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 وتقـدير كرــــــش
وأن أعمل صالحا  ترضاه وأدخلني برحمتك  وعلى والدي   وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي  "

 صدق هللا العظيم ( 19)سورة النمل: اآلية " في عبادك الصالحين

فالحمد هلل والشكر له كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ، من الحمد من شيء أجملليس بعد تمام العمل 

 .الشـاقةو  ةالمضني الدراسة لهذهمن إتمام  عليً وكما ينبغي لجزيل فضله وعظيم إحسانه على ما أنعم به 

ص وأخ ةالدراس هلكل من ساهم في إنجاز هذواالمتنان أن أشيد بالفضل وأقر بالمعروف  إالثم إنه ال يسعني 

 بالذكر....

على ما خصني به من التصويب ... وما علمني من  رديكالدكتور محمد بسام الأستاذي المشرف  -

 .... شكراً  . والذي أعطاني من وقته وفكره وتوجيهاته الكثيرفيض إنسانيته وخلقه الرفيع ومستواه الراقي

 من القلب.

دها وجهعلى مالحظاتها القيمة  الحمد مأمون  غديللمهندسة المتميزة اآلنسة  موصول أيضا  والشكر  -

 المبذول من أجل الوصول إلى الكمال في انجاز هذا العمل.......شـكرًا من القلب.

 األساتذة األفاضل الذين تكرموا بتحكيم دراستي، وتقديم العون الصادق دون تأخير أو تردد: -

o سـيرا أستور :ةالدكتور  ةاألستاذ 

o  :أبي صندوق  األستاذ الدكتور 

األستاذ  ساتذتها ورئيسهاأرا  أتوجه بالشكر الجزيل ألسرة الجامعة االفتراضية السورية بكل كوادرها و وأحي

 الدكتور خليل عجمي، ومديرة البرنامج الدكتورة الراقية سـيرا أستور

 الطالبة: ألفت فهد بركات
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 70 ................................................... : التقنيات المستخدمة في تطوير أنظمة المحادثة اآللية(26-1الشكل)

 70 ............................................. المحادثة اآللية : المصطلحات الشـائعة المستخدمة في أنظمة(27-1الشكل)

 72 ........................................................ مة المحادثة اآللية: المنصات المستخدمة لبناءأنظ(28-1الشكل)

 RASA ............................................ 83محادثة اآللي باستخدام (: المخطط الصندوقي لنظام ال29-1الشكل)

 88 ........................................................................ ة المحادثة: منهجية تصنيف أنظم(1-2الشكل)

 93 .......................................................................... : مكونات روبوت المحادثة اآللي(2-2الشكل)

 94 ........................................................................ : آلية عمل روبوت المحادثة اآللي(3-2الشكل)

 Api.ai Chatbot ..................................................................................... 96:   (4-2الشكل)

 Wit.ai Chatbot ..................................................................................... 97(: 5-2الشكل)

 SeerahBot   (Soumeya Mahamat Yassin, 2021) ........................ 99(: بنية نظام المحادثة 6-2الشكل)

 103 .............................................................. : نتيجة تنفيذ الوظيفة الثالثة "انهاء المحادثة"(7-2الشكل)

 103 ...................................................... (: نتيجة تنفيذ الوظيفة الثانية "االعتذار من المستخدم8-2الشكل)

 103 ..................................................................... : نتيجة تنفيذ الوظيفة األولى "التحية"(9-2الشكل)

 104 ........................ : نتيجة تنفيذ الوظيفة الرابعة " إرجاع إجابة دقيقة للمستخدم بخصوص استفساراته"(10-2الشكل)

 113 ........................................................................... : المخطط العام للنظام المنجز(1-3الشكل)

 113 .................................................................... : المخطط العام لنظام التحكم واإلدارة(2-3الشكل)

 115 .................................................................... الخاص بالزاحف  ERD: مخطط الـ (4-3الشكل)

 115 .................................................................... مخطط يوضخ مراحل عمل الزاحف(: 3-3الشكل)

 118 .............................................................. المخطط العام لتوليد ملفات نظام المحادثة :(5-3الشكل)

 119 ................................................................ الخاص بتوليد الملفات ERDطط الـ : مخ(6-3الشكل)

 124 ......................................................... م لبنية نظام المحادثة اآللي الذكي: المخطط العا(7-3الشكل)

 128 ............................................................. مدير النظاممخطط حاالت االستخدام لدور  :(8-3الشكل)

 128 ................................................................. ر الطالب: مخطط حاالت االستخدام لدو (9-3الشكل)

 AI Conversational Chatbot ........................................ 129(: مخطط حاالت االستخدام للـ 10-3الشكل)

 146 ......................................................................... للنظام المنجز ERD( مخطط الـ 1-4الشكل)

 Class Diagram ............................................................................ 147(: مخطط 2-4الشكل)

 150 ......................................... : الصفحة الرئيسية لنظام التحكم وإدارة نظام المحادثة اآللي الذكي(1-5الشكل)

 150 ................................... جامعة: صفحة الزاحف الخاص بقراءة األسئلة األكثر شيوعًا من موقع ال(2-5الشكل)

 151 ........................................... الصفحة الخاصة بعرض األسئلة بعد جلبها من موقع الجامعة (:3-5الشكل)
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 151 ........................................ : عرض األسئلة بعد إضافة اللهجة العامية على اإلجابات والسؤال(4-5الشكل)

 152 ................................................. ألسئلة إلضافة اللهجة العامية: الصفحة الخاصة بتعديل ا(5-5الشكل)

 153 ............................................... : الصفحة الخاصة بإضافة سؤال جديد واإلجابة الخاصة به(6-5الشكل)

 154 ............................. وتصنيفها والصيغ المختلفة لها حسب اللهجة المختارة: صفحة عرض األسئلة (7-5الشكل)

 154 ..................................................................... : صفحة إنشاء صيغة جديدة للسؤال(8-5الشكل)

 155 ................................................... وتعديل وإضافة لهجة جديدة : الصفحة الخاصة بعرض(9-5الشكل)

 155 ......................................................................... : صفحة إضافة تصنيف حديد(10-5الشكل)

 156 ................................................... : صفحة خاصة بعرض الحوارات الموجودة في النظام(11-5الشكل)

 157 ............................................................................ : صفحة إضافة جوار جديد(12-5الشكل)

 158 ......................................................... : صغحة توليد الملفات الخاصة بنظام المحادثة(13-5الشكل)

 159 .......................................................... الخاص بنظام المحادثة Domain: بنية ملف (14-5الشكل)

 159 ............................................................................. : بنية ملف بيانات التدريب(15-5الشكل)

 160 ...................................................................................: بنية ملف الحوارات(16-5الشكل)

 Anaconda Prompt ..................................... 160األوامر الخاص ببيئة العمل : تشغيل موجه (17-5الشكل)

 rasa init ......................................................................... 161نتيجة تنفيذ األمر : (18-5الشكل)

 161 ............................................... خاص ببناء هيكل الملفات الخاصة بالنظام: تنفيذ األمر ال(19-5الشكل)

 NLU ............................................ 161تظهر البدء بعملية تدريب النموذج الخاص بـ  : صفحة(20-5الشكل)

 162 ...................................................................... عملية التدريب للنموذج (: استمرار21-5الشكل)

 Core Model ............................................................. 162: انتهاء عملية التدريب للـ  (22-5الشكل)

 RASA Server ...................................................................... 163(: تشغيل مخدم 23-5الشكل)

 163 ............................................... العربية : تجريب النظام عن طريق ارسال رسائل له باللغة(24-5الشكل)

 164 .................................................. ية السوريةعلى اللهجة العام NLU Model(:  ادريب 25-5الشكل)

 Create ................................................... 164ائمةة : إنشاء صفحة خاصة بالجامعة من الق(26-5الشكل)

 165 ........................................................................... : ادخال اسم ونشاط الصفحة(27-5الشكل)

 SVU .................................................... 165الصفحة الخاصة بالجامعة االفتراضية باسم (: 28-5الشكل)

 166 ....................................................................... ( ادخال اسم التطبيق المراد إنشاؤه29-5الشكل)

 Captcha .................................................................. 166: صفحة التحقق باستخدام (30-5الشكل)

 167 ...................................................................................... : صفحة التطبيق(31-5الشكل)

 167 .............................................................. الخاصة بالتطبيق Dashboard: صفحة (32-5لشكل)ا
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 168 ............................................................ : ادخال اسم الصفحة المراد ربطها بالتطبيق(33-5الشكل)

 168 ................................................................................... ماحيات التطبيق: س(34-5الشكل)

 168 ........................................................... فحة الفيس: نجاح عملية ربط التطبيق مع ص(35-5الشكل)

 169 ............................................................... الخاص بصفحة الجامعة Token: توليد (36-5الشكل)

 Webhook ................................................................................... 169: إعداد (37-5الشكل)

 170 ..................................................................... : تنفيذ الخطوة األولى لعملية الربط(38-5الشكل)

 170 .................................................................. : تنفيذ الخطوة الثانية من عملية الربط(39-5الشكل)

 171 ............................................................... من عملية الربط a-: تنفيذ الخطوة الثالثة(40-5الشكل)

 171 .............................................................. من عملية الربط b-: تنفيذ الخطوة الثالثة (41-5الشكل)

 172 .................................................................... : اختبار نظام المحادثة اآللي الذكي(42-5الشكل)

 173 ................................................................. : الصفحة الرئيسية للجامعة االفتراضية(43-5الشكل)

 173 ................................................................... : عرض النظام ضمن موقع الجامعة(44-5الشكل)

 174 .................................................................. عرض الرد على شكل مخطط بياني :(45-5الشكل)

 174 .............................................. لب والتعريف عن اسم نظام المحادثة اآللي: الترحيب بالطا(46-5الشكل)

 175 .................................................................. الرد على شكل فيديو تعليمي : عرض(47-5الشكل)

 176 ....................................................... لتعليمي حسب الزر الذي تم نقره: تشغيل الفيديو ا(48-5الشكل)

 176 .......................................................................... شكل أزرار : عرض الرد على(49-5الشكل)

 177 ......................................................................... : عرض الرد مع روابط تشعبية(50-5الشكل)

 177 ............................................................ : كتابة السؤال والرد باللهجة العامية السورية(51-5الشكل)

 179 ............................................................................. (: ادخال اعدادات المشروع52-5الشكل)

 179 .................................................................................. (: إنشاء مشروع جديد53-5الشكل)

 180 ........................................................................................ (: بنية المشروع54-5الشكل)

 Bot Framework Emulator ............................................................ 180(: إعدادات 55-5الشكل)

 Bot Framework Emulato ............................................................. 181(: إعدادات 56-5الشكل)

 181 .............................................................................. (: بدء المحادثة مع النظام57-5الشكل)

 182 ................................................................................. (: إنشاء قاعدة المعرفة58-5الشكل)

 QnA service ......................................................................... 182(: إنشاء خدمة 59-5الشكل)

 QnA Service ................................................................ 183(: نجاح عملية البناؤ للـ 60-5الشكل)

 QnA service ..................................................... 183(: إنشار قاعدة المعرفة وربطها مع 61-5الشكل)
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 184 ................................................................ (: تغذية قاعدة المعرفة بمصادر البيانات62-5الشكل)

 184 ....................................................... (Chit-Chat(: اختيار شخصية لنظام المحادثة )63-5الشكل)

 185 ........................................ (: انتهاء عملية البناء لقاعدة المعرفة وجلب البيانات من مصادرها64-5الشكل)

 185 ........................................................... (: انتهاء عملية التدريب والنشر لقاعدة المعرفة65-5الشكل)

 186 ............................................................................ (: بناء تطبيق نظام المحادثة66-5الشكل)

 187 .................................................................... (: انتهاء عملية البناء لنظام المحادثة67-5الشكل)

 187 ....................................................................... : ربط النظام مع قنوات االتصال(68-5الشكل)

 188 .................................................................................. (: توليد مفاتيح األمان69-5الشكل)

 189 .......................................................... ى المعلومات المدخلة سابقاً (: صقحة التأكيد عل70-5الشكل)

 Congitive Service .................................................................. 189(: إنشاء خدمة 71-5الشكل)

 LUIS .................................................................. 190 (: توليد مفاتيح الربط الخاصة بـ72-5الشكل)

 190 ................................................................................. (: انتهاء عملية االعداد73-5الشكل)

 LUIS ................................................................. 191(:  رسالة ترحيب للبدء باستخدام 74-5الشكل)

 Azure Dashboard ......................................................... 191(: ادراج الخدمات ضمن 75-5الشكل)

 192 .................................................................... (: أنشاء تطبيق معالجة اللغة العربية76-5الشكل)

 192 ...................................................... (: ال يوجد مجاالت معرفة معرفة مسبقًا للغة العربية77-5الشكل)

 193 ................................................................................ (: : تنفيذ الخطوة الثانية78-5الشكل)

 194 ............................................................... (: قنوات االتصال الخاصة بنظام المحادثة79-5الشكل)

 194 .................................................................................. (: تنفيذ الخطوة الثالثة80-5الشكل)

 195 ................................................................................ (: تنفيذ الخطوة الخامسة81-5الشكل)

 195 .................................................................................. (: تنفيذ الخطوة الرابعة82-5الشكل)

 196 .......................................................................... (: نتائج تنفيذ الخطوة الخامسة83-5الشكل)

 botpress ........................................................... 196: تشعبل المخدم الخاص ياألداة -84) 5(الشكل

 196 .................................................................................. : تتمة عملية التشغيل(85-5)الشكل

 197 ............................................................................ : واجهة الدخول إلى النظام(-586(الشكل

 197 ............................................................... : الصفحة الخاصة ببناء نظام المحادثة) -587(الشكل

 198 ...............................................................: ادخال محددات البناء الخاصة بالنظام) -588(الشكل

 198 .................................................................. : اختيار اللغة العربية كلغة للمحادثة) -589(الشكل

 199 ...................................................................... : عرض أنظمة المحادثة المبنية) -590(لالشك
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 Q&A ............................................................ 199ذج عن األسئلة المدخلة ضمن : نما) -591(الشكل

 200 ................................................................ ختلفة للسؤال والجواب: ادخال صيغ م) -592(الشكل

 201 ............................................................................. نة: أنواع االجابات الممك) -593(الشكل

 202 .............................................. ة الترحيب: تشغيل برنامح لعرض اسم المستخدم قي رسال) -594(الشكل

 202 ....................................................................... : جزء من مخطط سير المحاثة) -595(الشكل

 203 ............................................................................ طريقة إعداد العقدة الثالثة:) -596(الشكل

 203 .............................................................................. نتيجة تنفيذ عقدة البدء: ) 97-5(الشكل

 204 ..................................................................... : نتيجة تنفيذ العقدة الثانية والثالثة) -598(الشكل

 204 ......................................................................... : اعداد الحدث عند االنتقال ) -599(الشكل

 Skill ....................................................................... 205ضمن  الخيارات(: ادخال 100-5الشكل)

 205 .......................................................................... نتيجة تنفيذ عقدة التسجيل ) -5101(الشكل

 217 ..............................................................................: شهادة في الذكاء الصنعي(1-8)الشكل

 218 ........................................................................ : شهادة في مجال التعلم العميق(2-8 )الشكل

 Microsoft Bot ............................. 219باستخدام  : بنية مشروع نظام المحادثة اآللي الذكي المطور(5-8الشكل) 

 220 ..................................................... لبناء النظام Microsoftمات استخدام خد 2-: فاتورة(6-8)الشكل

 220 ...................................................... لبناء النظام Microsoftخدمات  استخدام 1-: فاتورة(7-8الشكا)

 221 .................................... رمجية الخاصة ببناء نموذج اكتشاف المشاعر في النص(: التعليمات الب3-8الشكل)

 221 .................................................................................... (: نتيجة تنفيذ النموذج4-8الشكل)
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 االختصارات المستخدمة
 

 Full Word– الكلمة كاملة Abbreviation- االختصار
  AIML Artificial Intelligence Markup Language  

ANN Artificial Neural Network 

AI Artificial Intelligence 

CNN Convolutional Neural Network  

DL Deep Learning 

DNN Deep Neural Network  

FFNN Feedforward Neural Network 

GNN Graph Neural Network  

HCI Human Computer Interaction   

LSTM Long Short Term Memory  

ML Machine learning 

NER Name Entity Recognition 

NLG Natural Language Generation  

NLP Natural Language Processing  

NLU Natural Language Understanding  

RBFN Radial Basis Function Network  

ReLU Rectified Linear Unit  

RNN Recurrent Neural Network  

RL Reinforcement Learning 

Seq2Seq Sequence-To-Sequence  

SVM Support Vector Machin 
ERD Entity Relationship Diagram 

PCA Principal Component Analysis  
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 والتعاريف المصطلحات
 

 Meaning/ Definition– / التعريفالمعنى Terminology- المصطلح
Action  :البيئة االتحآلية في التعلم التعزيزي ينتقل بها الوكيل بين فعل. 

Attribute  ق ر عليها أو بالطالتعرف ميزة لشيء ما يمكن للبشر  صفة أوسمة 
 "المؤتمتة. وغالبا ما تستخدم كمرادف لكلمة "خاصية

Artificial intelligence – AI  قادرة علـوم الحاسـب يركـز علـى بنـاء أنظمـة  مجاالتمجـال مـن
 واالستدالل التعلم، مثل: بشرياً  على أداء مهام تتطلب عادة ذكاء

 " اآللة"ذكاء أيضًا  االذاتي. ويطلق عليه والتطوير
Activation Function لمعالجـة     ةالصنعيية ونمعادلة رياضية تسـتخدم في الشـبكة العصب

قد وتوليد المخرجات المدخالت  .الموزونـة للع 
Algorithm  مجموعـة مـن التعليمـات المحـددة لحـل مشـكلة، أو أداء مهمـة

 .معينـة
Algorithm Efficiency  كامالً  العمـلمقيـاس لقيـاس متوسـط الوقـت الالزم للخوارزميـة لتنفـذ 

 .علـى مجموعـة مـن البيانـات
Anomaly Detection  :عملية تحديد المشـاهدات غير المعتادة أو غير اكتشاف الشذوذ

الطبيعية في البيانـات بسـبب خصائصهـا المختلفـة عـن غالبيـة 
 عالجة.الم البيانـات

Artificial Intelligence Markup 

Language  AIML 
ترميزية مبنية على لغة الترميز لغة  :الصنعيلغة ترميز الذكاء 

 .تطبيقات اللغات الطبيعيةلتطوير  XML   الموسعة
Artificial Neural Network 

(ANN) 
مسـتوحى مـن   الشـبكات  الصنعينمـوذج حوسـبي فـي الـذكاء 

شـبكة “أيضًا عليـه  الحيوانـات. ويطلـق ألدمغةالبيولوجيـة  العصبيـة
 ."عصبيـة
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Backpropagation خوارزمية تستخدم عند تدريب الشبكات العصبية : انتشار عكسي
 عـن طريـق إيجـاد قيمـة المشـتقة المطلوبة األخطاءلتقليـل  ةالصنعي

 .حساب أوزان الشبكةل
Bag of Words  :يل للكلمات في نص يصف تكرارها داخل مستند تمثحقيبة الكلمات

  .بغض النظر عن ترتيبها
Bayes’s Theorem   "الشـرطية التـي  االحتماالتمعادلـة رياضيـة لحسـاب نظرية بايز

علـى حـدث سـابق. ويطلـق عليها  تصـف احتماليـة وقـوع حـدث بنـاءً 
 .""قانـون بايـز" أو "قاعـدة بايـز اً أيض

Bias :مجموعـات على    الصنعيانحيـاز أو تفضيـل نظـام الـذكاء  تحيز
 .""تحيـز خوارزمي ـاً ضأخـرى. ويطلـق عليـه أي

Bigram  :سلسلة من كلمتين في نصكلمات ثنائية. 
Boosting  :ه، وتحويل   الموجم طريقـة لتقليـل التحيـز والتبايـن في التعلتعزيز

 اءأقوي ن ضعفاء إلـى متعلمينمـن متعلميـ اآللةخوارزميـات تعلـم 
Bot  :برنامج مؤتمت يقوم بمهام متكررة لمحاكاة النشاط البشري بوت. 

Chatbot  برنامـج ذكاء اصطناعـي يسـتخدم أسـاليب معالجـة اللغـات الطبيعيـة
للتفاعـل مـع المسـتخدمين عـن طريـق المحادثـات الصوتيـة أو 

 .النصيـة
Classification تحـدد الفئـة التـي ينتمـي   إليهـا مدخـل  اآللةخوارزميـات تعلـم  نـوع مـن

 .""تصنيف قياسـي معيـن. ويطلـق عليـه أيًضـاً 
Cognitive Computing  منصات تعتمد على التخصصات العلمية للذكاء  :إدراكيةحوسبة

لمحاكاة عمليات التفكير البشري عن طريق نموذج  الصنعي
 محوسب

Collaborative Robot عمل  فـي بيئـة اإلنسانمصمـم للتفاعـل المباشـر مـع  روبوت تعاوني
 مشترك
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Convolutional Neural Network 

CNN 
نوع من الشـبكات العصبية العميقة  تالفيفيةشبكة عصبية 

المسـتخدمة في إنشـاء نماذج لتحليل الصور والفيديوهات 
  .ومعالجتها

Context سياق 
Dataset  مجموعـة مـن البيانـات التـي يمكـن الوصـول إليهـا  بياناتمجموعة

 بصيغـة واحـدة أو أكثـر
Decision tree algorithm ه تسـتخدم رسـوما بيانية شـجرية م موجلخوارزمية تع :شجرة القرار

 .عمليـات تحليل القرار إلجراء
Deep Learning عـدة طبقـات يسـتخدم  اآللةمجـال فرعـي مـن تعلـم  :تعلم عميق

المعقدة عن طريق  المشكالتمخفية في الشـبكات العصبية لحل 
 .اإلدخاللبيانـات  األساسيةتحديـد أهـم الخصائص 

Deep Neural Network DNN ل يشـتم ةالصنعينـوع مـن الشـبكات العصبيـة  شبكة عصبية عميقة
 ه. ويطلـق عليـواإلخراج اإلدخالعلى عدة   طبقـات بيـن طبقتـي 

 "نمـوذج عميق"ـا أيًض 
Dialog Management عمليـة اختيـار الخطـوة التاليـة فـي حـوار التـي تكـون  إدارة الحوار

  .لتحقيـق الهـدف المنشـود األنسب
Entity  عليه وتمييزه بوضوحكيان مادي أو غير مادي يمكن التعرف. 

