحل حتى أبتكر اإلنسان النقود كأداة للتعامل إ

   الوضع الذي نحن عليه اآلن.

بقبول التعامل  ھان يتم تدعيم الثقة فيأما يقتضي الوقت الحاضرمأھمية كبيرة في عمالت الورقية كتسبت الإ
إن تفشي عدم المصداقية في ھذه العمالت . وبھا أو التسليم بما يرد فيھا دون شك في صحتھا أو سالمتھا

مال عأو لعدم إلعدم كفاية الحماية الجنائية لھا  ،ماالمتداولة نتيجة لتعديل محتوياتھا في مجتمع الورقية 
جھة ھذه علي النحو العادل، أو لعدم قيام السلطات بالجھود الكافية لمواالموضوعة نصوص الجنائية ال
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ً مما يؤدي إلي عواقب  العمالت الورقيةن الثقة في فإ ،الجرائم وضبط مقترفيھا إقتصادية ستفقد تدريجيا
  .زييفالمختلفة بتجريم ما يعرف بالتھتمام التشريعات إ. ومن ھنا زاد وخيمة

مؤثوقية درجة عتماد إمينية التي تعمل علي أي عملة ورقية علي مجموعة من الخصائص التأتحتوي  
صبحت أ [1] نماط ومعالجة الصور الرقميةالھائل في تقتيات التعرف علي األ نتيجة للتطور العملة.

رقية الحقيقية والتمييز بين العمالت الو المؤسسات المالية تعتمد علي التطبيقات الحاسوبية في التعرف
  والمزيفة.

  تعريف المشكلة:. 2

صدور عملة باإلمكان التطور الھائل في التقنيات المستخدمة في عملية تزييف العمالت الورقية جعل من 
ً وإن ھناك الكثير من الدول تطبع عمالتھا في مطابع  ورقية تكون علي درجة عالية من الدقة خصوصا

تكون عملتھا الحقيقية تحمل بين طياتھا فغير قياسية تعتبر األحبار  ستخدام أنواع مناة الجودة وبيمتدن
  العمالت الورقية المزيفة. خصائص الكثير من 

تمتة التعرف علي العمالت الورقية تعتمد علي التعرف علي لتقنيات المستخدمة في أساسية لالفكرة األ
تمتة التعرف أمن التقنيات الناجحة في وعلي الرغم من وجود عدد  ،للعمالت الورقية مينيةائص التأصالخ

، حيث  [2] مينةالخصائص التأھذه علي العمالت الورقية فانه التوجد تقنية تتمكن من التعرف علي جميع 
تظھر في وخصائص رسومية تنقسم الخصائص التأمينية الي فيزيائية مثل جودة األحبار ونوعية الورق 

ً تتعرف علي الخصائص الفيزيائية فقط بعض  ية.الورق ةالعملعملية رسم وطباعة  التقنيات المعتمدة حاليا
للتعرف علي  [3]خر يعتمد علي الھستوغراممراء أو فوق البنفسجية والبعض اآلمثل األشعة تحت الح
   .)1كما في شكل رقم ( الخصائص الرسومية

  :الخصائص التأمينية للعمالت الورقية. 3 

مينية الموجودة علي العمالت الورقية علي تقليد العالمات التأ الورقية تعتمد عملية تزييف العمالت
. أو المزيفة علي درجات مختلفة من الدقة علي العمالت الورقية الغير حقيقيةما الحقيقية ووضعھا بطريقة 

مينية الموجودة علي العمالت الورقية البعض منھا يمكن أن نطلق علية  ھناك العديد من العالمات التأ
الرئيسية وھي التي يمكن ألي شخص بمختلف الوسائل التقنية الغير معقدة التعرف التأمينية  تالعالما

عالية الدقة باإلضافة تقنية  منھا عالمات سرية التعرف عليھا يتطلب وجود وسائلخر اآلعليھا، والبعض 
زييف العمالت خبراء صناعة العمالت الورقية. األشخاص الذين يمارسون عملية تقبل  منتحديدھا إلي 

  وھي: [6,5,4] الورقية يعملون علي تقيليد العالمات التأمينية الرئيسية

فئات العملة: تكون العمالت الورقة من فئات مختلفة في كل دولة حيث يمكن أن نجد بعض الفئات   .1
  غير موجودة في العمالت الورقية لبعض الدول.

