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جامعة بيرزيت  -فلسطين
يتيح محرك البحث ( )http://ontology.birzeit.eduاسترجاع تعريفات وترجمات ومترادفات من أضخم قاعدة بيانات لغوية للغة
العربية ،تم حوسبتها وتطويرها عبر ثماني سنوات ،حيث تم حوسبة حوالي  150معجما عربيا ومتعدد اللغات وتوحيدها في قاعدة
بيانات واحدة .اضافة إلى ذلك ،يحتوي املحرك على األنطولوجيا العربية ،وهي شجرة مفاهيم ،تصنف وتعرف دالالت أهم الكلمات
العربية وتمثلها بلغة املنطق ليستطيع الحاسوب فهمها .وتجدر اإلشارة إلى أن محرك البحث املعجمي هو األول عامليا ،حيث ال يوجد
محركات مشابهة للغات األخرى من حيث الكم والجودة وأسلوب االستخدام .
يأتي هذا العمل ضمن مشروع بحثي لخدمة اللغة العربية ،وإغناء اإلنترنت بمحتوى عربي نوعي ،إذ سيتمكن املستخدمون واملترجمون
من إيجاد املصطلح الذي يناسب متطلباتهم وبترجمات متعددة ،خاصة وأن قاعدة البيانات تحتوي على عدد ضخم من معاجم
املصطلحات املعاصرة .الشكل ادناه توضح استرجاع معنى كلمة «موجود» من جميع املعاجم ومن األنطولوجيا ،كما يستطيع الباحث
التحكم إن كان يرغب في استرجاع ترجمات و/أو مترادفات و/أو تعريفات فقط .
قمنا بحوسبة حوالي  150معجما عربيا ومتعدد اللغات ،اضطررنا لطباعة غالبيتها يدويا ،خاصة وانه ال يوجد نسخ الكترونية لغالبية
املعاجم حتى في حوزة مؤلفيها .في املرحلة الثانية ،عملنا على تطوير خوارزميات إلعادة تشكيل بنيوية املدخالت والفصل بين التعريف
واملشتقات والتصريفات والترجمات واملترادفات ،وتخزينها في قاعدة بيانات واحدة ،ليستطيع الحاسوب فهمها والتعامل معها .خاصة وأن
الصناعة املعجمية التقليدية تركز على االستخدام الورقي للمعاجم.
تشتمل قاعدة البيانات حاليا على أنواع مختلفة من املعاجم ،مثل املعاجم اللغوية التقليدية ،القديمة والجديدة ،وكذلك املسارد التي
تشرح املصطلحات ،واملكانز التي تحتوي على مترادفات ،ومعاجم ثنائية وثالثية اللغة ،ومعاجم الفروق اللغوية ،وقواعد بيانات
تصريفية واشتقاقية .كما تغطي قاعدة البيانات شتى املجاالت ،مثل العلوم الطبيعية ،والهندسة ،والطب ،واالقتصاد ،واألدب،
واإلنسانيات ،والفلسفة ،والفن ،واالقتصاد .وتجدر االشارة إلى أن محرك البحث في هذه املرحلة يظهر الترجمات من وإلى االنجليزية ،إال
أن قاعدة البيانات تحتوي لغات االخرى ،خاصة الفرنسية ،والتي سنعمل على دعمها الحقا .
ً
أوال :الباحثون واللغويون واملترجمون
يتيح محرك البحث املعجمي ،جنبا إلى جنب مع األنطولوجيا ،تطبيقات شتى ملجموعتين رئيسيتين؛
والطلبة والجمهور العربي عموما ،السترجاع مترادفات وترجمات وتعريفات دقيقة ومتخصصة ،بدال من استخدام مترجمات اآللية غير
الدقيقة .ثانيا :الشركات التي تحتاج لبيانات لغوية من أجل تطوير تطبيقات حاسوبية ،مثل الترجمة اآللية ،البحث الداللي ،التحليل
اللغوي ،املدققات االمالئية ،واستخراج البيانات ،وغيرها.
من أهم سمات محرك البحث أنه يعرض اسم املعجم ورمز حقوق امللكية بجانب البيانات التي يتم استرجاعها .وعند الضغط على اسم
ّ
املعجم ،يظهر اسم املؤلف والناشر ،وروابط إلى صفحاتهم اإللكترونية ،وكذلك صفحة لشراء النسخة الورقية للمعجم .وهذا ما شجع
أصحاب املعاجم ملنحنا إذنا باستعمال معاجمهم عند مراسلتهم للسماح لنا بإدراج معاجمهم .وتجدر اإلشارة الى أننا و ّقعنا مذكرة
تفاهم مع منظمة األلكسو للتعاون في مجال حوسبة اللغة وهندسة املعاجم ،حيث منحونا حوالي خمسين معجما ثالثية اللغة صادرة
عن مركز تنسيق التعريب بالرباط .
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