Entity Annotation  :يانـات واسـتخراجها ووسـمها فـي عمليـة تحديـد الكتسمية الكيانات
 .علـى فهـم الجمـل غيـر المهيكلـة اآللةالنـص لمسـاعدة 

Epoch تمريرة تدريب كاملة على مجموعة البيانات بأكملها :دورة. 

Feature لعمليـةمدخاًل ة للبيانـات يمكـن اسـتخدامها صفـة أو ميـز  ة:خاصي ً  
 ."ـا لكلمـة "سـمةراًدفمـا تسـتخدم م    باً التنبـؤ. غال

Feature Extraction عمليـة توليـد أو اشـتقاق متغيـرات مفيـدة وغيـر  :الخصائص استخراج
 .ناتأو الكيا األشياءلوصـف خصائـص  األوليةمتكررة من البيانـات 
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Feature Learning  للعثور تلقائيا على  األساليبمجموعة من  الخصائص:تعلم
 الخصائص أو تصنيفها من البيانات تشافالك المطلوبة التمثيالت

 .األولية
Feedforward Neural Network  شـبكة عصبيـة اصطناعية تنتقل  :أماميةشبكة عصبية ذات تغذية

ة إلـى طبق اإلدخالفيهـا المعلومات دائما في اتجـاه واحـد، مـن طبقة 
 اإلخراج

Framework إطار عمل 
Generalization مـوذج علـى تقديم تنبؤات صحيحـة بناء على بياناتقـدرة الن :تعميم 

 جديدة
Graph Neural Network GNN  التعلـم العميـق يعالـج البيانـاتنوع من طرق  بيانية:شبكة عصبية 

 شكل رسم بياني الممثلـة على
Function تابع 

Intent  نّية / قصد 
Interactive تفاعلي 

K-Means Clustering  خوارزميـة تجميع تسـتخدم المتوسـط لتصنيـف  :سطبالمتو تجميع
عـدد محـدد مـن المجموعات بنـاء على تشـابه  البيانات إلى ً 

 خصائصها.
Keras واجهـة برمجـة تطبيقـات بلغـة البايثـون تسـتخدم فـي تعلـم    كيراس

  .التعلـم العميـق أطر وتعمـل علـى عـدد مـن    اآللة
Knowledge Base ومعلومـات  االستداللقاعـدة بيانـات تتضمـن قواعـد  :معرفة قاعدة

  .حـول الخبـرة البشـرية فـي مجـال ما
Language Model نمـوذج يحـدد احتماليـة وجـود سلسـلة معينـة مـن  :موذج لغوي ن

 r .الكلمـات فـي جملـة
Linear Regression بين عدة  العالقةيوضح  اإلحصائينوع من التحليل  االنحدار

 .اتفي البيان االتجاهاتنموذج تنبؤي وتوضيح  إلنشاءمتغيرات 
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Long Short Term Memory 

LSTM 
نـوع مـن الشـبكات العصبيـة  :المطولةالذاكرة القصيرة المدى 

التكراريـة التـي تعالـج تسلسـل البيانـات بـأداء مقبـول لـكل التوابـع 
 .الطويلـة والقصيـرة

Machine learning  مـن  األنماطيهتـم بتعلـم  الصنعيمجـال فرعـي للـذكاء  اآللةتعلم
البيانـات المتاحـة لعمـل تنبؤات أو قرارات مبنية على بيانات جديـدة 

 .دون برمجـة صريحـة
MNIST مكتوبة  ألرقاممجموعة بيانات عامة تشتمل على صور  إم نيست

 .بارهاالموجه واخت لةاآلستخدم لتدريب خوارزميات تعلم تبخط   اليد 
Model بمـن بيانات التدري اآللةتمثيـل لمـا تعلمتـه خوارزمية تعلم  نموذج. 

 ."اآللة"نموذج تعلم  ويطلـق عليـه أيًضـاً 
Model Testing ذلك و  كامالً عملية تقييم أداء نموذج مدرب تدريبا  اختبار النموذج

  .االختبارباستخدام بيانات 
Multilayer Neural Network  شـبكة عصبيـة تشـتمل علـى أكثـر  الطبقات:شبكة عصبية متعددة

قـد    الخاليامـن طبقـة مـن   .ةالصنعي العصبيـة أو الع 
N-Gram سلسلة من عدد من الكلمات في نص سلسلة كلمات.  

Name Entity Recognition  الكالمعملية تحديد أسماء الكيانات وفئاتها في النص أو. ً  
Natural Language Generation 

NLG 
عملية تحويل البيانات المهيكلة إلى لغة  :توليد اللغات الطبيعية

 .طبيعية
Natural Language Processing 

NLP 
و يهتم بفهم أ الصنعيفرع من فروع الذكاء  معالجة اللغات الطبيعية

  .كالمكانت على شكل نص أو البشرية سواء توليد اللغةٌ  
Natural Language 

Understanding NLU 
: مجال فرعي من معالجة اللغات الطبيعية يهتم فهم اللغات الطبيعية

 الطبيعية اإلنسانقـادرة علـى فهـم لغة  آالتببناء 
Neuron عقـدة فـي الشـبكة العصبيـة تعالـج قيـم إدخـال متعـددة،    خلية عصبية

يـة عصب خلية ـاً هـا أيًض وينتـج منهـا قيمـة مخـرج واحـد. يطلـق علي
 ."اصطناعيـة
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Pattern Recognition :يركز على  اآللةتعلم  مجاالتمجال من  التعرف على األنماط
 .تحديد أنماط البيانات أو انتظامها

Perceptron  خوارزميـة تقبـل قيمـا مدخلـة، وتنفـذ دالـة علـى المجمـوع    بيرسبترون
 ـي قيمـة مخرجـة واحـدةالمرجـح للقيـم المدخلـة، وتعط

Pipeline الرؤى طريقـة لتنظيـم سـير العمـل الخـاص باسـتخراج  سير العمل 
 .اآللةمـن   البيانـات أو إنتـاج نمـاذج تعلـم 

Rectified Linear Unit ReLU ان إذا ك عطـي القيمـة صفـردالـة تنشـيط ت وحدة خطية مصححة ريلو
دخل معطـي نفـس قيمة المدخـل إذا كان الوت صفرًا، دخـل سـالبا أوالم

 .موجبا
Recurrent Neural Network 

RNN 
لومـات سـتخدم لفهـم المعتنـوع مـن الشـبكات العصبيـة  :شبكة عصبية

 عن طريق التشـغيل عدة مرات األنماطالمتسلسـلة وتحديد 
Sentiment Analysis أو  حصائيةاإلعمليـة اسـتخدام الخوارزميات  تحليل المشاعر

المضمنـة فـي نص  واآلراءلتحديـد المشـاعر  اآللةخوارزميات تعلم 
 .أو صورة

Sequence-To-Sequence 

Seq2Seq 
مهمـة تحويـل سلسـلة مـن الكلمـات  :تسلسلمهمة تحويل تسلسل إلى 

  .إلـى سلسـلة أخـرى مـن الكلمات
Tensorflow   اآللةمنصة مفتوحة المصدر لتطبيقات تعلم. 

Text Tokenization عملية تقسيم النص إلى وحدات صغيرة تسمى وحدات  :تقسيم النص
 .لغوية

Training التـي تشـكل نموذجـا    المعامالتعمليـة تحديـد أو تحسـين  :تدريب
ويطلـق  .باسـتخدام بيانـات التدريب اآللةيعتمـد علـى خوارزميـة تعلـم 

 .""تدريـب النمـوذج عليهـا أيًضـاً 
Utterance  تحـاوري أي إدخـال مـن مسـتخدم بشـري إلـى نظـام ذكاء اصطناعـي، 

 الكالمف على    مثـل: بـوت المحادثة، وأنظمـة التعر
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 الرسالة  ملخص
 

 .(SVUالجامعة االفتراضية السـورية )الجامعة: 

 .: ماجستير في تقانات الويبالبرنامج

  : ماجستير.الدرجة

باللهجة العامية السورية باستخدام تقنيات معالجة النصوص العربية  Chatbotتصميم وتنفيذ نظام محادثة آلي ذكي : العنوان

 االفتراضية. تطبيق على الجامعة

 : ألفت فهد بركات.اسم الطالب

 Olfat_103473: معرف الطالب

 .د.محمد بسام كرديالمشرف: 

 م.غدي مأمون الحمد.المشرف المساعد: 

 : يتم التحديد الحقاً.المناقشةتاريخ 

 Human-Computer( أحد أشكال التفاعل بين اإلنسان والحاسوب )Chatbotيعتبر نظام المحادثة اآللي )- الملخص

Interaction HCI باستخدام اللغات الطبيعية. وهو أحد أساليب المحادثة بين اإلنسان واآللة التي تم تصميمها إلقناع البشر )

ن مع إنسان بداًل من آلة. استخدمت أنظمة المحادثة اآللية على نطاق واسع في العديد من الخدمات، مثل بأنهم يتحدثو 

aniel (D ها وغير خدمة العمالء، تقديم المساعدة على المواقع اإللكترونية، التعليم، تقديم بعض خدمات الرعاية الصحية 

Braun, 2017)  يمكن تعريف اـلChatbots  بأنه شخص افتراضي يمكنه التحدث بفعالية مع أي إنسان باستخدام

يوجد حالًيا العديد  .(DAWSON, 1998)  (AI) الصنعيالمهارات النصية التفاعلية المعتمدة على مفاهيم التعلم اآللي والذكاء 
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و  IBM Watson ،Microsoft bot، AWS Lambdaتطوير مثل لالسحابية المتاحة ل ذات القاعدة Chatbotsمن خدمات 

Heroku  تقدم هذه الورقة دراسة عن كيفية بناء وتطوير أنظمة المحادثة اآللية الذكية باللهجة والعديد من الخدمات األخرى .

 أدوات التطوير المختلفة. العامية السورية باستخدام

 

لمفاهيم التعلم لة شام دراسة نظريةالذي يقدم  الدراسة النظرية،، األولفصول وتبدأ بالفصل سبعة تنقسم هذه الدراسة إلى 

ت نيتها، مجاالألنظمة المحادثة اآللية )أنواعها، باآللي والشبكات العصبونية والتعلم العميق وخوارزمياتهم باإلضافة إلى دراسة 

ي حين نقدم ف لبعض األدوات المستخدمة في هذا المجال. دراسة السلبيات واإليجابيات ما تضمن الفصل ك ،استخدامها(

انب السلبية ابراز أهم الجو والتي تتضمن ملخصًا عن بعض الدراسات السابقة مع ، مرجعيةالالدراسة ، الثانيفي الفصل 

خدمي الخاصة بتحليل النظام بشكل مفصل كتعريف مست الدراسة التحليلية عرضنا في الفصل الثالث .واإليجابية لكل منها

 بكل قسم، ز والمخططات الخاصةعرض المخطط العام للنظام المنجكما قمنا بالنظام، والمتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية، 

تبات م عرض األدوات والمكت، الدراسة التصميمةفي الفصل الرابع،  .إضافة إلى بناء مخططات حالة االستخدام وشرحها

 .ـClass Diagramالخاص بقاعدة البيانات، ومخطط  ERD اـلمخطط المستخدمة في تطوير النظام، باإلضافة إلى عرض 

 الكلي. نظام مكاملتها للوصول إلى البناء وحدات النظام و بعد القيام ب، واالختباراتالنتائج تطرقنا في الفصل الخامس إلى 

ة إلى خلص في النهاينأقسامه، لمن  قسم كلمزايا وأداء  خالل ذكرمن  النظام المنجز بتقييمقمنا  في الفصل السادس

 .في الفصل السابع التي نطمح بتحفيفها التطلعات واآلفاق المستقبلية
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 مقّدمة
 

عديد من ال مساعدتنا فيو في تسليتنا و ، المعلوماتفي تزويدنا بمهًما تؤّدي الحواسيب في عالمنا اليوم دوًرا 

 سيريحياتنا االجتماعّية؟ يبدو أن الجواب تعامالتنا في أيًضا في  سيكون لها دوًرا مؤّثًراالمجاالت. لكن هل 

اتصال ذكي على  قليدهو برنامج مصمم لت Chatbotأو الذكي  لياآل المحادثة نظام يقيًنا باتجاه اإليجاب؛ نعم.

ول إلى لوصل تقنيات متقدمة ، ويستعملت المستخدمعلى مدخال نظاماليتعرف حيث أساس نصي أو منطوق. 

" ؟هافيعمل تالجامعة التي  المستخدم "ما اسم سأل. على سبيل المثال، إذا االستجابة المناسبةتقديم و  المعلومات

  ".جامعتي هي الجامعة االفتراضية السورية" من قبيلشيء ب نظامالمن المرجح أن يرد 

   Facebook Messenger، Skype، Whatsappجد على منصات مثل يمكن ألنظمة المحادثة أن تتوا

Wechat, ة للشركات والمؤسسات. يعتبر نظام المحادثة االلكتروني المواقعأو حتى علىFacebook Messenger 

من قبل  والمستخدم- Facebookنظام محادثة على  300000ما يقارب  هناك-شيوعاً المراسلة األكثر  برامجمن 

 التجارية العالماتالشركات ذات و والناشرين صغيرة، وهي فئة ديموغرافية مهمة للغاية للمعلنين  فئة عمرية

المشهورة. إذ أدركت هذه الشركات أن استخدام هكذا أنظمة يمكنها من الوصول واستهداف شريحة أكبر من 

ها بين رسالة يتم إرسال يارمل 2فإن هناك ما يقارب Facebook. ووفقًا إلحصائيات تم إصدارها من قبل العمالء

 ن المرجح انوم ،سائل على االتصال بخدمة العمالءـمن الناس يفضلون الر  %56، والشركات شهرياً األفراد 

من  % 71 فإن,  Hubspotألبحاث  ووفقاً . األشخاص من %53تستخدم أنظمة المحادثة للتسوق من قبل 

 .تهملمشكال  سريعاً العمالء ألنهم يريدون حالً صال باالتعلى يرغبون استخدام أنظمة المحادثة  األشخاص 

(Selig, 2022) 
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 مشكلة البحث
 

 ورية؟باللهجة العامية السهل من الممكن تطوير نظام محادثة آلي ذكي يسمح للطالب كتابة تساؤالتهم  .1

 تحديد النًية أو القصد أو الهدف منها؟هل يستطيع النظام فهم هذه األسئلة و  .2

 هل يمكن للنظام استخالص معلومات مساعدة من األسئلة المكتوبة؟ .3

 ؟الرد أو االستجابة المناسبة والمتوافقة مع السؤال المطروحتوليد هل يستطيع النظام  .4

رها يهل يمكن للنظام اإلجابة على تساؤالت الطالب حتى لو لم تكن صيغة السؤال متضمنه بحذاف .5

 ضمن بيانات التدريب؟

 ل؟لهل يستطيع النظام عرض الردود بشكل تفاعلي حيوي خال من الرتابة والم .6

 هل من الممكن تطوير غرفة محادثة تعرض االستجابات بشكل تفاعلي؟ .7

 ؟مثالً  Facebookهل يمكن للنظام الربط مع صفحات التواصل االجتماعي كالـ  .8

حادثة وتغذية نظام المسئلة األكثر تكرارًا من موقع الجامعة هل يمكن تطوير زاحف يعمل على جلب األ .9

 ؟اآللي بها

 أتمتة عملية توليد بيانات التدريب؟هل يمكن  .10

 أو لغات أخرى غير العربية؟ هل يمكن للنظام التعامل مع لهجات أخرى  .11

 هل يمكن للنظام أن يتعامل مع أسئلة أخرى غير تلك الموجودة على موقع الجامعة؟ .12
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 البحثأهمية 
 

إن تطوير نظام محادثة آلي ذكي باللغة العربية وباللهجة العامية السورية، يعتبر مهمة صعبة نظرًا 

 ،في اللغة العربية مثالً ف للسمات التي تتمتع بها اللغة العربية والتي تعتبر عناصر تحد إذا ما أردنا حوسبتها.

يمكن تمييزها باللغة اإلنكليزية عن طريق وجود  بينما (Named Entities) ال يمكننا تمييز أسماء األعالم

 Name Entityاألمر الذي يخفض نسبة التعرف على أسماء الكيانات آليًا ) ،األحرف الكبيرة في الرسم

Recognition)فصل الكلمات عن بعضها البعض يعتبر تحًد آخر من تحديات حوسبتها بسبب طبيعة  . كما أن

أهمية  تكمن .(Hussain, 2020)  الكلمة سنفصال مع متجاوراتها في بعض األحرف التي ال تقبل االت

نظمة ألخاصًة بعد التوقع بالنمو الكبير أنظمة الجامعة للتطورات التقنية الحديثة، في مواكبة ث أيضًا لبحا

من تفاعل  %85والتوجه إلى إدارة  2023-2018مية خالل األعوام في األسواق العال المحادثة اآللية الذكية

  العمالء من قبل أنظمة ذكية بدون الحاجة إلى التدخل البشري.

 البحثالهدف من 
 

قنيات الذكاء مزود بت( AI Conversational Chatbot)نظام محادثة آلي ذكي تصميم وتنفيذ يهتم بحثنا ب 

العامية السورية بشكل خاص من أجل اإلجابة على تساؤالت  اللهجة- شكل عاماللغة العربية بلمعالجة  الصنعي

ساعة األمر الذي بإمكانه تحسين جودة الخدمات التي  24الطالب المكتوبة وتقديم الدعم الفني لهم على مدار 

المتمثلة  دياتتقدمها الجامعة االفتراضية السورية لطالبها. إال أن تطوير هكذا نظام يعاني من مجموعة من التح

بمعالجة اللغات الطبيعية إذ يجب على النظام فهم السياق، واستيعاب النص المكتوب ليتمكن من اإلجابة على 



 
Page 29 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

 لصنعياتساؤالت الطالب المعقدة بشكل حيوي وطبيعي. لذلك البد من استخدام نماذج مختلفة من تقنيات الذكاء 

(AIومعالجة اللغات الطبيعية ) (NLP) صل بين الطالب والنظام )جهاز الكمبيوتر( أسهل.لجعل التوا 
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 الفصل األول

الدراسة النظرّية



 

 
Page 31 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

 النظرّية دراسةال 
لمفاهيم التعلم اآللي والشبكات العصبونية والتعلم العميق شاملة  دراسة نظرية الفصل افي هذ عرضن

ومنا هذا، إلى يمنذ بدايات ظهورها  الذكيةدراسة تاريخّية ألنظمة المحادثة اآللية  وخوارزمياتهم باإلضافة إلى

تها، أساليب تصميمها وهندسو  التقنيات المستخدمة في تطويرها،و أنواعها، و بنيتها، و مراحل تصميمها، و 

 المنصات المستخدمة في بنائها، وأخيرًا مجاالت استخدامها.و  ،والمصطلحات الشائعة المستخدمة

 

 Machine Learningالتعّلم اآللي  .1-1
 

ي عنى بجعل الحاسوب قادًرا على التعل م من  هوجزء مهم من الصنعيهو أحد فروع الذكاء لم اآللي التع

 تلقاء نفسه من أّي خبرات أو تجارب سابقة، مما يجعله قادًرا على التنبؤ واتخاذ القرار الم ناسب بصورة أسرع

 البشر وتقليد أفعالهم.  والتفكير مثللذكاء البشري من خالل محاكاته ل

ميات تبني خوارز  ،التي تتحسن تلقائًيا من خالل التجربة الحاسوب( هو دراسة خوارزميات MLالتعلم اآللي )

التعلم اآللي نموذًجا رياضًيا يعتمد على عينات البيانات، والمعروفة باسم "بيانات التدريب"، من أجل وضع 

ي مجموعة ت ستخدم خوارزميات التعلم اآللي فتنبؤات أو قرارات دون أن تتم برمجتها بشكل صريح للقيام بذلك. 

طوير حيث يصعب أو يتعذر ت الحاسوبّية،رؤية المتنوعة من التطبيقات مثل تصفية البريد اإللكتروني و 

 خوارزميات تقليدية ألداء المهام المطلوبة.
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تخدام أجهزة ات باسيرتبط التعلم اآللي ارتباًطا وثيًقا باإلحصاءات الحسابية، والتي تركز على إجراء تنبؤ 

تطبيق في مجال للطرًقا ومجاالت  Mathematical Optimizationة الرياضي األمث لة. توفر دراسة الحاسوب

يعد التنقيب عن البيانات مجااًل ذا صلة بالدراسة، مع التركيز على تحليل البيانات االستكشافية و التعلم اآللي. 