عالية من األھمية للدولة صاحبة الصورة الشخصية: وھي عبارة عن صورة شخص علي درجة  .2
  العملة تكون في بعض األحيان ملونة وتحمل تفاصيل في غاية الدقة بخطوط رفيعة.
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الطباعة الدقيقة: وھي تتم بطباعة جملة مكونة من عدد من الكلمات بصورة متكررة، ھذه الكلمات  .3
  بتكبيرھا عشرات المرات. تري بالعين المجردة وكأنھا خط مستقيم أي إن إمكانية رؤيتھا التتم إال

تعطي العملة الورقية الشكل نقوش بخطوط رفيعة: وھي عبارة عن نقوش دائرية أو متموجة  .4
مظھر جميل حيث تتدرج األلوان وشكل الخطوط علي طول المساحة المحددة لھا ھذه النقوش ، 

  كثر من موضع علي العملة الورقية.أوقد توجد في 

لرقم المتسلسل وفق عمليات حسابية دقيقة ومعقدة لكل فئة من فئات الرقم المتسلسل: يتم توليد ا .5
  العمالت الورقية وھي التتكرر مطلقاً.

قد تكون مكتوبة بشكل والحروف : تكون مصاحبة للرقم المتسلسل حيث لكل فئة حروفھا المميزة  .6
  قواس.أھندسي دائري أو ربع دائري أو في شكل 

الت الورقية علي رسومات دقيقة تمثل األختام أوالشعارات تحادية: تحتوي بعض العماألختام اال .7
  والرموز التي تشير الي الوحدات أو المؤسسات المالية االتحادية بالدولة صاحبة العملة الورقية. 

الخيط المعدني: عبارة عن خيط معدني رفيع يتم وضعه في العملة الورقية في مرحلة تصنيع  .8
عملة الورقية ويحتوي ھذا الخيط علي عبارات تشير الي فئة الورق أي إنھا تكون داخل نسيج ال

  العملة الورقية.

اإلصدارة: يتم تحدد تاريخ طباعة العملة الورقية، وكلما أعيدت طباعتھا يحدد تاريخ إعادة  .9
  الطباعة حيث تكون ھناك عدة إصدارات للفئة الواحدة.

الطباعة التي تمت بھا عملية  : تمثل حروف وأرقام تحدد لوحةألماميةرقم لوحة الطباعة ا .10
لي أخري إصدارة لي أخري ومن إإالطباعة للواجھة االمامية للورقة حيث إنھا تختلف من فئة 

  ختالف الفئة.اويختلف موضعھا  ب

رقم لوحة الطباعة الخلفية:  تمثل حروف وأرقام تحدد لوحة الطباعة التي تمت بھا عملية  .11
لي أخري إلي أخري ومن إصدارة إإنھا تختلف من فئة  الطباعة للواجھة الخلفية للورقة حيث

  ختالف الفئة.اويختلف موضعھا  ب

العالمة المائية: عبارة عن أشكال أو رموز أو صور تكون داخل نسيج العملة الورقية في مرحلة  .12
التصنيع بالوان متدرجة مابين األبيض واألسود، وتكون مخفية بحيث اليتم التعرف عليھا إال بعد 

  و رفعھا تحت ضوء الشمس.أالورقة من خالل إضاءة خلفية فحص 

ير متوفرة في غلون حبر الطباعة: األحبار المستخدمة في طباعة العمالت الورقية تمتاز بأنھا  .13
  األسواق كما إنھا تتدرج الي درجات عديدة وتتوھج عند تعريضھا لبعض األشعة الضوئية.
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خر لواجه األمامية للعملة والنصف اآلنصفھا في ا النظائر المتطابقة: وھي أشكال أو صور يكون .14
في الواجھة الخلفية وعند فحص الورقة من خالل إضاءة خلفية أو تحت ضوء الشمس تظھر 

  الصورة كاملة.

الطباعة البارزة: وھي أن تكون بعض الكلمات التي توجد علي العملة الورقية يمكن التعرف  .15
حيث ثؤثر في درجة  بأحرف تحتوي علي فراغاتط غعليھا باللمس نسبة لطباعتھا تحت الض

  .ملمس سطح الورقة نةخشو

الشريط الھيلوغرافي: ھو شريط معدني بلون األلمنيوم يوجد في بعض العمالت الورقية مثبت  .16
ً ما يكون في الجانب األيمن ويحمل مجموعات من  بعرض الورقة من أعالھا الي أسفلھا وغالبا

فئة العملة من ھذه الرموز، عند تحريك العملة تحت إضاءة  نكواألشكال والرموز المتداخلة وت
  مباشرة تتوالي ھذه األشكال والرموزبالظھور بالوان قزحية متعددة حسب زاوية النظر.