 .(Learning paradigmsنماذج التعّلم  ّضح في)المو  من خالل التعلم غير الخاضع لإلشراف

 

رضية إلنجاز المهام حيث ال تتوفر خوارزمية م   الحاسوبيستخدم نظام التعلم اآللي مناهج مختلفة لتعليم أجهزة 

عض تتمثل إحدى الطرق في تصنيف بتماًما. في الحاالت التي توجد فيها أعداد كبيرة من اإلجابات المحتملة، 

ين لتحس للحاسوباإلجابات الصحيحة على أنها صحيحة. يمكن بعد ذلك استخدام ذلك كبيانات تدريب 

الخوارزمية )الخوارزميات( التي يستخدمها لتحديد اإلجابات الصحيحة. على سبيل المثال، لتدريب نظام على 

 -1)الشكل لألرقام المكتوبة بخط اليد MNISTخدام مجموعة بيانات م، غالًبا ما يتم استامهمة التعرف على األرق

1.) 

 

 MNISTمجموعة بيانات : ( 1-1 الشكل)
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 Machine Learning Approaches التعّلم اآلليمنهجّيات  .1-1-2
 

ة" المتاحة اجعر ، اعتماًدا على طبيعة "التغذية الأساسّيةإلى ثالث فئات قسم منهجّيات التعلم اآللي تقليدًيا ت  

ويسمى أيًضا ) والتعّلم غير الموّجه ،)ويسمى أيًضا التعّلم الخاضع لإلشراف( التعّلم الموّجه وهي: لنظام التعلم

 .، والتعلم المعززف(التعّلم غير الخاضع لإلشرا

 

 (Supervised Learning) الموجه الخاضع لإلشرافالتعلم  -

 ةفي هذا النوع من التعلم تحتوي اآللة على "مشرف" أو "م عّلم" يزودها بجميع اإلجابات الصحيح

والدقيقة، مثل تحديد فيما إذا كان الشكل في الصورة لقطة أو كلب. إذ يقوم المعلم بهذه الطريقة بتصنيف 

وبالتالي .البيانات فعلًيا إلى قطط وكالب، وتستخدم اآللة هذه األمثلة الصحيحة للتعلم منها واحًدا تلو اآلخر

دخالت والمخرجات المرغوبة( هو تعلم قاعدة عامة يكون الهدف من تزويد المعلم لهذه البيانات )أمثلة من الم

 .تربط المدخالت بالمخرجات

، التنبؤ بصنف كائن معين وهو( Classification) فالتصني :وهماهناك نوعين رئيسيين لطريقة التعلم الموّجه 

 .التنبؤ بنقطة معينة على محور رقمي( Regression) االنحدارأو  والتراجع

المعروفة  تقسيم الكائنات أو العناصر بناًء على إحدى السماتوهو  :(Classification) التصنيف -

 في المجاالت التالية:يستخدم التصنيف و  المستندات بحسب اللغةكفصل  مسبًقا

o تصفية البريد اإللكتروني من الرسائل المزعجة. 
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o كشف عن اللغة المستخدمة. 

o البحث عن وثائق مماثلة. 

o تحليل المشاعر. 

o لحروف واألرقام المكتوبة بخط اليدالتعرف على ا. 

o الكشف عن الغش. 

 :لتصنيففي االخوارزميات الشائعة المستخدمة أما 

  خوارزمية بايزNaive Bayes 

 خوارزمية شجرة القرار Decision Tree 

  اللوجستيخوارزمية االنحدار Logistic Regression 

  األقربخوارزمية الجار K-Nearest Neighbors 

 للمتجهدعم اآللي خوارزمية ال Support Vector Machine 

  الخوارزميات األخرى  العديد منو. 

األصناف المناسبة بناًء على هذه  تعريفحتى تتمكن اآللة من  (Features) يجب تصنيف البيانات بمّيزات

المقاالت صنيف تاهتماماتهم )كما تفعل خوارزمية فيسبوك(، و حسب تصنيف المستخدمين فمثالً يمكننا المّيزات. 

محركات البحث(، وحتى تصنيف رسائل البريد اإللكتروني  كما هو األمر فيإلى اللغة أو الموضوع ) استناداً 

كانت مستخدمة على نطاق التي   Naive Bayesخوارزمية باستخدام  مزعجة وغير المرغوب بهاإلى رسائل 

 .ةالصنعيالشبكات العصبية العتمادها على خوارزميات أكثر قوة وذكاًء واسع ليتم استبدالها ب

https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier
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 .الفئاتبداًل من باالعتماد على األرقام ية للتصنيف آلهو في األساس (: Regressionاالنحدار ) -

ين بر إلى مؤشر االرتباط يشيرسم خط يفضل استخدامه عندما تعتمد المشكلة على الوقت ويتم ب

من األمثلة على ذلك توقع سعر السيارة . بعد حساب متوسط الفاصل الزمني لكل نقطةمجموعة نقاط 

من خالل المسافة المقطوعة، وتوقع حركة المرور بحسب وقت محدد من اليوم، وتوقع حجم الطلب 

 :بيقات متعددة، مثلحالًيا في تط االنحدارمن خالل نمو الشركة، وما إلى ذلك. يستخدم 

 توقعات أسعار األسهم. 

 تحليل حجم الطلب والمبيعات. 

 التشخيص الطبي. 

 أي ارتباطات عددية. 

 :االنحدارالمستخدمة في ومن الخوارزميات الشائعة 

  الخطي االنحدارخوارزمية Linear Regression 

  متعدد الحواف االنحدارخوارزمية Polynomial Regression 

 .ممعلّ وجود مع نظرًا لتعلم اآللة بشكل أسرع  بكثرة في المهام الواقعيةم الموّجه التعلّ يستخدم 
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 (Academy, 2021) االنحدارباستخدام  االزدحام المروري : توفع (12-1الشكل)
 

  :(Unsupervised learning) الخاضع لإلشرافالموجه وغير  تعلم غيرال -

لخوارزمية التعلم، مما يتركها بمفردها  مخرجات محّددةإعطاء في هذا النوع من التعلم ال يتم 

كتشاف المدخالت. يمكن أن يكون التعلم غير الخاضع لإلشراف هدًفا في حد ذاته لهذه الإليجاد بنية 

خاصة عندما  (Feature learningات م الميز في البيانات أو وسيلة لتحقيق غاية )تعلّ األنماط المخفية 

ومعرفة  ومحاولة الربط بينها تكون البيانات غير مصنفة وحجومها كبيرة. لذلك يتم تجميع البيانات

تكون كما يمكن أن  لها. (Features) المّيزاتفيما بينها من خالل تحليل قيم  اتالعالقات أو االرتباط

البيانات معقدة للغاية، ولذلك ال يمكن لهذه الخوارزميات التكهن بالنتيجة المطلوبة بصورة صحيحة.  

لعالقات ااستنتاج ب الخوارزمياتللسماح لهذه أو إعادة هيكلتها لذا يجب القيام بتنظيم البيانات 

 .ودتهاتعّلق بنوعية البيانات وطريقة تنظيمها وجواالرتباطات فيما بينها وهذا ي

 :بعض األنواع للتعّلم غير الموّجه
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هو عملية تصنيف لكنها ال تحتوي على فئات معرفة مسبقا. وتعمل  (Clustering) التجميع .1

 ع الكائنات اّلتي لديها الكثير من الميزات المماثلة في فئة واحدةيت جمّ خوارزميات التجميع على 

 DBSCAN ,Shift-Mean ,clustering_mean-K. ومن خوارزميات التجميع بحسب بعض الميزات

 )Generalization (وتعرف أيًضا بالتعميم )Dimensionality Reduction( تقليل األبعاد أو التعميم .2

التطبيقات العملية لهذه  بعض .تجميع مّيزات محددة بداخل مّيزات ذات مستوى أعم وأعلى عمليةهي و 

 مذجة الموضوعات والبحث عنن، و إدارة المخاطر ،ةتحليل الصور المزيف، أنظمة التوصيةهي  الطريقة

 تعتمد على عدد مرات تكرار الكلماتوالتي  خوارزمية التحليل الداللي الكامن باستخدام وثائق مماثلة

 :ومن بعض الخوارزميات الشائعة لتطبيقها .ذات المعنى نفسه في موضوع محدد

 خوارزمية تحليل المكونات الرئيسية Principal Component Analysis (PCA) 

 خوارزمية تحليل القيمة المفردة Singular Value Decomposition (SVD)  

 خوارزمية Latent Dirichlet allocation  

 خوارزمية التحليل الداللي الكامن Latent Semantic Analysis (LSA- PLSA- GLSA)  

 خوارزمية )SNE-t( التي تستخدم في مجال الرؤية الحاسوبية 

 م قواعد الربطتعل (Association rule learning) ت للبحث عن األنماط في تدفق الطلباطريقة  هي

معرفة ، ًعام شراؤهاالمرتبط تحليل البضائع  بالمبيعات،التنبؤ  :حاليا في عدد من المجاالت مثلتستخدم 

حليل أنماط تو التسوق اإللكترونية أو الواقعية،  حليل عرباتت، كيفية وضع المنتجات على الرفوف

 :هيفالخوارزميات الشائعة لها أما  .تصفح اإلنترنت
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 خوارزمية Apriori        

 خوارزمية Eclat 

 خوارزمية FP-growth  

 

 (Reinforcement Learning)التعليم المعزز  -

راضية ع بيئة افتموإنما بالتفاعل  شكلتك بالبياناتيستخدم التعّلم المعزز في الحاالت اّلتي ال تتعلق فيها م

في هذا بعض التطبيقات العملية المستخدمة  .يادة مركبة أو لعب لعبة ضد خصممثل ق بغية أداء وظيفة معينة

أبرز  .إدارة موارد المؤسسة، األلعاب، روبوت تنظيف األرضية، السيارات ذاتية القيادةالنوع من التعلم 

 :المستخدمة فيهاالخوارزميات 

 نموذج الحرخوارزمية التعلم المعزز وفق ال Q-Learning 

 خوارزمية خطة ماركوف للتعّلم المعزز التخاذ القرار SARSA 

 خوارزمية التعلم المعزز العميق وفق النموذج الحر DQN  

 خوارزمية الناقد المميز غير المتزامن A3C    

 الخوارزمية الجينية  Genetic algorithm   
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قائم على نموذج  غيرونهج  (Model-Based) قائم على نموذج نهج :هناك نهجان مختلفان للتعلم المعزز وهما

 .(Model-Free) أو النهج الحر

 

   (Academy, 2021): مخطط يوضح العالقة بين أنواع التعلم اآللي(3-1الشكل)
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 Neural Networksية الشبكات العصب .1-2
 

عالجة ، مجموعة متوازية من وحدات الما الشبكات العصبيةية الصنعية، أو اختصارً تعتبر الشبكات العصب

أهمية  تكتسب االتصاالت البينية بين مختلف هذه الوحدات .الصغيرة والبسيطة التي تدعى العقد أو العصبونات

ية مستوحاة من آلية عمل العصبونات الدماغهذه البنية وتقوم بدور كبير في خلق ذكاء الشبكة. فكرة  ،خاصة

كما إن آلية عمل العصبونات الصنعية تقتبس بعض ميزات العصبون البيولوجي وال ، بشكل مبسطلدى البشر 

لى أفكار نعية بناء عصضيفت العديد من الميزات وتقنيات المعالجة إلى العصبونات الأ   وقد .اتشابهه تمامً 

رياضية أو هندسية، وهذه اإلضافات أو أساليب العمل الجديدة )بعضها مقتبس من اإلحصاء أو من نظرية 

ا ة مهمة ميز بالشبكات العصبونية  تتمّيزال ترتبط بالعصبونات البيولوجية. بالمقابل و المعلومات(  كان الدماغ جدًّ

                  .منح هذه الشبكات أهمية خاصة في الذكاء الصنعيهذا ما و  ،ال وهي التعلمأد بها يتفرّ 

الصنعية هو الحصول على نموذج نهائي يعمل بشكل جيد على كل من ية العصبالهدف من الشبكة يكمن 

 .اتت الجديدة التي سيتم استخدام النموذج عليها لعمل تنبؤ والبيانا الشبكة ستخدمها لتدريبنالبيانات التي 

(Jianfeng Gao, 2018) 

 

 ّيةمكّونات الشبكة العصب .1-2-1

 تابعو بشكل أساسي من العصبونات، والمشابك التي تربط العصبونات مع بعضها، ية العصبتتأّلف الشبكة 

 ذي يضبط انتقال أمواج اإلشارة بين العصبونات.االنتشار ال
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: العصبونات الصنعية مقتبسة بنيويًّا من نظيرتها البيولوجية. كل عصبون له Neuronsالعصبونات  -

يمكن أن تكون المدخالت هي القيم مداخل ومخرج وحيد يمكن إرساله إلى عّدة عصبونات أخرى. و 

 ، أو يمكن أن تكون مخرجاتأو غيرها الصور أو المستنداتل مثنة من البيانات الخارجية المميزة لعيّ 

عادًة إلى مجموعة من الطبقات المتتالية، حيث ية العصبوتقسم الشبكات أخرى.  وناتخاليا عصب

)النهائّية(  الخرج، Hidden، المخفّية Inputالتقليدّية من ثالث طبقات: الدخل ية العصبتتشكل الشبكة 

Outputالمطلوبة من  ةالمهمنتيجة النهائية للشبكة العصبية في الطبقة لعصبونات مخرجات ا . وتشكّ ل

   (Booth, 2017)مثل التعرف على كائن في صورة ما. ية،العصبالشبكة 

 

عة من الوصالت بين مجمو من ّية العصبتتكون الشبكة : Synapses and Weightsالمشابك واألوزان  -

 ون مدخل إلى عصببواحد  ون خرج عصبربط ، كل اتصال يوفر Synapsesالعصبونات تدعى المشابك 

  (DAWSON, 1998) يمثل أهميته النسبية مشبكيتم تعيين وزن لكل و . )أو عّدة عصبونات( خرآ

 .امتعددً  ادخل ومخرجً  عّدة مشابكعلى  ون حتوي أي عصبي. يمكن أن (5-1)شكل كما هو مبّين في ال

Input 

Hidden 

Output 

  ّية البسيطةالمكّونات الرئيسية للشبكة العصب: (4-1الشكل)
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 ن وزّ ، نأخذ أواًل المجموع المخرج العصبون للعثور على ناتج : Propagation functionتابع االنتشار  -

ت لمدخالمن ا مشابكبأوزان ال ويكون التوزين محّدًدا الواردة من العصبونات السابقة، لجميع المدخالت

 المجموع السابق:إلى  biasالتحيز  حد آخر يسّمى. يمكن إضافة (5-1عصبون )كما في الشكل إلى ال

𝑆𝑗 = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑢𝑖 + 𝑤0𝑗  

𝑛

𝑖=1

 

 المجموع الموّزن لمداخل العصبون مضاًفا إليها حّد االنحياز – 1معادلة 

 

لنحصل على الخرج النهائي للعصبون  fفي المعادلة السابقة تابع التنشيط  نطّبق على المجموع المبّين

أو أي تابع توزيع مستمّر آخر  discrete(. ويمكن لتابع التنشيط أن يكون خطيًّا أو متقّطًعا 2)المعادلة 

ابع )ت 2يسمح باستخدام خوارزمية االنتشار العكسي لتدريب الشبكة، ويعتبر التابع الممّثل بالمعادلة 

logistic  وهو أحد توابع النوعsigmoid المستخدم عموًما في معظم تطبيقات التغذية األمامّية للشبكات )

 العصبونّية.

𝑓(𝑥) =  
1

1 +  𝑒−𝑥
 

 تابع التنشيط – 2معادلة 

j 

1u 

2u 

nu 

j1w 
2jw 

njw 

)jOutput = f(S 

 انهاوأوز  jالمشابك باتجاه العصبون رقم : (5-1الشكل)
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سيني. من األمثلة الشائعة  " أو منحنىSرياضي له منحنى مميز على شكل " تابع هو sigmoidمالحظة: تابع 

 .(6-1)، وشكله مبّين في الشكل 2ته في المعادلة صيغ ةاللوجيستي الموضحهذا التابع هو التابع ل

 

 األنواع األساسّية للشبكات العصبونّية .1-2-2

ختلف دور الشبكات العصبونّية من تطبيق آلخر، وبناًء عليه تختلف بنية الشبكة العصبونّية، إذ يمكن تمييز ي

 Radial، األساس الشعاعي Feed Forward، التغذية األمامّية Perceptronنواع األساسّية التالية: البرسبترون األ

Basis التغذية األمامّية العميقة ،Deep Feed Forward العودّية ،Recurrent الذاكرة طويلة/قصيرة األمد ،

Long/Short Term Memory. 

ا النوع في هذصبونّية مؤّلفة من طبقتين فقط: الدخل والخرج. : شبكة عPerceptron (P)البرسبترون  -

ية، ال توجد طبقات مخفية. يأخذ مدخالت ويحسب المدخالت الموزونة لكل ونمن الشبكات العصب

 .( ألغراض التصنيفsigmoidتابع التنشيط )غالًبا تابع ستخدم ي  عقدة. بعد ذلك، 

 الرسم البياني للتابع اللوجستي: (6-1الشكل)
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ية نو ية ذات التغذية األمامية هي شبكة عصبونشبكة العصبال :Feed Forward (FF)التغذية األمامّية  -

في طبقات  بوناتالعصية، يتم ترتيب جميع ون. في هذه الشبكة العصبحلقةتشكل فيها العقد  الصنعية 

ال عالقة للطبقات المخفية و  ،حيث تأخذ طبقة اإلدخال المدخالت، وتولد طبقة اإلخراج المخرجات

ة ذات التغذية يونبب في أنها تسمى الطبقات المخفية. في الشبكة العصببالعالم الخارجي؛ هذا هو الس

ذلك، جميع . لفي الطبقة التالية العصبونات جميعفي طبقة واحدة ب عصبون كل األمامية، يتم توصيل 

متصلة بالكامل. شيء آخر يجب مالحظته هو أنه ال يوجد اتصال مرئي أو غير مرئي  صبوناتالع

طبقة. ال توجد حلقات خلفية في شبكة التغذية األمامية. وبالتالي، لتقليل الخطأ بين العقد في نفس ال

 ن.اوز لتحديث قيم األ backpropagation االنتشار الخلفي في التنبؤ، نستخدم بشكل عام خوارزمية

 

 

 

I 

I 

O 

 Perceptronبرسبترون : (7-1الشكل)

I 

I 

O 

H 

H 

 الشبكة العصبونّية ذات التغذية األمامّية(: 8-1الشكل)
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في  وًمااألساس الشعاعي عم تابعتستخدم شبكات : Radial Basis (RBN)األساس الشعاعي  -

ى بمعدل التعلم ية األخر ونتقريب. يمكن تمييزها عن الشبكات العصبالتي تتطّلب توابع ال التطبيقات

األسرع والتقريب العام. يتمثل االختالف الرئيسي بين شبكات األساس الشعاعي وشبكات التغذية 

 تنشيط. تابعك (x) = (|| x – c||) أساس شعاعي تابعتستخدم  RBNsاألمامية في أن 

 

شبكة التغذية األمامية العميقة عبارة عن شبكة : Deep Feed Forwardألمامّية العميقة التغذية ا -

 يل منللتقلمخفية  اتطبقعّدة استخدام إذ يتّم . أكثر من طبقة مخفية واحدةتستخدم  أمامّيةتغذية 

جيًدا، مجموعة بيانات التدريب الشبكة لم تعلّ هي  overfittingعلًما أن مشكلة  .overfittingمشكلة 

نة عي من أجل بالشكل المطلوبعمل تال  اولكنه ،ؤدي أداًء جيًدا على مجموعة بيانات التدريبتو 

 جديدة.

 
ة عوديية الونالشبكات العصب :Recurrent Neural Network (RNN)الشبكة العصبونّية العودّية  -

(RNNsهي ت )على عديل ( شبكات التغذية األماميةFF ،في هذا النوع .)في  عصبون كل تلقى ي

 الشبكة العصبونّية ذات التغذية األمامّية العميقة: (9-1الشكل)
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ث نحتاج ية حيونالطبقات المخفية مدخاًل بتأخير زمني محدد. نستخدم هذا النوع من الشبكات العصب

للوصول إلى المعلومات السابقة في التكرارات الحالية. على سبيل المثال، عندما نحاول التنبؤ بالكلمة 

بونّية العودّية العص لشبكاتأواًل. يمكن لـالتالية في الجملة، نحتاج إلى معرفة الكلمات المستخدمة سابًقا 

معالجة المدخالت ومشاركة أي أطوال وأوزان عبر الوقت. ال يزيد حجم النموذج مع حجم المدخالت، 

شبكة ، فإن مشكلة هذه اللكوالحسابات في هذا النموذج تأخذ في االعتبار المعلومات التاريخية. ومع ذ

ئة. عالوة على ذلك، ال يمكنها النظر في أي مدخالت مستقبلية ية هي السرعة الحسابية البطيونالعصب

 .زمن طويللتذكر المعلومات  اال يمكنهو  ،للوضع الحالي

 

"خلية  LSTMتتضمن وحدات : Long/Short Term Memory (LSTM)الذاكرة طويلة/قصيرة األمد  -

بونية للشبكات العصن. يمكن ذاكرة" يمكنها االحتفاظ بالمعلومات في الذاكرة لفترات طويلة من الزم

دد كبير عندما يكون لدينا ع هذه الشبكات، ولكن إذا فشلت باالعتبارالتأخير الزمني  تأخذأن العودّية 

كما أن . ذلكهي السبيل ل LSTMs، فإن متعّلقة بهامن البيانات ذات الصلة، ونريد معرفة بيانات 

 .LSTMsلى عكس وقت طويل، علال تستطيع تذكر البيانات  RNNs شبكات

 الشبكة العصبونّية العودّية(: 10-1الشكل)
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 تعليم الشبكة العصبونّية .1-2-3

ا كان الدماغ يتفّرد بها أال وهي التعلمسبق أن ذكرنا أن  ويجري التعّلم  .الشبكات العصبية تتمّيز بميزة مهمة جدًّ

 على مرحلتين مستقلتين: األولى هي التعّلم بالتدريب والثانية هي التعّلم أثناء العمل.