الصورة الكامنة: وتكون في الغالب حروف ذات داللة معية تكون موجودة في جزء محدد من  .17
بصورة عمودية ولكن عن النظر اليھا بزاوية العملة الورقية التظھر عن النظر الي الورقة 

  درجة تظھر الحروف أو الصورة الكامنة بصورة واضحة.  45مقدارھا 

عالمات خاصة بالمكفوفين: وھي عالمات تساعد المكفوفين في التعرف علي الفئات المختلفة  .18
  شكال ھندسية أخري.أالباً ما تكون خطوط أو دوائر أو للعملة عن طريق اللمس وغ

  مترات تحدد طول وعرض العملة الورقية. يللأبعاد محددة بالم اس العملة الورقية: تكون لكل فئةقي .19

:الورقية ختبار العمالتاطرق . 4  

لي التعرف علي إوالتي تطرقت في ھذا الجزء  تھامناقشالتي تم التعرض عليھا وعمال األالدراسات و
 تي:ت الورقية المزيفة نلخصھا في اآلالعمال

  (Artificial Neural Networks ANN):   [8,7] صطناعيةية اإلونلشبكات العصبا.  1.4

  العصبونية يحاكي و يشابه الطريقة التي تقوم بھا الشبكات بشكل ھي عباره عن نظام لمعالجة البيانات
 Neural)العصبونية . الشبكة)الحــي ( أي النظام العصبي البشري الطبيعية لإلنسان أو للكائن

Network)  العصبونية أنظمه صغيره لمعالجة المعلومات  تسمى الخليه تحتوي عدد كبير من ( 
Neuron)  العصبونيةالخليه  وھي عباره عن إقتراح و نظريه رياضية تصف كيف يتم العمل في 

ستعالم عن بيانات علي بيانات محددة ثم يتم االيا الخالعدد محدد من حيث يتم تدريب  ،الطبيعيه لإلنسان
  .كة عليھاداللة البيانات التي تم تدريب الشبري بخأ

تم  [9] في ،ونيةستخدام الشبكات العصباب علي فئات العمالت الورقية لدولة بنغالديشتحقق التعرف  
ستخدام فئات العملة اتم  حيث .الورقيةضافة علي التعرف تقوم بترتيب العمالت قتراح خوارزمية باإلإ
في  المقارنة.  ةمامية أو الخلفية المستخدمة في عمليفة الي تحديد الواجھة األضاة باإلتجاه صورة العملوإ

  زيادة دقة عملية التعرف.لتقليل حجم الشبكة ول نعة ذات المحاور المتماثلةمايعرف باألقستخدام اتم  [10]
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مت سابقاً التي لم ستخدامطابقة القوالب الديناميكية عوضاً عن القوالب الساكنة التي   ستخداماتم  [11]في  
  ع التعرف علي بعض تفاصيل العالمات التأمينية.يتستط

 [14] في علي فئة العملة الورقية. و التحقق الخلفي للتعرفنتشار ستخدام خوارزمية اإلاتم  [13,12]في 
راء إجتم   [15] . فيلتفريق العمالت الورقية الجديدة عن العمالت القديمة العصبونيةستخدام الشبكات اتم 

في التعرف والتحقق  العصبونيةالشبكات  عتماديةإثبات فعالية وإمن خاللھا تم  ،اراتتبخعدد من اال
ختبارات التي اال فيو العصبونيةدمج خوارزمية الجينات مع الشبكات تم  [16]في  وتصنيف العمالت.

  رزميةنفيذ خواتم ت  [17]في  .الورقية تحسن في سرعة عملية التعرف علي العمالت تثبتجريت أأ
للتعرف علي  العصبونيةتم تدريب الشبكة   [18]في  يطالية.اإلليرة للتعرف وتصنيف الالتعلم الموجه 

 .لوانالمختلفة لألخصائص الالعمالت من خالل 

ً أصطناعية تعتمد اإل العصبونيةالمعتمدة علي الشبكات عمال ن األإ عاله يتضحأمن خالل السرد   ساسا
،  [3]وھو توزيع رسومي لأللوان  الھيستوغرامي النسيجي لأللوان وھو ما يعرف بالرسم البيان علي