لدخل معلومة تلقينها بعّينة من اللتعامل بشكل أفضل مع مهمة من خالل  عصبونّيةال التعلم هو تكييف الشبكة

وقيم )المشابك التي تربط العصبونات فيما بينها تعديل أوزان  في هذا الصعيد، يتضمن التعلمو . النتائج

م تمل التعلّ كيو يتم ذلك عن طريق تقليل األخطاء الملحوظة. و  ،لشبكة لتحسين دقة النتيجةضمن ا( االنحيازات

تعلم، ال حتى بعد الوبالطبع . ملحوظمالحظات اإلضافية إلى تقليل معدل الخطأ بشكل  اختبارعندما ال يؤدي 

 ،إذا كان معدل الخطأ مرتفًعا جًدا بعد التعلم، فيجب إعادة تصميم الشبكةأما . 0يصل معدل الخطأ عادًة إلى 

ة عن تي يتم تقييمها بشكل دوري أثناء التعلم. المخرجات عبار التكلفة ال تابعيتم ذلك عملًيا عن طريق تحديد و 

أرقام في الواقع، لذلك عندما يكون الخطأ منخفًضا، يكون الفرق بين الناتج واإلجابة الصحيحة صغيًرا. يحاول 

 ةيمكن النظر إلى معظم نماذج التعلم كتطبيق مباشر لنظري، و التعلم تقليل إجمالي االختالفات عبر المالحظات

   (Science, 2022)لتقدير اإلحصائي.لالتحسين و 

 LSTMالذاكرة طويلة/قصيرة األمد (: 11-1الشكل)
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 Backpropagation االنتشار الخلفي .1-2-4

قسيم مقدار كل خطأ يتم العثور عليه أثناء التعلم. يتم ت الفيلت المشابكاالنتشار الخلفي هي طريقة لضبط أوزان 

فة المرتبطة بحالة التكل تابعمشتق  االنتشار الخلفي. من الناحية الفنية، يحسب المشابكن الخطأ بشكل فعال بي

أو طرق  ،stochastic gradient descent بطريقة. يمكن إجراء تحديثات الوزن باالعتبار األوزانمع أخذ معينة 

، backtrackingتراجع التدريب بدون  أو"، No-propشبكات "أو ، Extreme Learning Machinesأخرى مثل 

 .غير المتصلة ونّيةالشبكات العصبأو شبكات "عديمة الوزن"، ال أو

 

 Learning paradigmsنماذج التعّلم  .1-2-5

 انماذج التعلم الرئيسية الثالثة هي التعلم تحت اإلشراف والتعلم غير الخاضع لإلشراف والتعلم المعزز. كل منه

   (Leung, 2019).يتوافق مع مهمة تعليمية معينة

 أزواج ستخدم التعلم الخاضع لإلشراف مجموعة مني  : supervised learningالتعّلم الخاضع اإلشراف  -أ

. مهمة التعلم هي إنتاج D = { (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn) } المدخالت والمخرجات المرغوبة

 ير الصحيحة.غ االستنتاجاتالتكلفة بإلغاء  تابعرتبط يبة لكل مدخل. في هذه الحالة، المخرجات المرغو 

 بين التربيعي الخطأ متوسط تقليل يحاول والذي التربيع،التكلفة شائعة االستخدام هي خطأ متوسط و 

 .المطلوبة والمخرجات الشبكة ناتج

)المعروف  pattern recognitionاألنماط  ام المناسبة للتعلم الخاضع لإلشراف هي التعرف علىالمه

 تقريبتابع ال)المعروف أيًضا باسم  regression والتراجع( classification أيًضا باسم التصنيف

function approximation ق أيًضا على البيانات المتسلسلة )على طب  ي  (. التعلم الخاضع لإلشراف
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التعلم  النموذج منهذا  تسميةالكالم واإليماءات(. يمكن سبيل المثال، للكتابة اليدوية والتعرف على 

ل ة مستمرة حول جودة الحلول التي تم الحصو راجعر تغذية وفّ ي نتيجة وجود تابع، "المعلم"بالتعّلم مع 

 .عليها

 

د تزويفي التعلم غير الخاضع لإلشراف، يتم : unsupervised learningالتعّلم غير الخاضع لإلشراف  -ب

. وفي هذه الحالة D = { x1, x2, …, xn }، دون مخرجات متوّقعة بيانات اإلدخال بونّيةالشبكة العص

تستخدم معظم التطبيقات المعتمدة على التعّلم غير الخاضع للمراقبة حقاًل جزئيًّا يسّمى العنقدة 

Clusteringشترك ت . والعنقدة هي إجراء يسعى إلى تجميع البيانات ضمن عناقيد بناًء على سمة محّددة

  (Leung, 2019)بها، وهو الهدف األساسي من هذا النموذج من التعّلم.

 

يتم استخدام مناهج التعلم المعزز عندما ال يكون لدينا : Reinforcement learningالتعّلم المعّزز  -ت

بناًء على مجموعة  D المجموعةجب أن تبني خوارزمية التعلم حتى مثال معين نبدأ به. بدالً من ذلك، ي

 بما يكفي لتلبية احتياجاتنا. D المجموعة من القواعد. ثم يتم استخدام عملية تكرارية لتحسين )أو "تعزيز"(

أحد األمثلة المعروفة للتعلم المعزز هو جعل أجهزة الكمبيوتر تتعلم لعب ألعاب مثل الشطرنج أو لعبة 

مجموعة جميع حركات الشطرنج  تمّثل D بالمجموعة. للتوصل إلى نظام للعب الشطرنج، سنبدأ الطاولة

ائي خطوة قانونية بشكل عشو  تختارخوارزمية  يمكن استخدامالقانونية في موقع معين. كمحاولة أولى 

 إلى ناهي بنتتس جديدةال نقلةال تاستناًدا إلى ما إذا كان .لنقل أحجار الشطرنج في كل مّرة طوال اللعبة

الفوز أو الخسارة في لعبة، يمكن إنشاء مجموعة بيانات محسنة تسمي كل خطوة قانونية بما إذا كانت 
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. وينبغي ةالمحدث D المجموعة بعد ذلك استخدام للخوارزمية ستؤدي في النهاية إلى الفوز أم ال. يمكن

مر التحسين سابقة. ويستنسخة اللافي لعب الشطرنج من  طفيفأفضل بشكل  النتيجة الجديدةكون تأن 

   (Leung, 2019)تدريجيًّا إلى أن نحصل على النتائج الجيدة المطلوبة.

 

 Deep Learningالتعّلم العميق  .1-3
 

 اغ والمسماةظيفة الدمة من بنية وو هتم بالخوارزميات المستوحاي تعلم اآلليالالتعلم العميق هو فرع من 

أمثلة  النماذج عندما يتم تدريبه على أداء. ما يميز التعلم العميق هو تحسن ةالصنعيبالشبكات العصبونية 

ًبا ما يتم ، هناك فائدة أخرى غالثيل. باإلضافة إلى قابلية التوسععلى التم متعددة من خالل زيادة العمق والقدرة

ميق وهي قدرتها على أداء االستخراج التلقائي للميزات من البيانات األولية، االستشهاد بها لنماذج التعلم الع

.  Brownlee, Deep Learning for Natural Language)الميزاتوالتي تسمى أيًضا تعلم 

Processing g Crash Course, 2020)   مثل بعض التطبيقات العملية في  العميق التعلم يستخدم

مجال  ،تحليل بيانات األبحاث البيولوجية، تحليل بيانات األرصاد الجوية، التعرف على الصور واألصوات

م ة المستخدمة بكثرة في التعلّ الصنعيالعصبونية الهيكليات الشبكة أما  .المستهدفةالشريحة التسويق واختيار 

 :فهيالعميق 

 الطبقاتترون متعددة شبكات بيرسيب (Multilayer Perceptron Networks)  

 ية التالفيفيةونالشبكات العصب  (Convolutional Neural Networks)      
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  المتكررة ذات الذاكرة قصيرة وطويلة األمدالعصبونية الشبكات (Long Short-Term Memory 

)Recurrent Neural Networks ألخرى االشبكية  والعديد من البنى(Brownlee, What is   .

Deep Learning?, 2019 ) 

من البنى التقليدية الخاصة بالتعلم اآللي  %10يرجع االهتمام بالتعلم العميق إلى أنه حقق دقة أفضل بـ 

عمارية الخاصة وطريقة التعلم المؤلفة من عدة والمستخدمة في التعرف على الصور وذلك بسبب بنيته الم

يم ذات والمفاهيم عالية المستوى نزواًل إلى المفاه من التمثيالت المقابلة لبنيٍة هرمية من السماتطبقات مخفية 

 .اكتشاف األنماط في البياناتوذلك من أجل  األدنى،المستوى 

ذا النوع من ه دراسات أن األداء يتحسن بشكل كبير فيأثبتت ال إذ، العميق عالقة وطيدة مع البيانات للتعلم

وهنا مكمن االختالف بين التعلم العميق والتعلم  .نتائج أفضلوبالتالي الحصول على التعّلم مع ازدياد البيانات 

  اآللي الذي ينخفض فيه األداء عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.

 مخطط يوضح األداء العالي لخوارزميات التعلم العميق مقارنة مع: (12-1الشكل)
 ( Brownlee, 2019) خوارزميات التعلم اآللي التقليدي مع ازدياد حجوم البيانات
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 العميقالفرق بين الشبكات العصبية والتعلم  .1-3-1

الطبقات  بالتعلم العميق نسبة إلى عدد سميو ، العصبونيةالتعلم العميق هو بنية مخصصة من الشبكات 

 . العادية صبونيةالع عدد الطبقات الخاصة بالشبكاتالعصبونية مقارنة مع  ةالشبك بنيةاّلتي تحتويها المخفية 

تعّلم التسلسل يبطريقة هرمية، أي  (Features) تعّلم الميزاتقدرته على تكمن قوة التعلم العميق في 

هكذا إلى أن و  المنخفضمستوى ذات الميزات العاٍل مروًرا بالمستوى ذات الميزات الالهرمي للميزات انطالًقا من 

اّلتي  تتعلم التمثيالت الهرمية للبيانايستطيع العميق التعلم أي أن الميزات ذات المستوى األدنى،  إلىنصل 

بيرة استنتاج كميات ك، و مع المخرجات مباشرة دون االعتماد على الميزات اّلتي حددها اإلنسان تربط المدخالت

م أي أنه يعمل على تجريد الوظائف والمفاهي بطها بالصورة الكاملة للمشكلة.ر من الميزات ومحاولة تحليلها و 

 .المفاهيم األبسط فاألبسط بنائها منالمعقدة للنظام و 

 

 

: الفرق بين بنية الشبكة العصبونية في التعلم العميق مقارنة مع بنية الشبكة العصبونية (13-1الشكل)
   (Academy, 2021) البسيطة
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 ال على استخدام التعلم العميق في التعرف على الصور وفيما يلي مث

 على الصور  : مثال التعرف(15-1الشكل)

 (Features Learning: التعلم العميق تعلم الميزات )(14-1الشكل)
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 التعلم العميقبعض خوارزميات  .1-3-2

تعتبر من أقدم الخوارزميات  :Multilayer Perceptron’s (MLP) متعددة الطبقات البرسبترون  -

المستخدمة في التعليم العميق. تعمل الخوارزمية على أخذ المدخالت من طبقة الدخل وتوليد المخرج 

عتماد على الطبقات المخفية بحيث يتم اتصال كل عقدة بكافة العقد في الطبقة التالية وبالتالي يتم باال

 Sigmode, Relu, and tanhالتالية:  التنشيطبع واتستخدم ت تغذية المعلومات بشكل أمامي.

 

يات من خوارزم تعتبر Convolutional Neural Networks (CNN) ية التالفيفيةونالشبكات العصب -

 التعرف على الصورة واكتشاف أماكن الكائنات. تغلبتالتعلم العميق الشهيرة والمستخدمة في مجاالت 

عن طريق استخدام تقنيات التنظيم مثل  Overfittingفي معالجة مشكلة  MLPعلى خوارزمية 

وارزمية الخستخدم ت. dropout or skipped connectionsاالنسحاب أو التخطي لعقدة أو اتصال معين 

. لشبكةافي  ةصور كامل ال بداًل من إدخال المتداخلة،إلى عدد كبير من المربعات  ةفكرة تقسيم الصور 

وحة صغيرة حفظ النتائج على هيئة لتستخدم تقنية النافذة المنزلقة على الصورة األصلية بأكملها و تثم 

ف الكائن صورة معينة الكتشاقوم بالمسح الضوئي في كل مكان بحًثا عن بعد ذلك ت منفصلة للصورة.

  MLP (ProjectPro, 2022)خوارزمية : (16-1الشكل)
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بع اتستخدم ت لجميع األقسام الممكنة، كل قسم في وقت واحد حتى نحصل على الكائن المتوقع.

 .يةعتستخدم الخوارزمية في تطبيقات معالجة اللغات الطبي و   ,Reluالتنشيط

 

 :Long/Short Term Memory (LSTM)الذاكرة طويلة/قصيرة األمد  -

 أننافترض لنفمثاًل قادرة بشكل كبير على تعلم التبعيات طويلة المدى.  ونعنبر RNNهي نوع خاص من 

رة في الجملة تحاول توقع الكلمة األخي وأنناببناء نموذج للتنبؤ بالكلمة التالية بناًء على الكلمات السابقة.  ناقم

 هي والتيلتالية الكلمة االكتشاف "، فنحن لسنا بحاجة إلى أي سياق إضافي تشرق الشمس من الشرق "

تطلب هذا ي هند. أنا أتحدث الهندية بطالقة ""لقد ولدت في الحين لو كانت لدينا الجملة التالية . في الشرق 

قد ال تكون قادرة على التعلم  RNNsالنوع من التنبؤ بعض السياق من الجملة السابقة حيث ولد الشخص. 

 وربط المعلومات في مثل هذه الحاالت.

  CNN (ProjectPro, 2022): آلية عمل الخوارزمية (17-1الشكل)
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 لخوارزمية تتمثل بالخطوات التالية:آلية عمل ا

يتم نقل حالة الخلية والحالة المخفية إلى الخلية . ن كتل ذاكرة مختلفة تسمى الخاليام LSTMتتكون شبكة 

 ت.التغييرات على كتل الذاكرة هذه من خالل آليات يشار إليها بالبوابا وبتم تتذكر كتل الذاكرة األشياءالتالية. 

 الخلية )الخط األفقي في األعلى الذي يمر عبر الرسم التخطيطي(. هو حالة LSTMsمفتاح 

 يجب التخلص هي المعلومات التيما هي المعلومات التي يجب أن تظل سليمة وما LSTM تقرر- :1الخطوة 

 هي المسؤولة عن اتخاذ هذا القرار. Sigmodeبعيًدا عن حالة الخلية. الطبقة  امنه

ذات  معلومات غيرواستبدالها باللمعلومات الجديدة التي يجب االحتفاظ بها ما هي ا LSTM تقرر- :2الخطوة 

 دوًرا مهًما هنا في غرض التعريف.تلعبان  Tanhو Sigmode. الطبقة 1الصلة التي تم تحديدها في الخطوة 

لتين بسبب الدا مفلترةبمساعدة حالة الخلية التي ستصبح اآلن نسخة  المخرجاتتحديد  يتم- :3الخطوة 

Sigmode وTanh .المطبقتين 

يستخدم هذا النوع من الخوارزميات في التطبيقات المتعلقة بكشف الشذوذات في حركة البيانات في الشبكات 

 لمعرفة فيما إذا كانت عبارة عن اختراقات أم ال، كما تستخدم أيضًا في تحليل النصوص والفيديوهات.

 

  LSTM (ProjectPro, 2022): آلية عمل (18-1الشكل)
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 التعلم العميق بعض المكتبات المطورة بلغة البايثون لبرمجة .1-3-3

 

- Theano  .اج تستخدم في الحاالت التي تحتمكتبة منخفضة المستوى متخصصة في الحساب الفعال

 تخصيص دقيق.إلى مرونة و 

- TensorFlow  مفتوحة المصدر تم تطويرها من قبلمكتبة Google  تستخدم للحسابات الرقمية والتعلم

دم لي والتعلم العميق وتستخخوارزميات التعلم اآلاآللي على نطاق واسع. تتضمن العديد من نماذج و 

وتسهل عملية الحصول على البيانات ونماذج التدريب وتقديم التنبؤات وتحسين  في بناء الخوارزميات،

  (Yegulalp, 2019) النتائج المستقبلية.

 : بعض مكتبات التعلم العميق بلغة البايثون (19-1الشكل)

 TensorFlow: استخدامات (20-1الشكل)
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-  Lasagne فيف الوزن لـ عبارة عن غالف خTheano .حاجة إلى مرونة في حال الستخدم تTheano 

 كتابة طبقات الشبكة العصبية من البداية.وتغني عن 

- Keras  عبارة عن غالف ثقيل الوزن لكل منTheano و Tensorflow .ورائعة بسيطة، ونمطية ،

 يق.لتعلم العمللمبتدئين للبدء با المفضلةوتعتبر المكتبة للتجربة السريعة. 

- MXNet  هي مكتبة أخرى عالية المستوى شبيهة بـKeras دعم الحوسبة توفر ارتباطات للغات متعددة و ت

 (EliteDataScience, 2019) الموزعة.

 

 أنظمة المحادثة اآللية .1-4
 

 حادثة النصيةيعد الكالم والم ًرا حيوًيا في التواصل بين الشعوب.النصية للمعلومات دو  والنماذجكالم يلعب ال

 طبيقات الويبالتي تحدث من خالل ت ،البشر وأجهزة الكمبيوتربين أساسيين للتواصل  الحاضر شكلينفي وقتنا 

على  ينفي اإلجابة على استفسارات المستخدم المساعدة هو Chatbot. الغرض من Chatbotأو ما يسمى 

ذي األمر ال ،ردوًدا ذكية نسبًيا يتم إرسالها مرة أخرى إلى المستخدممن خالل توليد  ساعة يومياً  24مدار 

متة نظام المراسلة وأتالعتماده على ظرًا ن الوصول إلى جمهور واسع النطاقو اإلنتاجية يساعد على تحسين 

 عميل ،IRCTCم الستعال ASK DISHAهي  Chatbotاألمثلة الشائعة على  بعض. الرسائل المخصصة

 إلخ.  ،HDFC bank bot EVA ، الخدمةAmazonدردشة 
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االعالم عن مثل  معينةمعلومات محددة أو أداء مهام إلعطاء في العديد من الصناعات  Chatbotتم استخدام 

من  .المنتجات أو شراء التعليمية،واإلجابة على االستفسارات  للرحالت،الحجوزات بالطقس والقيام  حالة

 Telegram, WhatsApp messenger, Signal, IBM, Microsoft طبيقات التي تستخدم هذه التقنيات هي:الت

Cortana, Slack, Google Assistant, Siri, WeChat, Facebook Messenger. 

 

 ألنظمة المحادثة اآللية الذكيةدراسة تاريخّية  .1-4-1
 

 نظام محادثة أول ELIZAبتطوير  (Joseph Weizenbaum) جوزيف وايزنباومقام العالم  1966في عام 

Chatbot  تقوم. إذ عيالصنمختبر الذكاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا  الحاسب الشخصيقبل تطوير 

 ادثةلمحة تاريخية عن تطور نظام المح: (21-1الشكل)
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ELIZA لتعمل على توليد  لمجموعة محددة من القواعدالمدخلة وفقًا الكلمات األساسية  مجموعة منمعالجة ب

ستخدم هذه المنهجية لتوليد ت Chatbots أنظمة المحادثة اآللية   من المخرجات. العديدأو ستجابات الا

تم تطوير  1995في عام  ”.ELIZA with attitude“ ( بتطويرParry)فام العالم باري  1972عام في  المخرجات.

ALICE  أوAlice-bot  من قبل العالمRichard Wallace  إال  تورينجوعلى الرغم من اهمالها من قبل تقييم

 عدة مناسبات. في-الصنعيمسابقة سنوية للذكاء  وهي-لوبنرحصلت على جائزة نها أ

 الذكي نظام المحادثة اآللي تصميممراحل  .1-4-2
 عملية تصمي أنظمة المحادثة اآللية بالخطوات التالية:تمر 

 

لمحادثة اتحديد الهدف من بناء النظام من خالل اإلجابة على السؤال التالي" ماذا يريد الزبائن من نظام  -1

 Chatbotاآللي 

أو على معالجة اللغات "يجب على المصمم أن يحدد بيئة عمل النظام إذا كان مبني على القواعد  -2

لمبنية ا اآللية إذ أن أنظمة المحادثة وهنا يجب اإلجابة على السؤال "كيف يمكن تطبيقه؟" الطبيعية

 مراحل تصميم نظام المحادثة اآللي(: 22-1الشكل)
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الرسوم  مخططاتبالمخططات التدريجية أو الشبيهة على القواعد تحدد أشجار القرار الخاصة بالمحادثة 

نظام تجيب ن يسالبيانية وهنا تعتمد خطة المحادثة على التنبؤ بما قد يسأله المستخدم وكيف يجب أ

 NLPs. أما بالنسبة ألنظمة المحادثة المعتمدة على معالجة اللغات الطبيعية Chatbotآلي محادثة 

ل حسين استجابتها مهما كانت األسئلة المطروحة من قبوالتي تستطيع فهم السياق فإنها تعمل على ت

وهنا يأتي دور المصمم في تجميع جميع  المستخدمين معقدة نظرا  لقدرتها على التعلم من أخطائها.