ختبار الشبكة  بھيستوغرام املية التعلم بريب الشبكة  ثم تتم عھيستوغرام عملة حقيقية لتد لدخاحيث يتم  إ
قيم ي عن بعضھا البعض ف العصبونيةبعض العمالت غير الحقيقة. تختلف الطرق المعتمدة علي الشبكات 

ختبار الخصائص الفيزيائية االيمكنھا من  عتماد الھيستوغرامإالمتغيرات المؤثرة علي عملية التعلم. 
الدراسات  يسي في ئو ملمس سطح العملة. وھذا يعتبر النقص الرأللعمالت الورقية كنوع الورق 

  صطناعية.المعتمدة علي الشبكات العصبية اإلعمال األو

  

  : (Hidden Markov Model HMM) [19]خفي . نموزج ماركوف الم2.4

والذي يعتبر مناسباً للعديد من المھام في مجال البيولوجيا   نموذج ماركوف الخفي ھو نموذج إحصائي
]. و من الناحية 14[1970الجزيئية على الرغم من أنھا وضعت في الحقيقة للتعرف على الكالم منذ أوائل 

الصورة األحتمالية في البيولوجيا الجزيئية كما  في لھذا النموزج يكون  ستخدام األكثراالن إالتاريخية نجد 
ستخدام ھذا النموزج للتعرف علي أفراد عائلة ما بداللة أشكال  المواد الحيوية اكما يمكن  .أو األفتراضية

ستدالل علي لجينات الوراثية باالي إن النموزج مناسب للتعرف علي اأ ،المخزنة في  قاعدة بيانات
  .شكالھاأ

اليوان وھي  ستخدام الفئات التي تكون فياتم  [20] فيفي ما يخص ھذا النوع نجد أنه 
للحصول  التقطيع الشبكيستخدام اسلوب ابمن العملة ستخدام أجزاء محددة ا) كما تم 100،50،20،10،5(

تبارات نتائج خثبتت االأوقد  إلجراء المقارنة عملية التعرف علي الخصائص التأمينية المستخدمة في
  .أفضل

  : (Support Vector Machine SVM) [21] الداعمة للمتجھات . المكينة3.4

والتعرف علي عبارة عن حزمة من الطرق التعليمية الموجھه التي يمكن من خاللھا تحليل البيانات 
تخدام ساستخدامھا في تصنيف وتحليل البيانات الغير متجانسة. الفكرة العامة تكمن في ال األنماط
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ي من المجموعتين أختبار مجموعة ثالثة وذلك بتحديد الي امجموعتين مختلفتين من البيانات ومن ثم 
  تنتمي، حيث يكون قد تم التوصل الي أكبر فرق بين خصائص المجموعتين.

ستخدام العالمة المائية والشكل الخفي واأللوان المتغيرة في العمالت الورقية  حيث تمت اتم   [22 ]في 
ة مزيفة ومائة حقيقية حيث كانت نسبة التعرف عالية في العمالت يورقعملة ستخدام مائة االتجربة ب

صورة العملة ستخدام اتم  [23]وفي  بالعوامل الطبيعية،  تثرالتي تأالجديدة ومنخفضة في العمالت 
ما يعرف بالھيستوغرام  الرسم البياني النسيجي لأللوان وھو ستخدام االورقية كاملة ليتم التعالف عليھا ب

  وقد تأثرت نتيجة التعرف بحالة العملة الورقية ودرجة تأثرھا بالعوامل الطبيعية.

  :  (Gaussian Mixture Model GMM) نموزج قاوس الخليط .4.4 

، أي إنھا دالة  في (س، [1]والصادي يالسيناإلحداثيين الصورة يمكن تعريفھا بأنھا نقطة تمثل علي 
حداثيات س و ص فضاء أو حيز الدالة، ويكون مدي أو نطاق الدالة في أي زوج من ھذه اإلص)، وتمثل 

في تلك النقطة. وعندما تكون قيم س و ص وناتج الدالة لھا نھاية تسمي ھذه  بمثابة قوة أو كثافة الصورة
من ھنا نجد أن  . [24]تنتج عن الدالة قيمة نھائية في مجال منفصل ، أو عندما الصورة بالصورة الرقمية

ھذا النموزج  .[1]ستخدام حاسبات رقميةامعالجة الصور الرقمية ھي المعالجة التي تتم للصور الرقمية ب
نه يعتمد علي في التعرف علي العمالت الورقية ألثبت فاعلية أنه أال إديو عتماده لمقارنة صور الفيإتم 

  .(Histogram)النسيجي رسم البيانيمبدأ تحويل الصورة الرقمية الي ما يعرف بال

 تم إقتراح نموذج بسيط لتبسيط العالقة بين األرقام المتسلسلة في عملية التعرف علي العمالت [25]في 
ضافة الي بعض الرسومات أبعاد ولون الورقة باإلستخدام اتم  [26]في .الورقية وكذلك الفواتير المصرفية

الخوارزمية   و ما يعرف بالھيستوغرام.يجي للورقة أل الرسم البياني النسالموجودة ليتم بعد ذلك تحلي
عدد بحساب حجم العملة الورقية بحساب ال بتحويل العملة الورقية للمصفوفة ثم أ تبد    [26]المقترحة في

يتم التعرف  ، ولمصفوفةبعاد الريئسية األستخراج اثم يتم ، النقاط الطولية والعرضية المكونة للصورة
 صلية المخزنة في قاعدة البيانات.ئيسية للعمالت األبعاد الرورقية بمقارنتھا باألمة العملة العلي قي

لصورة، الفئة، التوقيع وتاريخ ا ستخدام مقاطع من العملة الورقية مثل الرقم المتسلسل،اتم   [27]في
 ي عليتجاه واحد مبنإيعتمد علي مصنف ذو  [27]النظام المقترح في  مقارنة.إلجراء عملية ال صادراإل

من حيث  تعتبر جيدة جداً  [27] النتائج المستخرجة منبين الخصائص التأمينية،  المسافة البعيدة الضبابية
التي تكون في زوايا العمالت  الشكلألا يعرف بمطابقة الحواف ستخدام ماتم  [28] في دقة التعرف.

  الورقية.

  :Peak Signal to Noise Ratio (PSNR). نسبة زروة اإلشارة الي الضوضاء 5.4

سائط المتعددة. حيث يتم ختبار للواكمعيار  ستخدامهاتم جودة الصورة، فقد  مقياس يستخدم لقياس  ھو 
 كل نقطة مع النقطة التي تماثلھا في الصورة التي نريد مقارنتھا معھا. ةقياس الفرق بين الصور بمقارن

نھا تحتاج أن تكون الصورتين إلبرمجيات إال ة من حيث العتاد واھذه الطريقة بالرغم من إنھا غير مكلف
ً في الصورتين تماماً، حيث يتم وان متساويوثبات األلاألشكال بنفس الحجم وأن يكون توزيع  عتبار إا

  نه ضوضاء.إق بين الصورتين علي الفر
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  :معالجة اإلشارات بالطرق الفيزيائية. 6.4

لخصائص التأمينية للعمالت الورقية وھي ھناك بعض الطرق األخري المستخدمة في التعرف علي ا
شعة فوق البنفسجية للتعرف علي اليوان الصيني، ستخدام األاتم   [ 29] ففي تعتمد علي األشعة الضوئية. 

بقياس األشعة  للتعرف علي خاصية درجة خشونة نسيج الورقة التي تستخدم في طباعة العملة الورقية
تي تتوھج عند تعريضه لمثل ھذه ة التعرف علي بعض األلوان ال، كما يمكن لھذه األشعالمنعكسة منھا

  شعة. نجد أن كفاءة ھذه الطريقة أيضاً تتأثر بمدي تعرض العملة الورقية بالعوامل الطبيعة.األ

  علي العمالت السودانية المزيفة:في التعرف الطرق المستخدمة بعض ختبار ا. 5

في التعرف علي العمالت الورقية السودانية فقھا وتبيان مدي تواالطرق المستخدمة  ختباربعضال
للعملة السودانية الحقيقية فئة الخمسون جنيھاً،   (Dataset)مجموعة البيانات  تكوينوالً أالسودانية تم 

عينة من العمالت المزيفة من نفس الفئة غير أن  79، كما تم نسخ عدد عينة 384نسخ عدد حيث تم 
عينة من  76ختيار عدد التكون التجربة أقرب للحقيقة تم  عينة. 76عدد ختبار منھا كان الصالحة لال

. لغرض التجارب تم تقسيم مجموعة البيانات الي العمالت الحقيقية ومعھا نفس العدد من العمالت المزيفة
ولي وتسمي عينة التدريب و عددھا مائة عينة مقسمة ال خمسون عينة حقيقية مجموعتين ، المجموعة األ