يذ المهام و تنفجابة عليها أالمطلوب من نظام المحادثة اآللي اإلشكالها المختلفة أو  األسئلة ذات الصلة

مطلوب من نظام المحادثة اآللي تنفيذها أو اإلجابة عليها تدعى نًية أو قصد  كل مهمة .المتعلقة بها

(Intent ion.) 

ن طريق التحدث أو إرسال رسائل نصية مثل اإلنسان. لذلك، كل سؤال مطروح عاختبار نظام المحادثة  -3

ة هي مإذا كانت المهبعدة طرق. على سبيل المثال، من قبل المستخدمين يجب أن يتم التعبير عته 

تلفة بصيغ مخلي اآلمحادثة النظام إيقاف التلفاز فهنا يجب تغذية  لياآلمحادثة النظام ب من لالط

قم بإيقاف تشغيل التلفزيون.  أيمكنك إطفاء التلفاز من فضلك؟ لماذا ال تقوم بإيقاف : للطلب كأن نقول

ظام محادثة نللطلب من عبارات يمكن للمستخدم استخدام أي من هذه الوهنا  .... الختشغيل التلفزيون؟ 

 تعابيرطلب لكنها تت المهمة،/ أو القصدإيقاف تشغيل التلفزيون. هذه العبارات لها نفس النية لي اآل

  مختلفة.

. فترة طويلةلمرتبطاً بالمحادثة اعي في التصميم إبقاء المستخدم وهنا يجب أن نر تدفق المحادثة.  تصميم -4

دم مرتبًطا إلبقاء المستخ الحتماالت المتعلقة بسير وتدفق المحادثةا وضع كافةالمصمم لذلك يجب على 

نظام  المؤسسة تعمل على تطويرالمستخدم. على سبيل المثال، لنفترض أن بها وذلك بعد معرقة هدف 
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ه من المستخدم إعطاء رقم هاتف لياآلمحادثة النظام لتحديد موعد طبي مع الطبيب. يطلب محادثة ألي 

 االستشاريينلي اآلمحادثة النظام ، ثم يعرض والمختص المطلوب أخذ استشارتهالمحمول واسمه 

ة كلمإدخاله ل عبر الحجزتأكيد الطلب من المستخدم  عن طريقع أحدهم المتاحين، ويحجز موعد م

 .   (Wani, 2021)محمولال ههاتف والمرسلة له عير رقمواحدة  المرور لمرة

 ، بحيث يسهل على المستخدمينلي اآلمحادثة النظام لمصمم اختيار منصة مناسبة لنشر يجب على ا -5

 Facebook، موقع الويب الخاص بك ،  WhatsApp  ،Telegramعلى سبيل المثال، -الوصول إليه 

Messenger Slack إلخ ،.  

 

   Architecture of Chatbotالذكية  اآللية بنية أنظمة المحادثة .1-4-3
 

. تبدأ لنظاماالمستخدم وصواًل إلى استجابة  طلببدءًا من  عملهابقصد ببنية أنظمة المحادثة اآللية طريقة 

ظام نعند مطالبة المستخدم فمثاًل عندما يقوم المستخدم بسؤال في الخلفية لي اآلمحادثة النظام إجراءات عمل 

 Facebook بك،موقع الويب الخاص  ، أوWhatsApp ،Telegramالموجود في تطبيقات لي اآلمحادثة ال

Messenger، Slack  "وحدة فهم اللغات الطبيعية  تبدأعن "ما هو اضطراب ما بعد الصدمة؟NLU  بتحليل

 لي اآلمحادثة النظام عند وصول  إلى قصد: "ترجمة" وكيانات ""اضطراب ما بعد الصدمة"طلب المستخدم 

(Chatbot) فمثال  يمكن  .المضي قدًما والرد وفًقا لذلكالثقة يجب أن يقرر كيفية التفسير أو ة من درجة عالي إلى

 اريتذكر ما قام بفهمه واالنتظان يقوم بالرد مباشرة على المستخدم وتزويده بمعلومات جديدة، أو يمكن أن 

سبيل  لى. عضيحاتالسياقية أو السعي للحصول على تو  ، أو طلب المزيد من المعلوماتلمراقبة ما سيحدث



 

 
Page 63 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

شرًة الرد مبا نظامفي هذه الحالة ال يمكن لل " لندنإلى  دمشقطلب المستخدم حجز تذكرة قطار من "المثال، 

 على معلومات إضافية مثل تاريخ الرحلة ووقتالحصول على المستخدم نظرًا لكون عملية حجز تذكرة تتطلب 

استرجاع بعد  .البياناتتنفيذ إجراء إضافي واسترجاع  للطلب يحدثلذلك عندما يكون هناك فهم واضح الرحلة. 

مصادر  مية منتنفيذ اإلجراءات المطلوبة أو استرداد البيانات ذات األهبلي اآلمحادثة النظام يقوم البيانات، 

إلى الموارد من أجل الوصول  API، أو استدعاء  BOT Knowledge Baseقاعدة بيانات ك البيانات الخاصة به

  الخارجية.

 

الشكل التالي   (Cahn, 2017) يحتفظ نظام إدارة الحوار بالمعلومات حول جميع المحادثات مع المستخدمين.

 يبين بنية نظام المحادثة اآللي: 

 

 

 (Moussiades, 2020) نظام المحادثة اآللي (: بنية23-1الشكل)
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 نواع أنظمة المحادثة اآللية أ .1-4-4
 

 :أو االستجابات إلىستوى التفاعل وكيفية إنشاء الردود مك محددات باستخدام Chatbotsيمكن تصنيف 

 عليها. مالتي تم تدريبهمجال المعرفة المتاحة لهم أو مقدار البيانات ل المصنف وفقاً  Chatbotالنوع األول من 

 ليةآألنظمة المحادثة . يمكن المجال ةمغلق وأخرى  المجال ةمفتوح أنظمة المحادثة آليةويمكن تقسيمهم إلى 

ذات  ليةآأنظمة المحادثة تركز بينما معالجة الموضوعات العامة واإلجابة عليها بشكل مناسب. المجال  ةوحمفت

المجال المغلق على مجال محدد من المعرفة وقد ال تجيب على أسئلة أخرى. على سبيل المثال، لن يخبرك 

لقيام ا لكنه ال يمكنهبرك بمزحة حجز الرحالت باسم رئيس كندا األول. قد يخب نظام المحادثة اآللي الخاص

 حجز رحلة وإعطاء المستخدم جميع المعلومات الالزمة حول الرحلة المحجوزة.  سوى بأي مهام أخرى، 

 

أذ تقارب عاطفي من المستخدم،  تتمتع بوجود األنظمةهذه  :مزودي الخدمةهو  Chatbotمن الثاني النوع و 

خصية، شأنظمة محادثة آلية  إلىم تصنيفها ت .النظاممهمة ى مع المستخدم علمقدار التفاعل الحميم يعتمد 

لشخصية اأنظمة المحادثة اآللية بين الوكالء. أنظمة محادثة آلية تفاعلية بين األشخاص، و أنظمة محادثة آلية و 

 وأنظمة اإلجابة علىخدمات مثل حجز الطاوالت في المطاعم وحجز القطارات وإنجاز مخصصة للتواصل 

ذلك لالمعلومات وتمريرها إلى المستخدم.  تعمل هذه األنظمة على جلبوما إلى ذلك.  كثر تكراراً األاألسئلة 

خصية شالتتواجد هذه األنظمة سابقة عن المستخدم.  الستخدام ومن المحتمل أن تتذكر معلوماتسهلة افهي 

، WhatsAppو Telegramو Facebook messenger، مثل تطبيقات الدردشة في المجال الشخصي للمستخدم

 . لى ذلك، وما إينالمستخدمآراء ، وتخزين رة التقويمكإداالمهام في إطار الجزء الحميم للمستخدم.  ويتم انجاز
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فرًصا لالتصال البيني.  Chatbotsتتطلب جميع و في كل مكان بين الوكالء أنظمة المحادثة اآللية أصبحت 

-Alexaكامل تفمثالً الحاجة إلى ن الوكالء. لالتصال بيت بروتوكوالملحة لتطوير حاجة وجود  باإلضافة إلى  

Cortana .يعتبر أحد األمثلة على ذلك  (Braun, 2019) 

 

غرض وفًقا لل األنظمةيتم تصنيف هذه  على الهدف ةقائمأنظمة المحادثة اآللية الهو  Chatbotمن نوع الثالث ال

ألنظمة اومحادثة ومهام. تزود  ةإعالميأنظمة إلى ويمكن تصنيفها أيضًا ي تهدف إلى تحقيقه. تاألساسي ال

أما . كراراً األكثر تاألسئلة اإلجابة على  المستخدم بمعلومات أو بيانات من قاعدة بيانات ثابتة، مثل ةعالمياإل

غرض منها هو االستجابة بشكل مناسب لطلبات المستخدم كإنسان آخر، والأنظمة المحادثة تقوم بالتحدث مع 

اب والتجنب مثل االستجو  المستخدم. ونتيجة لذلك، فإن هدفهم هو متابعة محادثة المستخدم باستخدام التقنيات

المهام مثل حجز غرفة في تعتبران من أنظمة المحادثة القائمة على  Siriو Alexa، على سبيل المثال: واللطف

 ما.فندق أو مساعدة شخص 

 

تبار التي تأخذ في االع على كيفية إنشاء االستجابة وطريقة إنشاء االستجابات Chatbotمن يعتمد النوع الرابع 

دثة آلية أنظمة محا . ويمكن تصنيفها إلى: أنظمة محادثة آلية ذكية،تقنية معالجة المدخالت وتوليد االستجابة

 .األنظمة الهجينةالقواعد و معتمدة على 

 

 طلب( لفهم NLUsفهم اللغة الطبيعية )تستخدم عنصر  ةيهي أنظمة معرف ادثة اآللية الذكيةأنظمة المح

التي تجعل عملية التفاعل بينها وبين المستخدمين تبدو كأنها  أو الردودتوليد االستجابات من أجل المستخدم 
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لذكاء الذي هو محاكاة ل الصنعيالذكاء تقنيات أنظمة مدعومة ب ، نظرًا لكونهااتصال أو تفاعل بين شخصين

. لذلك تتمتع هذه األنظمة بالقدرة على كأشخاص عقالء واتخاذ القراراتعلى العمل للبشري لمساعدة اآلالت 

، ب المستخدم بدقةطلتلبية محددة بسياق معين حتى يتم ولكنها مقيدة بأسئلة معدة مسبقًا الغير فهم اللغة الحرة 

تتضمن معالجة  مساعدة المستخدم في أي وقت.ياق الحديث آلخر و التحرك من س األنظمة كما يمكن لهذه

, إن عملية فهم NLG, و الثانية توليد اللغة الطبيعية NLUاألولى فهم اللغة الطبيعية  عمليتين:اللغة الطبيعية 

نات إلى بيا هلتحويالنص المكتوب من قبل المستخدم و على فهم نظام المحادثة اللغة الطبيعية تتمثل في قدرة 

 مفهوم.لتحويلها إلى نص  NLGتستخدم من قبل منظمة 

 

من خالل الضغط على األزرار الختيار مع المستخدمين تتفاعل  القواعدأنظمة المحادثة اآللية المعتمدة على 

اسئلة تم اعدادها سابقا من أجل الحصول على اجابات مناسبة. في هذه الحالة يمر المستخدم بخطوات أطول 

لخيار األفضل لكنها ال تعد ا ه الستهداف العمالء المحتملينللوصول إلى هدفه، ومع ذلك فهي مناسب بطءً  وأكثر

 في المحادثات المعقدة.

 

خطط مفمثاًل يمكن للنظام أن يستخدم  .اآللةتعلم  خوارزمياتو هي مزيج من القواعد ف األنظمة الهجينةأما  

( NLPsاللغة الطبيعية )الوقت نفسه عنصر معالجة ويمكن أن يستخدم في ، المحادثة سيرتدفق إلدارة 

 .يبين الشكل التالي أنواع أنظمة المحادثة اآللية حسب التصنيفات المذكورة سابقاً لالستجابة. 
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 تصميم وهندسة أنظمة المحادثة اآللية تقنيات .1-4-5
 

تقنيات التقنيات. بعض ال أن يكون المطور على دراية بالعديد منأنظمة المحادثة اآللية  تطويرتتطلب عملية 

 وتتضمن:  6موضحة في الشكل  Chatbotالمستخدمة لبناء 

 

ة العديد من وظائف البرمجة اللغوية العصبي باستخدامتحليل نص اإلدخال : والتي بتم فيها التحليلمرحلة 

، مزاء الكالأج وتعريف، التحليل النحوي ، شجرة التبعية، Python NLTKلمعالجة المدخالت، مثل أشجار قرار 

 ، وتحليل الكيان، ونمذجة الموضوع. الكيانات أسماء والتعرف على

 

 تقريًبا Chatbots أنظمة المحادثة اآللية هي التقنية التي تستخدمها جميع Pattern Matchers مطابقة األنماط

خدمة ة المستأنظمة المحادثة اآللي تعتمد. واستخالص االستجابة المناسبة النية / القصدمن أجل تصنيف 

 (Moussiades, 2020) أنواع أنظمة المحادثة اآللية : (24-1 الشكل)
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أو  ةمثل مدخالت اللغة الطبيعية أو العبارات البسيط المدخالتعلى أنواع لإلجابة على األسئلة األكثر تكرارًا 

 AIML (Artificialلغة ، من أجل تحديد الهدف منها وتستخدم هذه األنماط االستفسارات الخاصة بالمجال

)Intelligence Markup Language .كبنية معيارية لها (Moussiades, 2020)  

 

في حال عدم مطابقة األنماط وتقنية التعرف على األنماط.  هي مزيج من AIML الصنعيلغة ترميز الذكاء 

 chat script يتم تشغيل نص الدردشة AIMLفي لألنماط الموجودة مطابقة النص المدخل من قبل المستخدم 

 لصنعيالغة ترميز الذكاء . تتضمن ممكتةأفضل استجابة افتراضية  المعلومات وبتاء علىمن أجل التأكيد 

 يلي مثال عنها:وفيما  ، والمنطق، إلخ. أفكار العوامل مثل: الوظائفمجموعة من على 

 

آللي ولن؟" فيجيب نظام المحادثة افي المثال السابق يسأل المستخدم نظام المحادثة اآللي "من هو أبراهام لينك

بأنه هو "رئيس الواليات المتحدة األمريكية خالل الحرب األمريكية المدنية" سبب اإلجابة هو ورود اسم الرئيس 

 AIML: مثال غن لغة ترميز الذكاء الصنعي (25-1الشكل)
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لكن في حال عدم ورود االسم ال يمكن لنظام المحادثة اآللي اإلجابة. لذلك يجب دعم نظام  النمطضمن 

  (Moussiades, 2020)اإلجابة إلى مستويات متقدمة.  دقةد على رفع المحادثة اآللي بخوارزميات تساع

 . ألنظمة المحادثة اآلليةتستخدم لحفظ المحادثات السابقة  SQL أداة

. احتمالية أفضلوذات  دقيقةيتم استخدام سلسلة ماركوف لبناء استجابات  Markov Chainماركوف سالسل 

 . ةفي نفس مجموعة البيانات النصيموجودة حرف أو كلمة لكل  احتمال ثابتاسناد  تنص سالسل ماركوف على

 

 ألنظمة المحادثة اآللية هي شكل من أشكال العبارات وأجزاء الجمل المتاحة  Language tricks الحيل اللغوية 

هي ي والتاإلجابات المعلبة كأكثر إقناًعا.  ظام محادثة آلي ناستجابة إلرفاق قاعدة معرفية بحيث تجعل 

، واألخطاء المطبعية ومحاكاة ضغطات المفاتيح والتاريخ معروفةالبعض األسئلة لاإلجابات المحددة مسبًقا 

ات ت ستخدم لتأكيد مدخالت المستخدم وتقديم إجاب لغوية وانما هي خدعليست استنتاجات منطقية هي الشخصي 

 لألسئلة المعنية.بديلة 

 

التمثيل عبارة  وهذاتمثياًل هيكلًيا لكيانات المجال والعالقات فيما بينها. تستخدم لوضع  ontology األنطولوجيا 

نشئ روابط ا تكما أنه. في عالم واحد ، ومثيالتهاالفرعية ترتيب يشبه الشجرة يجمع كل الكيانات وفئاتهاعن 

حديد باإلضافة إلى ت ع العالقة بينها كعالقة أحادية، ثنائية أو عابرةنو  بين أوراق الشجرة من خالل تحديد
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دمة في يبين الشكل التالي التقنيات المستخ بين أوراق الشجرة. المسارات األحادية والثنائية والعالقات المؤقتة

 تطوير أنظمة المحادثة اآللية

 

 

 الذكية اآلليةأنظمة المحادثة  المصطلحات الشـائعة المستخدمة في .1-4-6
 

 

 الشـائعة المستخدمة في أنظمة المحادثة اآللية مصطلحات: ال(27-1)الشكل

 التقنيات المستخدمة في تطوير أنظمة المحادثة اآللية: (26-1)الشكل
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المستخدم المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى غرض المستخدم. عندما بيانات  هي  sIntent القصد/ لنوايا ا

فترض أن لن معلومات محددة لمعرفةآلي نظام محادثة استخدام بقصد  فإنهآلي نظام محادثة بيتصل المستخدم 

دم يجب مستخيريد ال ماذاآلي نظام محادثة حتى يفهم ، فيلم"حجز تذكرة “آلي نظام محادثة طلب من  مستخدمال

ا هبتذكرة فيلم" بقصد لذلك فإن "حجز ما يطلبه المستخدم.  لتحديد Intentعلى المصمم أن يستخدم الني ة أو 

"book_movie ."ظام محادثة نهي الهدف والغرض والدوافع للمستخدمين الذين يتفاعلون مع تطبيق إذًا النوايا ف

هو البحث عن شيء ما، والثاني ول األالمستخدم إلى جزأين:  / قصدتصنيف نية يمكنخدمة الويب.  أوآلي 

 اإلجراء المطلوب اتخاذه.هو 

 

ض أن لنفتر . فمثاًل تستخدم إلضافة معلومات أو معرفة على الني ةوايا هي معدالت للن Entitiesالكيانات / 

ابقتين نجد في كال الجملتين الس"، ""حجز تذكرة رحلة" فيلمحجز تذكرة المستخدم قام بإدخال الجملتين التاليتين "

ي ككيان والت" تعمالن كمعدل او رحلة" وكلمة "لميفلكن نجد ان كلمة " الحجزأن النًية أو القصد هي عملية 

بنفس  أمًرا مهًما نظام محادثة آلي يعد تصميم كيانات  ما لذي سيقوم بحجزه. نظام المحادثةمن خاللها يفهم 

م من تقدي نظام محادثة آلي وخاصًة إذا لم يتمكن  نظام محادثة آلي أهمية النوايا لكونها تؤثر على أداء 

 .يفشل فشاًل ذريًعا نظام محادثة آلي فإن  ،لوبة منه بعد تحديد نية المستخدمالمعلومات المط

 

مستخدمون الأو السؤال الدقيق الذي يطرحه هو ببساطة الجمل أو العبارات المختلفة للسؤال  Utteranceالكالم / 

 التالي حجز رحلة بالشكل نظام محادثة آلي فمثاًل قد يطلب أحد المستخدمين من مختلفون بأشكال مختلفة. ال

عبارة ولكن ب ستخدم آخر أن يطلب نفس الطلبمينما يمكن لب "ان من لندن إلى باريس اليوماحجز رحلة طير "
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ديسمبر  22أريد أن أسافر في "أو ، "هل يمكنك حجز رحلة طيران من لندن إلى باريس اليوم" أخرى مثل:

 لى مصمم، يجب عالنوايا والكياناتب نظام محادثة آلي ". بعد تغذية إلى هونغ كونغ من مومباي 2017

يتعرف على المجموعة الحالية من النوايا / الكيانات المحددة لعلى بناء نموذج  نظام محادثة آلي الكالم تدريب 

 عند تقديم عبارات جديدة. 

 

النسبة المئوية لمدى تعرف هي تلك النتيجة التي توضح مدى الثقة أو  confidence score/ درجة الثقة 

  ة بالنموذج.الخاصمن قبل المستخدم مقارنة مع النوايا الموجودة في بيانات التدريب النموذج على النية المدخلة 

 

 الذكية اآلليةأنظمة المحادثة  المنصات المستخدمة لبناء .1-4-7

 

 

مد أو تطويرها. يعت ةلياآلمحادثة ال مةنظأالمنصة هي عبارة عن برنامج يستخدم من قبل المطورين إلنشاء 

المطلوب تطويره هل سيكون للمحادثة فقط أو لي اآلمحادثة النظام وامل منها نوع اختيار المنصة على عدة ع

لمحادثة على التحدث مع المستخدم فقط بدون الحاجة إلى فهم ما ا نظاميركز موجهًا لتحقيق هدف معين. إذ 

 المنصات المستخدمة لبناءأنظمة المحادثة اآللية: (28-1الشكل)
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محادثة النظام م ديطلبه المستخدم أو تذكر المحادثات السابقة نظرًا لكونه يستخدم ألغراض الترفيه. بينما يستخ

أن هذا النوع  لذلك نجد. الموجه نحو الهدف لألعمال التجارية والتعليم واإلجابة على األسئلة األكثر تكراراً لي اآل

من أنظمة المحادثة اآللية يستخدم لتنفيذ المهام المطلوبة من قبل المستخدمين كإعطاء معلومات عن بداية 

التقنية للطالب وغيرها...يمكن تصنيف المنصات المستخدمة لبناء  اإلجابة على األسئلةالفصل الدراسي، 

   (Moussiades, 2020)ت موجهه للمحادثة.أنظمة المحادثة اآللية إلى منصات خالية من البرمجة، منصا

 

عرفة مدون نظام محادثة آلي هي تلك المنصات التي يستخدمها المطور لبناء  الخالية من البرمجةالمنصات 

 ناسبةممعالجة اللغة الطبيعية ومهارات الفهم. هذه المنصات  وأالتعلم اآللي،  اتخوارزمي وأ، مهارات البرمجةب

ن هذه من األمثلة الشائعة ع Motion.ai و ManyChatو Chatfuelتعتبر  .ةالبسيطو للمشاريع الصغيرة 

ت تعلم امهارات البرمجة وخوارزميمسبقة بدون معرفة  هكذا نظمالمنصات التي تساعد المطورين على تطوير 

  اآللة.