الي  ختباروعددھا إثنان وخمسون عينة مقسمةوخمسون عملة مزيفة، والمجموعة الثانية وتسمي عينة اال
) يبين عينة من العملة الورقية 2شكل رقم (  رون عينة حقيقية وستة وعشرون عينة مزيف. ستة وعش
 ختبارھا.اإلجراء التجارب و (MATLAB)تم كتابة برنامج بواسطة الماتالب  وأخري مزيفة.الحقيقية 

  فيما يلي نبين خطوات ونتائج بعض الطرق المستخدمة وھي:

  : (ANN)الشبكات العصبونية اإلصطناعية   .1.5

مزيفة فئة عينة من العمالت الحقيقية ونفس العدد من العمالت ال 76تم تحديد  قةطريختبار ھذه الال
ليتم إجراء بعض الخطوات عليھا وھي  معيارية،ليتم تقسيمھا الي عينات تدريب وعينات  الخمسون جنيھاً 

شكل كما في ال،ضوضاء، إعادة التحجيم)الإزالة  المستوي الرمادي،المعالجة االولية (تحويل الصورة الي 
 [30] عناصر الرئيسية تحليل ال مستخدااب الخصائصعدد محدد من  ستخالصام ت ، )3رقم (

(Principal  Component Analysis PCA)تي:بعد تجھيزالعينات تم إجراء اآل. ، وأخيراً التصنيف  

  تي:، حيث كانت التنائج كاآل (Backpropagation) ختبار بطريقة اإلنتشار الخلفيأ) اال

ت الحقيقية % للعمال100% و 99 عقد، كانت درجة التعرفعشرة ستخدام طبقة واحدة واعند  .1
في مجموعة  حدة علي إنھا مزيفة، حيث تم تصنيف عملة حقيقية وآ والمزيفة علي التوالي

  .التدريب
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% للعمالت الحقيقية 96.15% و 100عقدة، كانت درجة التعرف  17حدة وآستخدام طبقة واعند  .2
 ختباراال في مجموعة، حيث تم تصنيف عملتين حقيقيتين علي إنھما مزيفة والمزيفة علي التوالي

.  

ت الحقيقية % للعمال 98.07% و 100عقد، كانت درجة التعرف  5ستخدام طبقتين واعند  .3
، حيث تم تصنيف عملة حقيقية واحدة علي إنھا مزيفة في مجموعة والمزيفة علي التوالي

  ختبار.اال

% و 99عقدة لكل طبقة، كانت درجة التعرف  6،7،6ستخدام ثالثة طبقات تحتوي علي اعند  .4
، حيث تم تصنيف عملة حقيقية من مجموعة % للعمالت الحقيقية والمزيفة علي التوالي96.15

  .ختبار علي إنھا حقيقيةالتدريب علي إنھا مزيفة كما تم تصنيف عملة مزيفة من مجموعة اال

  : (GMM) ج قاوس الخليطذنمو. 2.5

 لمزيفة.% للعمالت الحقيقية وا100خصائص، كانت درجة التعرف  10ستخدام اعند 

  : (PSNR).  نسبة زروة اإلشارة الي الضوضاء 3.5

علي درجات األلوان الثالثة (  ةختبار ھذه الطريقة علي عينة من العملة السودانية الحقيقية والمزيفاعند 
ألحجام كما إن واألزرق واألحمر) كانت النتائج سيئة وذلك ألن العملة السودانية غير متساوية ا األخضر

لوان غير متطابق علي سطح العملة، حيث تم تمثيل النتائج كما ھو مبين في الشكل كال واألتوزيع األش
  ).6,5,4( رقم

  ج المقترح للتعرف علي العمالت الورقية السودانية:ذ. النمو5 

بعد تحويلھا الي  (Image compression)ج يعتمد علي ضغط الصورةذقتراح نموإتم 
في وسائط التخزين وتسھيل اسي لضغط الصورة ھو تقليل حجمھا س. الھدف األ(Wavelet)[30]مويجة

تفقد جزء من مرحلة وجد أنھا في كل مراحل عند ضغط الصورة لعدة  نقلھا عبر شبكات اإلتصاالت.
ن العملة المزيفة ھي في البدء تعتبر فاقدة للكثير من خصائص العملة الحقيقية، فھي أ، وبما خصائصھا

الفرق بينھا وبين العملة صبح يتفقد المزيد من الخصائص التامينية حيث  احلمرستخدام الضغط لعدة اب
  وضوحاً واسھل تمييزاً.أكثرالحقيقية 

 Level)عتبة المستويفضل نتائج تم الحصول عليھا كانت عند أختبار ھذه الطريقة وجد إن اعند 
Threshold)  15  والتي تم الحصول عليھا بداللة العتبة الشاملة(Global Threshold)  عند درجة

   ) علي التوالي. 8) و (7، كما ھو مبين في الشكلين ( 0.9
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جنيه سوداني 50عملة ورقية حقيقية فئة  جنيه سوداني 50ھستوغرام عملة ورقية حقيقية فئة    

 

جنيه سوداني 50عملة ورقية مزيقة فئة  جنيه سوداني 50ھستوغرام عملة ورقية مزيفة فئة    

.ختالف ھستوغرام العملة الورقية الحقيقية من المزيفةا) بيبن 1شكل رقم (  

 

  

 مسلسل
الطريقة المستخدمة في 

  التعرف
الخصائص التأمينية المستخدمة في 

  فرالتع
 لعصبونيةاالشبكات   1

 صطناعيةاإل
  صورة العملة الورقية كاملة

  صورة العملة الورقية كاملة  ةج ماركوف المخفيذانم  2
  صورة العملة الورقية كاملة  الداعمة للمتجھات اتالمكين  3
أوالورقية  –أجزاء من العملة الورقية   ج قاوس الخليطذنمو  4

 كاملة
نسبة زروة اإلشارة الي   5

  الضوضاء
  لة الورقية كاملةصورة العم

معالجة اإلشارات بالطرق   6
  الفيزيائية

  نسيج الورقة وبعض األلوان المتوھجة

): مقارنة بين الطرق المستخدمة في التعرف علي العمالت الورقية 1جدول رقم (
  والخصائص التأمينية المستخدمة في عملية التعرف.

  
  

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0
0

0 . 0 0 5

0 . 0 1

0 . 0 1 5

0 . 0 2

0 . 0 2 5

0 . 0 3

0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0
0

0 . 0 0 5

0 . 0 1

0 . 0 1 5

0 . 0 2

0 . 0 2 5

0 . 0 3

0 . 0 3 5
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ً من  حقيقية  ): عملة ورقية2شكل رقم(  (أعلي) فئة الخمسون جنيھأ

.(أسفل) وأخري مزيفة من نفس الفئة  
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ولي عملة حقيقية ملونة، الثانية تم تحويلھا للمستوي ): الصورة األ3شكل رقم (

.زالة الضوضاء منھاإمادي، الثالثة تم الر  
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 العمالت الحقيقية (الخط األخضر)،ختبار العمالت الحقيقية والمزيفة بداللة قالب ابين  ):4شكل رقم (

ختبار العمالت الحقيقية والمزيفة بداللة قالب العمالت المزيفة (الخط االزرق) وقد تم افي المقابل و

 Red channel) (ختبار  بداللة اللون األحمراال

  

 لخط األخضر)،ختبار العمالت الحقيقية والمزيفة بداللة قالب العمالت الحقيقية (اابين  ):5شكل رقم (

زرق) وقد تم ة قالب العمالت المزيفة (الخط األختبار العمالت الحقيقية والمزيفة بداللاوفي المقابل 
  Green channel)( اللون األخضر ختبار  بداللةاال
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لعمالت الحقيقية (الخط ختبار العمالت الحقيقية والمزيفة بداللة قالب اابين  ):6شكل رقم (
ختبار العمالت الحقيقية والمزيفة بداللة قالب العمالت المزيفة (الخط افي المقابل األخضر)، و

 Blue channel)( اللون األزرق ختبار  بداللةاالزرق) وقد تم اال

 

 النتيجة العتبة

9/10 

 
0.9: القيمة المثلي للعتبة الشاملة عند )7شكل رقم (  

 زرق)الخط األ(عملة مزيفة-عملة حقيقية (الخط األخضر) 
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 النتيجة المستوي
15 

 
15): القيمة المثلي عند عتبة المستوي 8شكل رقم (   

 زرق)(الخط األ عملة مزيفة -خط األخضر) عملة حقيقية (ال
  

  :الخاتمة. 6

ً في عملية التعرف علي العمالت الورقية  من ما سبق نري إن جميع الوسائل والطرق المستخدمة حاليا
) مما يجعلھا قاصرة في 1نھا يتعرف علي خصائص محددة كما ھو مبين في جدول رقم (كل مالمزيفة 