 

ي كبيرة ومنحنال تهاذاكر طبيعتها وتتميز بهذه المنصات قوية في  عمالقة التكنولوجياطورها المنصات التي 

 ميم مخططيتطلب تص الذي المعقد نظام المحادثةناء لبالمنصات  بشكل ملحوظ. ت ستخدم هذهمرتفع التعلم ال

 ه.عدم إساءة فهم طلبات المستخدمين وإال لن يتم استخداملي اآلمحادثة النظام . لذلك يتعين على محادثةالتدفق ل

،  Googleمن قبل  ماالذي تم تطويره Dialogflow Essentia & Dialogflow CX lومن تلك المنصات نذكر 

Wit.ai  يره من قبل تم تطوFacebook ،LUIS تم تطويره من قبل Microsoft،  Lex  من قبلAmazon ،

Watson  من قبلIBM كل هذه األنظمة يتم نشرها في التطبيقات والمواقع االلكترونية و .Telegram .إلخ ، 
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للمطورين بإنشاء بوت يتضمن كتابة نص أو كالم أو  GOOGLE DIALOGFLOW منصةتسمح 

 على الموقع اإللكتروني للمؤسسة،لي اآلمحادثة النظام كما تسمح بنشر في الواجهات ثة صوتية إجراء محاد

 ،Facebook Messengerو  ،Amazon Alexaو، Googleمساعد  وأتطبيق الهاتف المحمول، أو على 

 Google Dialogflowلتطويرها  استخدمتومن التطبيقات الشائعة التي واألنظمة األساسية الشائعة األخرى. 

: Jamura، و MedBot، خاص بتقديم االستشارة الطبية نظام ،باللغة اإلنجليزيةخاص محادثة  نظام تطوير :هي

 .وغيرها... لمادة الفيزياءافتراضي مدرس  Einstein نظاميستخدم للمساعدة في المنزل،  محادثة ذكي نظام

 

وير وتدريب واختبار ونشر تط للمطورينتتيح التي  IBM خدمة مساعد IBM WATSONدى ل 

CHATBOTs  ممت لتقليد اتالويب والتطبيق مخدماتعلى ات ، إذ أن المحادثاإلنسان تفاعالت واألجهزة. ص 

 Watson Assistantيمكن لـ  يجب أن تشبه المحادثات بين شخصين.والمستخدمين لي اآلمحادثة النظام بين 

ذا لم إ عميل، وتوجيه المستخدمين إلى سؤال المطلوبوطلب توضيح للالبحث عن إجابة من قاعدة المعرفة 

، على IBM Watsonباستخدام ومن التطبيقات الشائعة المبنية استفسارات المستخدم.  من اإلجابة علىيتمكن 

، والمساعدة الذكية التي تدعم الطالب ITSMنظام مساعدة صوتي تفاعلي متعدد اللغات، تطبيق  المثال،سبيل 

 يعيشون في الحرم الجامعي. والموظفين الذين
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RASA NLU ة اللغات الطبيعية مفتوحة المصدر تستخدم لتحديد النًية أو القصد لمعالج هي مكتبة

في  اآللي.نظام المحادثة خاصة ب NLPعلى إنشاء وكتابة المطور ساعد ت. Chatbotsمن واستخراج الكيانات 

RASA Conversational،  هما:أساسيين  ع مكونينالتعامل م المطوريتعين على Rasa NLU وRasa Core .

أما  ،نظرًا ألنها تأخذ المدخالت المكتوبة من قبل المستخدمنظام المحادثة اآللي  أذنب Rasa NLU يمكن تشبيه

Rasa Core حدد االستجابة واإلجراءات المتوافقة مع ما قام يلكونه نظام المحادثة اآللي  عقلبمثابة  هيف

من والمستخدمون.  المطورون التي يتخيلها  Chatbotsتطوير جميع أنواع  RASA. يمكن لـ هالمستخدم بإدخال

، FLOSS FAQاألسئلة الشائعة ب نظام محادثة خاص: RASA NLU التطبيقات الشائعة المبنية باستخدام

 .تفاعالت وتفضيالت المستخدم يعتمد علىالتعلم الذاتي ب محادثة خاص نظامو 

 

ManyCHAT  خدمة ويب تتيح للمصمم إنشاء ة عن عبار هيChatbots  منشور ضمنFacebook 

Messenger .يمكن للمصمم استخدام هذه المنصة لبناء  من أجل جعله أكثر استهدافًاChatbots غراض أل

وعدم  ،مالستخداا ةألساسية في هذه المنصة هي بساطا الميزةوخدمة العمالء.  اتمختلفة مثل تسويق المنتج

تطبيقات ومن الفي حوالي دقيقتين.  نظام محادثة آلي للمصمم بناءإذ يمكن  مهارات البرمجةبرفة مع تطلبها

 .ألغراض مؤسسية Chatbot االجتماعية،، تحسين أمان حسابات الوسائط ManyChat الشائعة المبنية باستخدام

 

MICROSOFT BOT FRAMEWORK لبناء  ومعقد هو إطار عمل متطورChatbots . يمكن

 Cognitive والخدمات المعرفية Azure Botخدمة  األخرى، مثل Microsoftوخدمات  مجه مع أدواتد

Services  ات نظام محادثة آلي ومنشئBot builder للمطورين تطوير أي نوع من أنواع أنظمة المحادثة . يمكن
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 Microsoft مبنية باستخدام. ومن التطبيقات الشائعة الMicrosoft Bot Frameworkباستخدام اآللية والذكية 

Bot Framework ،دارة المهامبوت إل. 

 

PYTHON،  يحتوي على مكتبةChatterBot  هياكل بيانات وخوارزميات متنوعة التي تحتوي على

ضيف تفاعاًل ، كما أنها تالتلقائية لطلب المستخدممن االستجابات  متنوعةلخوارزميات التعلم اآللي إلنشاء أنواع 

 .Python، Charlie: Chatbot ومن التطبيقات الشائعة المبنية باستخدام. اعل البشري يشبه التف

 

TensorFlow  مجانية للتعلم اآللي. ت ستخدم هذه المنصة مهام مختلفة برامج تقدم مفتوحة المصدر  منصةهي

لرياضيات تتكون عبارة عن مكتبة ل TFوتركز بشكل أساسي على التدريب باستخدام الشبكات العصبية العميقة. 

من تدفق البيانات والبرمجة القابلة للتفاضل. لديها نظام مرن للغاية من األدوات والمكتبات الفرعية والموارد التي 

 تعلم اآللة بسرعة.بناء ونشر التطبيقات التي تعمل بنظام  علىالمصمم  تساعد

 

 مجاالت استخدام أنظمة المحادثة اآللية الذكية .1-4-8
 

 ،مثل خدمة العمالءأنظمة المحادثة اآللية الذكية لمجاالت التي يتم فيها استخدام هناك العديد من ا

 :ذكرن ، ومن األمثلة األكثر شيوًعا، والسكك الحديدية، وما إلى ذلكوالتعليقات، والتعليم، واألعمال التجارية
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UNIBOT  ت أكاديمية قديم خدمايهدف إلى توشبكة الويب.  الصنعيروبوت تفاعلي أكاديمي يعتمد على الذكاء

ن أي مبدون الحاجة إلى زيارة موقع الجامعة المسجلين في الجامعة أو الراغبين في التسجيل فيها للطالب 

مثل تقديم معلومات عن الرسوم الدراسية، رسوم اإلقامة في السكن الجامعي، برنامج ، مكان وفي أي وقت

اإللكتروني الخاص بالجامعة أو الكلية موقع المع لي اآلمحادثة النظام الدراسي وذلك من خالل دمج  الفصل

 المعنية.

 

لتسويق افي مجال  الصنعيالذكاء تقنيات استخدام  أدىالذكية  اآللية باالعتماد على أنظمة المحادثةالتسويق 

مقاالت دية و كتيبات التسويق التقلي مع الكلف الناتجة عن أقل مقارنةة كلفبلمسة إنسانية ذات  إنشاء تجاربإلى 

إلى أدى  ةيمؤسسات التعليمالفي الصناعات و  الصنعياستخدام الذكاء  كما أن. التسويقية الصحف والحمالت

السوق  الدقة في اختيار، و ن المنتجات الموجهة نحو المستهلك، والخدمات الموجهة للمستهلكينإنتاج المزيد م

 .حتياجات العمالء بشكل كاملوتلبية ا حول عالية. األمر الذي نتج عنه معدالت تالمستهدف

 

CSIEC:  اللغة عتبر تللغة اإلنجليزية بمساعدة الكمبيوتر يعتمد على المعرفة والتفكير النصي.  محادثةبرنامج

 لمواداكواحدة من لذلك تم ادراجها  لتطوير القدرة على التواصل بين الثقافات. هامةاإلنجليزية لغة دولية 

. لزيادة ي الصينف إجبارية في التعليم العالي ومادة ،االبتدائية والتعليم الثانوي األساسية الثالثة في المرحلة 

 شريك محادثة افتراضيك( مع وظائف تعليم اللغة اإلنجليزية CSIEC)تم استخدام نظام  ،الوعي بين الطالب

 وليدلى تعويعمل في أي وقت وفي أي مكان. مع الطالب الذين يرغبون بتعلم اللغة اإلنكليزية  للتحدث

 .الليةالمعرفة االستدو والخبرة والمعرفة الحوار والشخصية كالمتعلم لمدخالت االستجابات الصريحة وفقًا 
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EASElective  لإلرشاد األكاديميآلي ذكي محادثة نظام. 

من القرارات الهامة التي يجب على الطالب اتخاذها بما يتناسب مع تعتبر عملية اختيار المواد االختيارية 

 ذلك فإنل هتماماتهم وجدول الفصل الدراسي ومناهج الدراسة ومستوى الصعوبة والمساعدة بعد خطط التخرج.ا 

 سمية،ر للحصول على معلومات رسمية وغير  تهدف إلىوالزمالء المسؤولين األكاديميين عملية التحدث مع 

نظام المحادثة اآللي  EASElective لذلك تم تطويرإعادة ترتيب األولويات، والتنازل عن القرار. المساعدة في 

والتي ترنت بر االنية عالطبيع ةتقديم االرشاد األكاديمي للطالب عبر واجهة تفاعلية تدعم معالجة اللغلالذكي 

 آراء الطالب غير الرسمية.عن المواد و محادثة مع المسؤولين لتوفير بيانات المن شأنها دعم 

 

 Chatbot Telegramنا . يتيح لالصنعيالذكية القائمة على إنترنت األشياء والذكاء  من أجل مساحة العمل

كم عن بعد ، والتحمشاركة البياناتل اإلنترنت بشكل مستمرب االتصال ء االستفادة منمفهوم إنترنت األشيا

خذ آموالغسالة و  والمكيففحص المصباح والمروحة  ، مثلجهزة اإللكترونية في مساحة العملالعديد من األب

للوصول إلى  ESP 8266ر الكهربائي ودرجة الحرارة. تم إجراء هذا البحث باستخدام أجهزة التحكم عن بعد التيا

على  النظام . سّهل ذلكTelegram Messenger معنظام محادثة آلي ذكي مدمج التحكم المحلي باستخدام 

الذكية  مهواتفهبهم من خالل  الموظفين التحكم في العديد من األجهزة اإللكترونية في مساحة العمل الخاصة

مساحة  ، تسمىاألنوار أو تشغيلها. نتيجة لذلك لعودة إلى المكتب إلطفاءالحاجة لأو أجهزة الكمبيوتر دون 

 العمل هذه مساحة العمل الذكية.
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INTELLIBOT: أنظمة المحادثة التأمين. يتم استخدام  خاص بشركاتقائم على الحوار  نظام محادثة آلي

ذه هي العديد من الشركات لتزويد عمالئها بمساعد افتراضي لإلجابة على أسئلتهم المطلوبة. باستخدام فاآللية 

مالء. دة رضا العيمكن للشركات تطوير طريقة مرتجلة للتواصل مع عمالء التجزئة والشركات وزيااألنظمة 

الشركة  موظفيع للتحدث مأكثر  مةطريقة أفضل ومالئفإن توفير الشركات لهذه الخدمة تعتبر ، بالنسبة للعمالء

دون االنتظار على الهاتف أو إرسال العديد من رسائل البريد اإللكتروني. في بلدان مثل كوريا الجنوبية والصين 

مفضلة المنصة الأنظمة المحادثة اآللية الذكية واليابان وسنغافورة والهند والواليات المتحدة األمريكية، تعد 

 الشركات.للعمالء للتواصل مع 

 

زية اللغة اإلنجليأنظمة المحادثة اآللية . تدعم معظم بشريةمخاطبة متعددة اللغات مع قدرة  أنظمة محادثة آلية

نظمة أ، وعدد قليل جًدا منهم يمتلك مهارة التواصل بلغات متعددة. لذلك توصل المصممون إلى فكرة تطوير فقط

يتحدثون مثل  افتراضيون مساعدون . تهدف إلى إنشاء googleيمكنها التحدث بعدة لغات كمترجم محادثة آلية 

 ،غات متعددة. مع تطور التكنولوجياويتواصلون بلنظام محادثة آلي إنسان إلى إنسان أكثر من إنسان إلى 

. هناك العديد من الخدمات أنظمة المحادثة اآلليةظهرت أساليب جديدة في السوق لبناء أنواع مختلفة من 

صنع أو  Google، Alexaفي مساعد ها لجعلها ممتعة، مثل نشر  تلك األنظمةمكن إضافتها إلى الجديدة التي ي

مع صورة  بوتتصميم أو . Amazon Sumerianنشرها على موقع الويب باستخدام و صورة رمزية ثالثية األبعاد 

 .لوجهات لة األبعاد وواجهة صوتية وتعبير رمزية ثالثي
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 لةالمماطمشاكل  حل الطالب في ةساعدلمفي التعليم العالي مستخدم بعاد األ ثالثيآلي ذكي محادثة نظام 

وبسبب . ينواالنفعاليالفنون الرقمية والترفيه العديد من الطالب المتحمسين لدى كليات . لدراسةلتخطيط الو 

سية االكليات، يصبح من الصعب على جميع الطالب تلبية جميع متطلبات المناهج الدر  وبة المهام في هذهعص

مراقبة الطالب ومساعدتهم على باإلضافة إلى عدم وجود نظام لصحية متوازنة. عمل / حياة والحفاظ على 

الثي ذكي ثآلي فكرة تطوير نظام محادثة  تتلذلك أممولة من القطاع العام. في الكليات التحقيق أهدافهم 

 مشكالتالتغلب على في الطالب األبعاد مدمج في الموقع اإللكتروني للجامعة ويعمل كمدرب لمساعدة 

 ، فكرة ذكية للغاية تعمل علىوالموظفين الزمالءالتخطيط الدراسي، ومشاكل االتصال مع  وضعفالمماطلة 

 . ومساعدتهم في اتخاذ القرارات وتقديم المقترحات توجيه الطالب إلى األشخاص المناسبينإعادة 

(Moussiades, 2020) 

 

  Chatbotsالمستخدمة لبناء والتقانات  األدوات دراسة .1-5
 

1-5-1. Microsoft Bot 
 

إلى هذه المنصات الخاصة ببناء أنظمة المحادثة والمصممة  في هذا الفصل (7-4-1الفقرة )تطرقنا في  

 :وهما MS Botsن طرق بناء يوجد طريقتان ممن قبل أحد عمالقة التكنولوجيا شركة مايكروسوفت. إذ. 

 بشكل  ة النظامبرمجlocally باستخدام لغات البرمجة  على الحاسب[C#, JavaScript, Python, Nojs] 

 Microsoft Azure Cloudعلى  نشرهثم  ومن
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  على مباشرًة  بناؤهأو عن طريقMicrosoft Azure Cloud .إذ يعتبر  بعد إنشاء حساب عليهBot 

Service أحد مكونات Azure Bot Service and Bot Framework: 

يمكن اغناء وظائف نظام المحادثة اآللي الذكي بإضافة مكونات الذكاء الصنعي كمعالجة اللغات الطبيعية عن 

التي تمكن النظام من فهم اللغات  LUIS (Language Understanding Intelligent Service)طريق إضافة 

 QNAئية، وفهم قصد أو نًية المستخدم من المحادثة. كما يمكن عن طريق األداة ، فهم األخطاء اإلمالةالطبيعي

Maker  ربط النظام مع قاعدة معرفة لإلجابة على تساؤالت المستخدم بشكل أكثر طبيعية. تم تنجيز نظام

يوعًا. ش المحادثة الخاص بالجامعة االفتراضية باستخدام هذه األداة كوننا نريد تخديم صفحة األسئلة األكثر

لتخديم المحادثة إذ يستطيع النظام عن  QNA Maker & LUISيمكن لنظام المحادثة أن يتضمن كاًل من 

بشكل ذكي النمط التي تجري ضمنه المحادثة. كما يمكن جعل النظام تحديد  Dispatch toolطريق أداة تسمى 

 .Add Cardsنص عن طريق استخدام أكثر تفاعاًل بإضافة األزرار والصور إلى المحادثة بداًل من مجرد 

(Microsoft, 2020) 

 إيجابيات هذه األداة  -
o   سهولة وسرعة التطوير والقدرة على العملoffline  في مرحلة التطوير فقط. 

o تواصل االجتماعي.توفر العديد من األدوات التي تقدمها الشركة للربط مع وسائل ال 

o .باإلضافة إلى العديد من الميزات التي تم ذكرها سابقًا 

 سلبيات هذه األداة  -
o حجب هذه الخدمة عن سوريا والحاجة إلى حساب بنكي وبطاقة ائتمان خارجية لتفعيل الحساب 

o  السحابةالعمل على عند الحاجة إلى تشغيل كاسر بروكسي. 
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o  عدم وجودPre-defined Domain لعربية في خدمة للغة اLUIS. 

o    الكلفة المرتفعة 

o Not on premises 

 

 Botpressاألداة  .1-5-2
 

أداة مفتوحة المصدر تستخدم لمساعدة المطورين على بناء أنظمة محادثة مدعومة بمعالجة اللغة 

 نظمةأإلنشاء ونشر وإدارة الطبيعية، عن طريق التزويد ببيئة عمل تتضمن كل ما يحتاجه المطور من أدوات 

والتدقيق  وايا،النمعالجة اللغة الطبيعية مثل التعرف على تتضمن األداة مهام خاصة ب محادثة في وقت قياسي.ال

 simulatorمحاكي ، محادثاتمخطط سير الاستوديو محادثة مرئي لتصميم  ،واستخراج الكيانات ،اإلمالئي

and Debugger عم دلعمل على تصحيحها، كما أنها تتساعد المطور على تتبع األخطاء البرمجية ان وجدت وا

الويب ومحادثات  Facebook Messengerو  MS Teamsو  Telegramو  Slackقنوات المراسلة الشهيرة مثل 

إمكانيات النظام، باإلضافة إلى مجموعة من األدوات ومحرر التعليمات البرمجية لتوسيع  SDKالقابلة للتضمين.