موثوقيتھا لعدم مقدرتھا علي التعرف بدقة في درجة ضعف أداء وظيفتھا علي الوجه األكمل مما ينتج عنه 
  .التي يتم وضعھا في العمالت الورقية علي جميع العالمات التامينية

نقسام سائل المستخدمة في التعرف علي العمالت المزيفة نسبة إلوھر في الللتخلص من القصور الذي يظ 
معينة) وخصائص ورسومات شكال أخصائص تتخذ خصائص العمالت الورقية الي خصائص شكلية(

ن التحقق من كليھما يحتاج الي نظرية تدعم فإطريقة صناعة الورق)، و(تتعلق في الغالب بنوع  فيزيائية
  صائص مجتمعة.تعرف علي ھذه الخال

ستخدام تقنية ضغط الصورة اج من خالله وبذھذه المرحلة من ھذا البحث تم التوصل الي بناء نموفي 
ستخدام وسائل تقنية التعرف والتمييز بين العملة الحقيقية والمزيفة بللعمالت الورقية السودانية لالرقمية 

وناسخة وبرنامج بسيط عن طريق زھيدة التكلفة والمتمثلة في جھاز حاسوب بمواصفات معقولة 
نتشرت في إزييف في العملة السودانية والتي لتاالماتالب، مما يساعد في المساھمة في الحد من ظاھرة 

  خيرة.ونة األاآل

  العمل المستقبلي:. 7
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 (Dataset)مجموعة البيانات ج بعد توسيع ذنشاء هللا بإجراء المزيد من التجارب علي ھذا النموإسنقوم 
ة عينات أخري من العمالت الورقية الحقيقية والمزيفة، كما سيتم البحث عن التعرف علي العمالت بإضاف

  المزيفة بداللة نوع الورق المستخدم في طباعة العملة الورقية ودرجة خشونة ملمس سطح الورقة.

. شكر وتقدير:8  

ً الشكر والتقدير لألخوه اضع، ا العمل المتوذوالً وأخيراً لتوفيقه إلنجاز ھشكر تعالي أالحمد وال وأيضا
ه الورقة لما قدموه من عون ومعرفه. كما اليفوتني شكر اإلدارة العامة لألدلة الجنائية ذالمشاركين في ھ

دارة التدريب ا أشكر إبوزارة الداخلية السودانية وباألخص قسم الجرائم المستحدثة والتزييف، كم
       ا البحث.ذرت التمويل الالزم إلجراء ھفوواألبتعاث بجامعة الرباط الوطني التي 
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  الملخص باللغة اإلنجليزية:
 

Title: The Use of Intelligent Systems for Detecting Counterfeit Paper Money. 
 

Abstract: This paper presents a summary of the stage of work in building and 
creation of a new software application (model) for detecting counterfeit paper 
money. Research experiments were done and applied on Sudanese fifty pounds. 
The stage of work offered by this paper is to show the problems of computer 
applications available in detecting counterfeiting, also it displays the security 
features of paper money and the impact of it on computer applications that work 
to detect counterfeiting, also displays the theoretical framework to work during 
the presentation of the methods and concepts of scientific works of computer 
applications used in the detection of counterfeit paper money. 
Finally a new model is built to detect counterfeit paper money using Wavelet 
compression to the digital image of paper money, which can help to distinguish 
easily between genuine and counterfeit paper money. 
 

Keywords: Counterfeiting, paper money, counterfeit paper money, pattern 
recognition, digital image, digital image processing, image compression, 
wavelet, MATLAB.  

 
 المصطلحات:

 
صبونية األصطناعيةالشبكات الع  Artificial Neural Networks 

ج ماركوف المخفيةذنما  Hidden Markov Model 

 Support Vector Machine المكينات الداعمة للمتجھات

ج قاوس الخليطذنمو  Gaussian Mixture Model 

 Histogram الرسم البياني النسيجي

 Peak Signal to Noise Ratio نسبة زروة اإلشارة الي الضوضاء

 Dataset مجموعة البيانات

المكون الرئيسي تحليل  Principal  Component Analysis 

 Backpropagation اإلنتشار الخلفي

 Image compression ضغط الصورة

 Wavelet المويجة

 Threshold العتبة
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