 (.AliBaba, n.d) .وغيرهاعلومات ملتحليل المثل لوحات ما بعد النشر 

 إيجابيات هذه األداة  -
o .إطار عمل قوي لتطوير أنظمة المحادثة الذكية 

o  بسمج بتطوير ونشر النظام بالكامل ضمن مكان العملon-premise 

o بتطوير أنظمة المحادثة. وجود توثيق جيد يساعد على سهولة الفهم والتعلم للبدء 

o .يدعم عدة لغات 
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 سلبيات هذه األداة  -
o  علمها مثل ليه تعيواجه المبتدأ صعوبة في بدء مرحلة التعلم بسبب المفاهيم الجديدة الواجب

 مفعوم العقد وحاالتها واألحداث المرتبطة بالحاالت.

o .يعاني من البطء وصعوبة تشغيل أكثر من نسخة 

o العتماد علىا heroku حدودية الـ ومAPI .المتوفرة للربط مع التطبيقات والخدمات األخرى 

(Capterra, 2020)  

 

 RASAاألداة  .1-5-3
   

ف األداة . تتألالنصالمصدر مبنية على خوارزميات التعلم العميق للتعرف على  توحةفم ةبرمجي هي  

 :هما ناأساسي نامن مكون

1. RASA NLU الذي يعمل على استخالص الكيانات (entities)  وتصنيف القصد أوIntent 

Classification  
2.  RASA Core  هو عبارة عن وManagement Model Dialog . (RASA, 2019) 

 

 

 

 RASAمخطط الصندوقي لنظام المحادثة اآللي باستخدام (: ال29-1الشكل)
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 بالعديد من المميزات مثل:   RASAتتمتع 

o وفيديوهات تعليمية منصة مجانية مفتوحة المصدر مع وثائق مفصلة. 

o وضخم يضم أكثر من مليون مطًور مجتمع رائع. 

o ( بمكن تثبيتها على أنظمة تشغيل متعددةLinux، Windows ) 

o  تسمج بتطوير ونشر النظام بالكامل ضمن مكان العملon-premise. 

o  يمكنها التكامل مع تطبيقات ومكتبات مختلفةThird party Integration. 

o RASA NLU   مستخدم من قبل العديد من الشركات مثلOrange, Lemonade, 

o تعدد المشاريع التي ساهم RASA   مشروعًا. 500بتطويرها يتجاوز 

o  اعتمادRASA   على مكتبةTensorflow  أعطاها قوة ومرونة إذ يمكن أحد مكتبات التعلم العميق

 .ذي المستوى األدنى TensorFlow مباشرًة علىللمطورين تجاوزها والعمل 

o  قي هم اللغة ونماذج الحوار في نظام واحد شامل فدمج تمRASA  الصنعيلتمكين خوارزميات الذكاء 

 من التعلم بداًل من االنهيار في حال أدخل المستخدم نصًا أو رسالة ال تتناسب مع السياق.

o كتمتل RASA 10000  نجمة من نجومGithub تعتبر مؤشرًا على نجاح المشاريع المطورة  والتي

 BotPress أو DeepPavlov (4900) أو MindMeld (416)باستخدامها بينما األدوات األخرى مثل 

 .من النجمات لديها عدد أقل (9000)

o .استمرارية عملية التطوير والتحديث على األداة 

say, 2020)(A  

 سلبيات هذه األداة  -
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o .ال تصلح للمبتدئين اذ تتطلب معرفة بمعالجة اللغة الطبيعية وأنظمة المحادثة اآللية الذكية 

o .صعوبة في عملية التثبيت نظرًا لتتطلبها العديد من المكتبات التابعة للتعلم العميق 

o .تتطلب سرعة انترنت عالية حتى ال تتوقف عملية التنزيل 

o لمكتبات التي تعتمد عليها تعتبر مستهلكة لموارد الجهاز.بعض ا 

(Kumar, 2020)  
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 الفصل الثاني

 الدراسـة المرجعيـة
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 لدراسات السابقةا 
 

 ة المحادثة اآللية الذكية دراسة عدد من الدراسات المرجعية الخاصة بتعريف أنظمسيتم في هذا الفصل 

 

   (Hussain, 2020)الدراسة األولى  .2-1
 

ًء عل بنا أنظمة المحادثة اآللية الذكية تطويرمنهجيات مسح شامل لتطرقت الورقة البحثية إلى عمل 

ه تطوير ، ثم حددت المشكالت والتحديات التي تواجالمناسبة قدرتها على توليد االستجابات أو الردود المستقبلية

 ضوء على تطورات العمل المستقبلية.كما قامت بتسليط ال ،هذه األنظمة

 

األنظمة التي تجعل عملية التفاعل بينها وبين اإلنسان في المقدمة تم تعريف أنظمة المحادثة اآللية على أنها 

للغة و  . لذلك فإن نجاح هذه األنظمة يتطلب فهمًا لسياق المحادثةآخرتبدو كأنها عملية تفاعل بين إنسان و 

غة البشرية تقديم نماذج يمكنها فهم الل عن طريق لمعالجتها، الصنعيالذكاء  تحتاج إلى تقنياتالطبيعية التي 

  .NLPة اللغة الطبيعية لجمعاباستخدام 

 

 ضافة إلى استخداماتها في كل من القطاع العامتطرقت الدراسة إلى دراسة تاريخية عن أنظمة المحادثة باإل

 .على شكل مساعدات صوتية الخاصفي القطاع و تعليمية وصحية،  ،ألغراض سياسية
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إلى أنظمة موجهه نحو المهام، وغير  منهجية لتصنيف أنظمة المحادثة أهم ما يميز هذه الدراسة هو اقتراحها

 كما هو مبين في الشكل: موجهه نحو المهام

 لموجه نحو المهامظمة المحادثة أن  

و إكمال فهم أاهدأ لمساعدة المستخدمين على تحقيق  مسبقاً  محددةعلى قواعد  بناءً  تصميمهاهي أنظمة يتم 

 ةاألنظم . تم استخدام هذالسفر أو التسوق أو طلب الطعام مهمة محددة في مجال معين مثل إجراء الحجز أو

( Google Now و Facebook Messengerو  Microsoft Cortanaو  Apple Siriعلى نطاق واسع في كل من )

النص ( التي تحلل NLUفهم اللغة الطبيعية )لعلى تطوير طرق  في هذا النوع من األنظمة يتم التركيزوالتعليم. 

، النهج ماه األنظمةهذه  لتحقيقمنهجيتان إلى فتحات داللية محددة مسبًقا. هناك  المستخدمقبل  منالمدخل 

 الخاضع لإلشراف والنهج غير الخاضع لإلشراف.

 : منهجية تصنيف أنظمة المحادثة(1-2الشكل)
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a.  :النهج الخاضع لإلشراف 

. اقترح االتي تم توضيحهًيا ومجموعات البيانات الميزات يدو  استخالصيعتمد النهج الخاضع لإلشراف على 

اذ تخدير الحوار الاستخدام هذا التمثيل من قبل م ليتمدالليًا المستخدم  مدخالتيمثل روي وآخرون نموذًجا 

لومات المع كانتإذا  فيمامؤخًرا، المحادثة لتحديد من تحدث  قرار بشأن الرد المناسب. يتتبع مدير الحوار

لى بتاًء عفهم النظام مدخالت المستخدم. وإلى أي مدى ما هي الخطة التي يجب اتباعها  ،مشتركةخاصة أم 

ي يمكن هناك أيًضا العديد من األساليب الت باستخدام البرمجة اللغوية العصبية.المحاثة جيب نظام ما سبق يست

. (seq2seq. التسلسل إلى التسلسل )تعبئة الفتحةللرد على المستخدم، مثل نهج  المحادثةأن تستخدمها أنظمة 

الكيانات الصحيحة للمدخالت التي تم إنشاؤها. يعاني هذا النهج من عدم القدرة على استخالص ، ومع ذلك

تكاليف  تطلبتالبيانات واستخراج الميزات يدوًيا والتي  توضيح، مثل عملية القيود باإلضافة إلى العديد من

 عالية وقابلية تطوير ضعيفة.

 

b. خاضع لإلشراف:النهج غير ال 

األساليب  . من أكثرالموسومةيتعلم النهج غير الخاضع لإلشراف الميزات تلقائًيا من مجموعات البيانات غير  

 convolution) . تم تطوير نموذجيبه على الشبكة العصبية النهائيةيق الذي يتم تدر فعالية هو نهج التعلم العم

network ) محادثة دون التطوير اللتقاط التفاعل بين الرسالة واالستجابة. الميزة الرئيسية لهذا النموذج هي

اء الجملة ن ميزات بنوانج وآخرون نظاًما يستفيد مطور لعمل افتراضات.  استخالص الميزات يدوياً الحاجة إلى 

 لقياس تشابه النص.
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  غير الموجه إلى المهامأنظمة المحادثة: 

ساعدة ممثل األلعاب، التسلية بدون تقديم أية  لمشاركة في المجاالت المختلفةهي أنظمة تتيح للمستخدمين ا

ي يتحدث مع للمستخدم إلكمال أي مهمة في وظيفة محددة. مثال على هذا النظام هو روبوت المحادثة الذ

هو روبوت محادثة يستخدم  ELIZAالمستخدم بطريقة مماثلة لإلنسان ويقدم استجابات معقولة وذات صلة. 

باستخدام قواعد بسيطة  PARRYباري محادثة التم تطوير روبوت  1981مجموعة من القواعد واألنماط. في عام 

م اقتراح نهج ت لذلك، التعلمالبيانات ألغراض لم يستخدم كال النظامين لكن  لتحليل النص لبناء نظام الحوار.

تات غير الموجه نحو المهام. يمّكن هذا النهج روبو  أنظمة المحادثةيعتمد على البيانات للتغلب على بعض قيود 

مما  ،Web2.0المحادثة من التعلم من الكم الهائل من المحادثات المتاحة على وسائل التواصل االجتماعي أو 

-retrievalما هتعتمد روبوتات المحادثة في تطورها طريقتين ين البشر وروبوتات الدردشة. يعزز التواصل ب

based or generation-based لنماذج . يمكنretrieval-based  رشحة من فهرس مال االستجاباتالحصول على

نماذج رى، فإن احية أخ، ومن نذات الترتيب األعلى االستجابةواختيار  االستجابات، ثم ترتيب تم إنشاؤه مسبًقا

generation-based  تعتمد على توليد اللغة الطبيعية(NLG.الختيار االستجابة ) 

 

a.  روبوتات المحادثة غيرbased-etrievalR 

تعتمد هذه الروبوتات على اختيار االستجابة من االستجابات التي تم ترتيبها عوضًا عن توليد استجابة 

تم تدة معرفية تحتوي على عدد كبير من أزواج األسئلة واألجوبة قاعو تم تطوير نظام حوار جديدة. 

ابة غير النظام التفاعلي لالستجفي  .بناًء على نموذج لغة إحصائية الختيار اإلجابات المناسبةاالستجابة 

 cosine "مدخالت المستخدمين باستخدام يتم الرد على على نموذج فضاء متجه.  المعتمد( IRISالرسمية )
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similarity metrics .“  ضوع تشابه المو ي هذه الروبوتات يعتمد على تشابه النص، فالنهج المستخدم

د عن طريق الرسالة والر على التقاط التفاعل بين تعتمد هناك طريقة أخرى  .جيب ودرجة الترجمةالوتشابه 

 .convolution networkاستخدام 

 

b.  روبوتات المحادثة غيرbased-eneration G 

ن توليد أ Knight ه الروبوتات على توليد االستجابة بداًل من اختيارها من نماذج البيانات. ذكر نايتتعتمد هذ

االستجابة المقادة بالبيانات والتي تعتمد على الكالم المدخل من قبل المستخدم ربما تكون مفيدة في أنظمة 

 .المعرفة

 :التاليةستنتاجات باالختمت الدراسة 

 ية مثل باإلضافة إلى الميزات اللغو روبوتات المحادثة لعلى تحسين االستجابة  ضرورة تركيز األبحاث

 استخدام التحليل العاطفي أو تحليل المشاعر.

 تفاعلي لروبوتات المحادثةالجانب كونها ال واجهة المستخدملمزيد من االهتمام  ايالء . 

  اري لقياس جودة روبوتات المحادثةإطار عمل معيالحاجة إلى تطوير. 

   لتحسين روبوتات المحادثة.  الصنعياستخدام الذكاء 

 .التعلم العميق هو نهج واعد يمكن تطبيقه لتطوير روبوتات محادثة أكثر فعالية 
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 (AM Rahman, 2017) الثانيةالدراسة  .2-2
 

قبلية. والتوقعات الحالية والمست ةبتطوير روبوتات المحادث التحديات المتعلقة إلىه الدراسة ذتطرقت ه
  وتضمنت الدراسة األقسام التالية:

 

 .مقدمةالقسم األول: 

 .استخدام لغة اآللة في روبوتات المحادثة بلغة البايثون القسم الثاني: 

 .التحديات المتعلقة ببرمجة روبوتات المحادثةالقسم الثالث: 

 عمل الموجودة.منصات الالقسم الرابع: 

 محدودية ومستقبل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم اآللي.القسم الخامس: 

 القسم السادس: االستنتاجات.

 

شخص افتراضي يمكنه التحدث بشكل فعال إلى أي روبوت المحادثة على أنه  القسم األولفي  عرفت الدراسة

 ليتراضي مبني باستخدام مفاهيم التعلم اآلذلك الشخص االفالمهارات النصية التفاعلية. باستخدام شخص 

توفير  على ةمراسلة فورية قادر  اتحساب ةالمحادثة اآللي روبوتات.  كما اعتبرت الدراسة (AI) الصنعيوالذكاء 

سابات عن ح ةمختلف وهي خدمات المحادثة للمستخدمين بطريقة فعالة باستخدام أطر عمل المراسلة الفورية.

مؤخرًا،  امتلك حاالت عبر االنترنت، أو طابع زمني لمعرفة متى تمت مشاهدتهتال  اونهالمستخدمين البشرية ك

 البدء بالمحادثات والمكالمات مع حسابات أخرى. اوال يمكنه
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صد أو : وحدة تصنيف القوهيالمحادثة اآللي  تطرقت الورقة البحثية أيضًا إلى التعريف بمكونات روبوت 

ة من الرسالة، وحد ة / القصد/ الني  ( والتي يتم من خاللها تحديد الهدفIntent  classification moduleالهدف )

( والتي يتم من خاللها استخالص المعلومات من الرسالة، Entity recognition moduleالتعرف على الكيان )

، ى المستخدملرد علأو ا باالستجابة ( الذي يقومCandidate response generatorمولد االستجابة المرشحة )

. االستجابة الثابتة هي التي تعتمد على قوالب Dynamic ةديناميكي أو Static ةكون ثابتتيمكن أن  والتي

 The train time is <ft> hoursومتغيرات حيث يتم البحث في القوالب للحصول على قيمة المتغيرات مثال: 

ا االستجابة الديناميكية فتعتمد على ربط نظام عبارة عن متحول يتم حسابه في زمن المحادثة. أم <ft> حيث

تعمل على جلب الردود المحتملة وتعمل على تقييمهم من  Knowledge Baseالمحادثة اآللي مع قاعدة معرفية 

 .نسبأجل اختيار االستجابة أو الرد األ

 

 : مكونات روبوت المحادثة اآللي(2-2الشكل)
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خال حادثة عن طريق اديبدأ المستخدم الموجود على منصات المراسلة الفورية بإنشاء االتصال مع روبوت الم
إلى مخدم روبوت المحادثة  User IDالخاصة بحسابه ليتم بعد ذلك ارسال معرف المستخدم اسم المستخدم 

لروبوت بإرسال رسالة ترحيبية بالمستخدم ليبدأ بعدها المستخدم بكتابة ا ، يستجيبHTTPباستخدام بروتوكول 
 لمحادثة.. الشكل التالي يوضح آلية عمل روبوت ااستفساراته

 

طويرها بلغة تم ت من الدراسة تم تحديد هوية روبوتات المحادثة بأنها عبارة عن محركات حوار القسم الثانيفي  

قدرة على ، لذلك فهي تمتلك القادرة على توليد االستجابة بناء  على بيانات المحادثات السابقة ،Pythonالبايثون 

عمل روبوتات المحادثة على توليد الردود أو االستجابات باستخدام ت. فهم سياق المحادثة ومدخالت المستخدم

الماليين من  لذلك نحتاج إلىإلدخال وتوليد اإلجابة. المستخدم لتدريب النموذج التوليدي تقنيات التعلم العميق 

 لتعليم روبوت المحادثة ليصبح قادرًا على توليد الردود.األمثلة 

 

ل في وتمثل التحدي األو التحديات التي تواجهه برمجة روبوتات المحادثة  قسمها الثالثذكرت الدراسة في 

 طقس؟".ال حالةما " المستخدمسأل  إذاقدرتها على معالجة اللغة الطبيعية من خالل اتقان بناء الجملة. فمثاًل 

حصل على اإلجابة يقد ال  هل يمكنك التحقق من الطقس؟"" سألحصل على إجابة ولكن ماذا لو يسوف 

لصحيحة. يقع مثل هذا النوع من مشكالت البرمجة في فئة معالجة اللغة الطبيعية والتي تعد محوًرا رئيسًيا ا

 : آلية عمل روبوت المحادثة اآللي(3-2شكل)ال
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على التوالي. يتمثل التحدي الثاني في  Syntax Netو  Deep Text مع Googleو Facebookلشركات مثل 

الروبوت أن يكون قادرًا يجب على  إذ. Chatbotتصميم وتطوير وانب التعلم اآللي الذي يعتبر جانبًا آخر من ج

 . لصنعيامن خالل البرمجة الفعالة بمفاهيم الذكاء يجيب بها على تعلم اإلجابة الصحيحة التي ينبغي أن 

 

تطرقت الدراسة إلى طريقة اختيار منصة تطوير روبوتات المحادثة والتي تعتمد على نوع  الفصل الرابعفي 

يركز روبوت  موجهًا نحو الهدف مع قدرات تحاورية.أم  محادثةهدف أم ما إذا كان موجًها نحو الالروبوت 

ياق س كل وال داعي لتذكر بعمقما يقوله المستخدم حتاج إلى فهم يوال  المستخدم محادثات المحادثة على

وبوتات ر ، فإن في الترفيه. من ناحية أخرى  المحادثة. يمكن استخدام مثل هذه األنواع من روبوتات المحادثة

بغية ارية لألعمال التجالمستخدم  النوع األكثر شيوًعا من روبوتات الدردشةيعتبر الموجه نحو الهدف  لمحادثةا

مكن ي معلومات معينة أو طلب البقالة.ى م مثل شراء التذاكر والحصول عللمستخدمين على إنجاز مهامساعدة ا

منصات  ،منصات خالية من البرمجة :هي إلى ثالث فئات رئيسيةتطوير روبوتات المحادثة تقسيم منصات 

هذه  تطرقنا للحديث عنهذا وقد  عمالقة التكنولوجيا.المطورة من قبل منصات ال ،روبوتات المحادثة الموجهة

كما عرضت الدراسة في هذا القسم بعض األمثلة على روبوتات  .المنصات في الفصل السابق بالتفصيل

  .Wit.ai Chatbotو  Api.ai Chatbot، مثل المحادثة وخصائها ومبدأ عملها

 

في عمله على مفهومين أساسيين هما النًية )القصد( والسياق. تستخدم النًية للربط بين  Api.ai Chatbotيعتمد 

ز بين الطلبات للتميي محرفيهواإلجراء المتخذ من قبل الروبوت، أما السياق فهي عبارة عن قيم ما قاله المستخدم 

الموجودة ا ما إذا كان يتطابق مع النوايلتحديد ، يتم تصنيفه أواًل تلقي طلًبا من المستخدممتعددة المعاني. عند 
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الطلب الذي ال يتطابق مع نوايا  مل معافتراضية للتعااقتراح ني ة يتم في حال عدم التطابق  Api.aiلدى 

قدرة المقاصد والسياقات، لديه ال باستخدام نظمة الكبيرة والمعقدةبالقدرة على نمذجة األ Api.ai يتمتع المستخدم.

 كامل مع العديدالت، سهولة ويقلل الترميز من جانب الخادم على التعامل مع التعليمات البرمجية بشكل استباقي

تتطابق مع التي قد ال مجموعة التدريب ه يفتقر إلى وجود إال أن .Facebookو Twitterمنصات مثل من ال

 جوًدا.المقاصد عندما يكون السياق مو 

 

ت تقدم كل قصة مثاالً على كل المحادثابحيث . الروبوتالقصص كمفهوم أساسي لنمذجة سلوك  Wit.aiيستخدم 

الممكنة وهي تستند إلى مفهوم الكيان فقط بداًل من النوايا. في هذا الروبوت يقوم المطورون بشكل أساسي 

من  Wit.aiسيتمكن يان المدخل، لكلمماثل  أمثلة وعندما يكتب المستخدم عن نوعباستخدام  Wit.aiبتعليم 

صة ، يمكن رؤية القي هذا النوع من روبوتات المحادثةف .المستخرجةكيانات المعالجة الطلب والحصول على 

كيانات  بتحديد الكيانات الخاصة أو القدرة على استخدام Wit.aiيسمح . نوايا المستخدملمخطط على أنها 

 Api.ai Chatbot:   (4-2الشكل)
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 Wit.aiيمكن للنتيجة المرسلة إلى  خدمات الويب.ه مع تكاملفي  webhookعلى  Wit.aiيعتمد  محددة مسبًقا.

النوع من روبوتات يتميز هذا  . Chatbot sideالتي يتم استخدامها في  السياقمتغيرات إضافة وتعديل وحذف 

طلبات  م، إال أن معالجة بيانات القصص قد ينتج عنها حاالت عدم فهقوي المفيد و المفهوم القصة بالمحادثة 

 المستخدم بشكل صحيح.

 

ذ البد إ جة اللغة الطبيعية والتعلم اآللي،تطرقت الورقة البحثية إلى محدودية ومستقبل معال القسم الخامسفي 

إلى افة باإلض الكيانات.عبارات المخرجات و  مدخالت،الوفير المنطق والموارد اللغوية الواسعة التي هي من ت

  .معقدةالستفسارات معالجة اال، عند وتحليل المشاعر ،المفرد والجمعفي استخدام صيغ  االهتمام

 Wit.ai Chatbot(: 5-2الشكل)
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فعالية األعمال من خالل توفير تجربة ختمت الدراسة بملخص عن أهمية روبوتات المحادثة في زيادة أخيرًا 

ار، باختص .االستقرار وقابلية التوسع والمرونةعملية تطويرها يراعى في أن يجب كما تكلفة منخفضة.  أفضل مع

 لىإيتم إضافة ميزات جديدة سمرور الوقت  بسرعة كبيرة ومع طورتينظاًما بيئًيا  روبوتات المحادثةعد ـت

 المنصات المستخدمة.

 

 (Soumeya Mahamat Yassin, 2021) الدراسة المرجعية الثالثة  .2-3
 

يمكنه فهم  العربية باللغة SeerahBot ر نظام محادثة خاص بالسيرة النبوية اسمهتحدثت الدراسة عن تطوي

العربية. يتحدث عن حياة النبي محمد عليه السالم. وتم تطويره باالعتماد على طريقتين الطريقة وتحليل اللغة 

ام منصة خاصة بتصميم . والثانية باستخد NLPاألولى: باستخدام تقنيات التعلم اآللي ومعالجة اللغات الطبيعية

 . Telegramعلى  تمت إتاحته ،SeerahBotسهيل الوصول إلى أنظمة المحادثة. ولت

الدراسة عن تعريفات وتسميات مختلفة ألنظمة المحادثة والتي يمكن اعتبارها عميل محادثة يمتلك القدرة  تطرقت

اللغة الطبيعية. وهو عبارة عن على التحدث مع المستخدمين حول موضوع محدد باستخدام تقنيات معالجة 

تطبيق برمجي يحاكي المحادثة البشرية بشكلها الطبيعي والتي تتضمن نصوص مكتوبة أو منطوقة باستخدام 

. صنفت الدراسة أنظمة المحادثة إلى صنفين: أنظمة محادثة معتمدة على القواعد وأنظمة الصنعيتقنيات الذكاء 

يئة العمل إلى أنظمة محاثة خاصة بالتجارة اإللكترونية، بالتعليم، محادثة آلية ذكية. كما صنفتها حسب ب

 بالتسلية، بالصحة، بالسفر، بالموارد البشرية وغيرها...
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إذ تم تطوير النظام بطريقتين مختلفتين،  SeerahBotأهم ما يميز الدراسة هو منهجية العمل المتبعة في تصميم 

 بعة في تطويره. وفيما يلي بنية عمل النظام والخطوات المت

 يبين الشكل التالي بنية النظام

 أما خطوات تطوير النظام فهي:

 200من خالل تشكيل  بالنظاممجموعة البيانات الخاصة تم إنشاء  :جمع وإعداد مجموعة البيانات .1

من  (ن سيرة النبي المأمو ؤلؤ المكنون في )ال ب عن السيرة النبوية باستخدام كتاب السيرةاسؤال وجو 

 في ملف نصي. هاالبيانات ووضعتم ترتيب  الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة. أجل

طلوب والكلمات المفتاحية الماالستعالم  هو استخراج هذه المرحلةالهدف الرئيسي من  :معالجة األسئلة .2

 يالمنفذة فالمهام من  .ندات المحتملةالمس ليتم مطابقها مع IRتمريرها إلى نظام استرجاع المعلومات 

 ما هو مبينصياغة االستعالم واكتشاف نوع اإلجابة كـ هذه المرحلة هي:

a.  ى إل إلرسالها-الرموز المميزة من  قائمة —إنشاء استعالم  عمليةهي : صياغة االستعالم

 السترداد المستند الذي قد يحتوي على اإلجابات. (Chatbotنظام استرجاع المعلومات )

 SeerahBot   (Soumeya Mahamat Yassin, 2021)بنية نظام المحادثة (: 6-2الشكل)
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b.  مشابه النص الفي جملة ال كاملمن وجود  م المحادثةظانيتحقق : كشف نوع اإلجابة

واإلجابات المقترنة بها حسب الجدول  ستعالماتويتم تصنيف االالستعالمات المستخدم. 

 التالي:

 

 والفقراتاسترجاع الوثائق  .3

يبحث نظام المحادثة عن كامل الجملة في النص الذي تمت معالجته باستخدام معالجة اللغة الطبيعية، 

، فإذا كان مشابه يستخدم نظام المحادثة الجملة ويعيدها المستخدممشابه لسؤال أو استعالم هل هو 

 .إلى المستخدم كإجابة

 

 استخراج اإلجابة  .4

 فقرة.من ال محددالالمرحلة األخيرة من اإلجابة على السؤال هي استخراج الجواب 

 
 ات المقترنة بهاأنواع االستعالمات واإلجاب(: 1-2الجدول)
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 تصميم النظام وتنفيذه .5

 labGoogle Coتصميم وتطوير النظام باستخدام 

" ، Colab،أو باختصار " Colaboratoryباستخدام تم تطوير الرماز البرمجي الخاص بنظام المحادثة 

مل وهي بيئة عالمتصفح.  يثون من خاللا. يسمح بكتابة وتنفيذ كود بGoogle Researchمنتج من 

 :ةضمن السحابة أي أنها ال تتطلب التنصيب على الحاسب. تم العمل وفقًا للخطوات التالي

a.   تثبيت الحزمةNLTK لكتابة برامج بايثون من المستخدمة  ()مجموعة أدوات اللغة الطبيعية

 لغة اإلنسان الطبيعية.ب الخاصةالعمل مع بعض البيانات  أجل

b.  .استيراد جميع المكتبات المطلوبة 

c. أحرف صغيرة. تحميل مجموعة البيانات وتحويل كل نص إلى 

d. .المعالجة المسبقة للبيانات 

e. مات.الجمل والكلتقطيع النص إلى قائمة من ف البيانات والمعالجة المسبقة عن طريق تنظي 

f. إلرجاع قائمة الكلمات ذات األحرف الصغيرة  تابعإنشاء ، شاء قاموس إلزالة عالمات الترقيمإن

 إزالة عالمات الترقيم.  بعدالمقطع من النص 

g.  قة عشوائية.طريب التحيةالرد على ادخاالت المستخدم برسالة ترحيب و 

h.  .توليد االستجابة 

 النحو التالي:على  نظام المحادثةالتعلم اآللي في ووضحت الدراسة آلية عمل تقنيات 

 .المستخدم أخذ سؤال أو استفسار. 1

 .المقطعالنص في  الجملقائمة . إلحاق استجابة المستخدم بنهاية 2
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 (.IDFالعكسي ) المستندتردد ب( TF)الكلمة  تردد . ضرب3

 .عدد مرات تكرار الكلمة في المستنديقيس الكلمة تردد  -

 الكلمة.د المستند العكسي يقيس مدى ندرة ترد -

 .TF-IDFإلى مصفوفة من  المقطع. تحويل النص 4

 استجابة المستخدم.مع . إرجاع فهرس الجملة األكثر تشابًها 5

 الجملة األكثر تشابًها. طباعة. 6

 رسالة اعتذار. يتم طباعة ،ة الستجابة المستخدمك جملة مشابه. إذا لم تكن هنا7

 والمستخدم.النظام بين  للمحادثة سيناريو، إنشاء . أخيًرا8

 

 :والذي بعرض أربع وظائف هي EduBotلنظام المحادثة المسمى  نتائج التجريبيةبينت الدراسة ال

 . الرد على تحية المستخدم.1

 ء فهم.أي سو في حال حدوث  خدملمستمن ا راعتذاال. 2

إنهاء االستجابة بعد أن يكتب المستخدم جملة خاصة ب عرضء المحادثة مع المستخدم من خالل إنها.3

 . (رسالة مثل: )شكرًا أو إلى اللقاء

 .اتهاستفسار  إجابة دقيقة للمستخدم بخصوص إرجاع. 4
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 وفيما يلي بعض النتائج لكل وظيفة من الوظائف السابقة: 

 

 

 

  نتيجة تنفيذ الوظيفة األولى "التحية": (9-2الشكل)

 : نتيجة تنفيذ الوظيفة الثالثة "انهاء المحادثة"(7-2الشكل)

 نتيجة تنفيذ الوظيفة الثانية "االعتذار من المستخدم(: 8-2الشكل)
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 Microsoft Azure منصة عمل  النظام باستخدام تصميم وتطوير

النظام  راثم اختب Microsoft Azureتطرقت الدراسة إلى بناء نظلم المحادثة باستخدام منصة عمل 

، عبارة عن خدمة Azure، المعروف أيًضا باسم Telegram.Microsoft Azureعن طريق ربطه مع الـ 

اختبار ونشر وإدارة التطبيقات والخدمات  ،ستخدمين إنشاءتتيح للمل Microsoftطورتها  حوسبة سحابية

 .Microsoftمراكز البيانات التي تديرها  من خالل

 "اتهتفسار اس إجابة دقيقة للمستخدم بخصوص إرجاع " الرابعةنتيجة تنفيذ الوظيفة : (10-2الشكل)
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 بينت الدراسة طرق ونتائج تقييم نظام المحادثة الخاص بالسيرة النبوية أخيراً 

 يا الجودةاالعديد من قض وقاموا بتحديدالمحادثة؛ أنظمة جودة  لتقييمرح رادزيويل وبنتون منهجية اقت

عبارة عن مجموعة الذي هو  ISO 9241بناًء على  المحادثةأنظمة والسمات التي تساعد في تقييم جودة 

مته مه أداءيعمل عندما يمّكن المستخدم من  ألن البرنامج وقابلية االستخدام HCIلـ  من المعايير الدولية

  .الرضا كأهم ثالثة خصائصلفعالية والكفاءة و . لذلك تم اختيار ابفعالية وكفاءة مرضية

تشير الكفاءة و توقعات المستخدم أي الجودة واالكتمال. في تحقيقه ل تشير الفعالية إلى مدى جودة النظام

كيف يشعر و  العميلرضا يشير إلى أما الرضا فلتحقيق أهداف المستخدم.  لموارداالستخدام الجيد لإلى 

 هشخًصا استخدام 14من تم الطلب ، SeerahBot استخدام البرنامج. لضمان قابلية استخدامحيال 

ت الفعالية والكفاءة والرضا كسمايتضمن أسئلة تعكس  استبيانتعبئة وتقديم مالحظات من خالل 

 قوةه مثل المرتبطة ب هناك العديد من سمات الجودة ، إذتقييم الفعاليةعلى األداء لتم التركيز جودة. لل

مات الجودة فضاًل عن س واإلنسانية،على الوظائف تم التركيز كفاءة لمدخالت غير المتوقعة. لتقييم الا

على التأثير  تم التركيز، د على أسئلة محددة. لتقييم الرضامثل الدقة اللغوية للمخرجات والقدرة على الر 

سئلة لذلك تم تقسيم أ، باإلضافة إلى سمات الجودة مثل التحيات. األخالق والسلوك وإمكانية الوصول

 في الجدول التالي: كما هو موضحفئات  ثالثإلى بيان االست
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كما الطالب مناسبة إلى حد ما  من قبل SeerahBotنظام المحادثة  استخدامقابلية كانت نتائج اختبار 

دة المعرفة في قاعلعدم وجود السؤال  على بعض األسئلة إلجابةتتم الم هو مبين في الجدول السابق، إذ 

 توسيع مجموعة البيانات.ك البد من ه، لذلالخاصة بـ

  

 (Soumeya Mahamat Yassin, 2021)  : نتائج اختبار قابلية االستخدام(2-2الجدول)
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 الثالثالفصل 

 التحليلية للنظام المنجزالدراسـة 
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 مقدمة-الدراسة التحليلية  
 

باإلجابة  الخاصلنظام المحادثة اآللي الذكي المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية في هذا الفصل  عرضن

تحديد افة إلى ، باإلضلجامعة االفتراضية السـوريةاإللكتروني لموقع الالموجودة على  شيوعاً على األسئلة األكثر 

 useخدام االستوعرض المخطط العام للنظام ولكل تطبيق من تطبيقاته مع حاالت  ،أدوار النظام وصالحياتهم

Cases   ـومخطط قاعدة المعطياتERD diagram. 

 

 الهدف من المشروع .3-1
التي سيتم نشرها ضمن الموقع اإللكتروني للجامعة االفتراضية  (Front Officeالواجهة األمامية )بناء      

 . Chatbotنظام المحادثة الذكي و أداة التفاعل بين الطالب التي هي  Chat-Room غرفة المحادثةالسورية 

استخراج النًية أو القصد من تعمل على التي لنظام المحادثة اآللي الذكي  (Back Officeوالواجهة الخلفية )

عمل على يانات نظام المحادثة يافة إلى بناء نظام تحكم وإدارة بالطالب وتوليد االستجابة المناسبة. باإلض سؤال

ن قاعدة رية وتخزينها ضمالسو  قراءة صفحات األسئلة األكثر شيوعًا الموجودة على موقع الجامعة االفتراضية

د الملفات الخاصة بتغذية نظام المحادثة اآللي توليلمحادثة اآللي، البيانات، إدارة البيانات الخاصة بنظام ا

 الذكي.

 

 والصالحيات أدوار النظام .3-2
  المديرadmin 
  المستخدمuser 
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 صالحيات المدير

 يملك المدير صالحيات كاملة للتحكم بكامل أجزاء النظام.

 صالحيات المستخدم

 Chat-Roomاستخدام تطبيق  -
  ارسال أسئلة لنظام المحادثة -

 

 الوظيفية متطلبات النظام .3-3
 

 تتضمن الوصف الكامل والمفّصل لوظائف النظام وخدماته وقيود عمله، وفقًا لما يلي:      

 adminمن وجهة نظر المدير  .3-3-1
 يجب أن يوفر النظام ما يلي:      

 الجامعة وتخزينها في قاعدة عقراءة الصفحات الخاصة باألسئلة األكثر شيوعًا الموجودة على موق 

 البيانات.

 صنيف جديد.إضافة ت 

 التصنيفات الموجودة.أسماء التعديل على  

 .يد فيما إذا كانت افتراضية أم الوتحد إضافة لهجة جديدة على البيانات كاللهجة العامية السورية 

 التعديل على السؤال واإلجابات التابعة له. 

 إضافة صيغ مختلفة لألسئلة حسب اللهجة المختارة. 
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اللهجة، تصنيف من خالل ادخال  ئلة المقروءة من موقع الجامعةإضافة سؤال جديد مختلف عن األس 

 .السؤال األساسي، السؤال المرادف، الجواب على السؤال، القصد أو النية من السؤال السؤال،

اختيار القصد و ادخال اسم الحوار، وتحديد مسار الحوار عن طريق  إنشاء حوارات خاصة بالمحادثة 

 أو النية من الحوار.

 على حوارات موجودة سابقًا. التعديل 

 توليد الملفات الضرورية واألساسية لتغذية المجتزآت األخرى في نظام المحادثة اآللي الذكي. 

 

 userالمستخدم من وجهة نظر  .3-3-2
 يجب أن يوفر النظام ما يلي:     

 لذكي.ا نظام المحادثة اآللي بجميع ميزاته ليتم ارسال أسئلة الطالب إلى Chat-Roomاستخدام تطبيق  .1

 باللغة العربية أو باللهجة العامية السورية )الشامية(. السؤال السماح للمستخدم بكتابة .2

 تحديد الهدف أو القصد من كل سؤال يقوم الطالب بطرحه على نظام المحادثة. .3

 استخراج معلومات إضافية من السؤال المطروح بهدف تحقيق استجابة ذات دقة عالية. .4

 .بة المناسبة والمتوافقة مع السؤال المطروحتوليد الرد أو االستجا .5

عرض الردود بطريقة نصية، أو على شكل مخططات بيانية أو بشكل تفاعلي كعرض فيديوهات  .6

 تعليمية ..الخ.

 

 



 

 
Page 111 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

 المتطلبات غير الوظيفّية .3-4
 

 متصف المتطّلبات غير الوظيفّية، جميع المتطّلبات التي ال تتدّخل مباشرة بالوظائف المطلوبة في النظا

 البرمجي. تشرح الفقرات الجزئّية التالية هذه المتطّلبات:

 

 النظام بنية .3-4-1
 ( يجب أن يبنى النظام باستخدام نظم إدارة قواعد البيانات العالئقيةRDMS) دام تم استخSQL 

Server 2014. 

 ( يجب أن يعتمد النظام مبدأ النظم البرمجية المتكاملةIntegrated System.) 

 يات عن التجهيزات وعن نظم التشغيل والشبكات المختلفة.استقاللّية البرمج 

  نها بوظيفة إلى كتل برمجّية مستقّلة يرتبط كّل م النظامتطبيق مبدأ البرمجة الكتلّية عن طريق تقسيم

 فرعّية محّددة من وظائف البرنامج.

 .الدعم الكامل للغة العربّية 

 يات، المدخالت، المخرجات، الوحدات التوصيف الدقيق للعناصر البرمجّية المختلفة )المعط

 البرمجّية(.
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 متطّلبات األداء .3-4-2
  يجب أن تعمل البرمجيات المقدمة تحت بيئة عمل ويب وعن طريق استخدام المتصفحات

(Internet Browser 9 +, Firefox 50 +, Google chrome 50 +.) 

 .ضمان صّحة المعطيات المدخلة وتجانسها 

 

 التوسعوقابلية  النمو المستقبلي .3-4-3
  تصميم األنظمة بشكل معياري وقياسي مرن، يسمح بإمكانّيات التوّسع المستقبلي سواء في عدد

 المستخدمين أو في إضافة برمجّيات جديدة وربطها بالنظام.

  المرونة في معام الت البرنامج، أي وضع القيم البرمجّية في فهارس معطيات، بحيث يمكن تعديلها

 لتدّخل البرمجي.بسهولة دون الحاجة إلى ا

 .يجب أن يكون تصميم النظام وتصّور بنائه قابالً للتوّسع، بحيث يحّقق سهولة التطوير في المستقبل 

 

 اتالواجه تناسق .3-4-4
 ( يجب أن تكون واجهة االستخدام من النوع البيانيGUI وتستخدم نمطًا واحدًا في تصميمها )

 وألوانها وعناصرها المختلفة.

  اضحة وبسيطة في تصميمها.يجب أن تكون الواجهة و 

 لمعيار كل جميل ومتناسق تحقيقاشهذه الواجهات ب يجب عرضLook & Feel   مما يحقق تجربة

 .مميزة وفريدة User experience مستخدم
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  لكل تطبيق من التطبيقات الخاصة بالنظام المنجزالدراسة التحليلية  .3-5
      

م نظايق تطب ،نظام المحادثة اآللي توليد ملفاتدارة و إتطبيق  :التالية التطبيقاتيتألف النظام من  

 المذكورة للتطبيقات ةالعام اتططخفيما يلي الم .ة المحادثةغرفتطبيق و  ،المحادثة اآللي الذكي

 

 التحكم وإدارة بيانات نظام المحادثة نظامل التحليلية الدراسة .3-5-1
كما هي مبينة في الشكل وفيما يلي شرح عن  النظام وخدماته إلى عّدة مجتزآت يمكن تقسيم وظائف         
 كل مجتزأ

 

 : المخطط العام للنظام المنجز(1-3الشكل)

  التحكم واإلدارةالمخطط العام لنظام : (2-3الشكل)
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 Crawlerالزاحف أو مجتزأ  .3-5-1-1
البيانات الخاّصة باألسئلة الشائعة الموجودة على موقع الجامعة ستخراج الجرى بناء زاحف خاص           

 لصفحة "ا ، يبدأ منوتخزينها ضمن قاعدة البياناتاالفتراضية، وتحديد األسئلة واإلجابات وتصنيفها، 

https://svuonline.org/arويقرأ محتوى الصفحة كرماز  "شيوعا-األكثر-/األسئلةHTML  ليتسنى له المرور

 وفيما يلي ألية عمل الزاحف على أجزائه.

 بحث في البداية عن المقطع يdivision  الذي يحمل االسمblock-system-main المتضمن 

، الدعم التقني، خدمات الطالب، وغيرها. التصنيفات أسئلة عن التسجيلتصنيفات األسئلة: ل

منها اسم التصنيف وعنوانه  يأخذ anchorsوضمنها روابط  paragraphsموجودة ضمن فقرات 

 .Linkو Titleعلى صف فيها وي كل تيح ،لهذا الغرض تم إنشاؤهاضعهما في بنية مصفوفة يو 

  في نهاية هذه المرحلة نكون قد حصلنا على مصفوفة فيها تسميات األصناف وروابط صفحاتها

وي على األسئلة واإلجابات. فمن أجل كل بند من هذه المصفوفة، نفتح الصفحة الموافقة تالتي تح

 ونستخرج األسئلة واإلجابات.

  عند فتح صفحة األسئلة، يوجد عدد من المقاطعdivisions حمل بداية أسماؤها الجزء ت

faqfield_field_faq نص السؤال موجود في واسمة .h3 ونص اإلجابة موجود في واسمة ،div .

حافظ على ي، بينما HTMLتنظيفه من كل ما يتعّلق بترميز بعد نص السؤال  يقوم الزاحف بأخذ

ول، فقرات، في اإلجابات ليتم عرضها كما هي مذكورة في موقع الجامعة: جدا HTMLترميز 

ل وفيما يلي مخطط يبين مراح وغيرها. وقد جرى إضافة خدمة لتعديل اإلجابات وتحسين شكلها.

 عمل الزاحف.

https://svuonline.org/ar/الأسئلة-الأكثر-شيوعا
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 الخاص بالزاحف  ERD: مخطط الـ (4-3)الشكل                       

  جدول األصنافClassification 

 Classification: جدول األصناف (1-3)الجدول

Classification 

 ،أصناف األسئلة التي يمكن طرحهايحتوي هذا الجدول على  الوصف

 مثل "الدعم الفني" و "االمتحانات" و "خدمات الطالب" وغيرها.

 وهي تساعد في تحديد الهدف من السؤال

Id اح رئيسي مفتPrimary Key INTEGER 

Title اسم الصنف VARCHAR 

 

 

 

 مخطط يوضخ مراحل عمل الزاحف(: 3-3الشكل)
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   األسئلة جدول Question  

 Questionجدول األسئلة : (2-3)الجدول

Question 
يحتوي هذا الجدول على نص السؤال واإلجابة عليه باللغة العربية  الوصف

األسئلة األكثر  موجود في صفحة الجامعة،الفصحى كمت هو 

 شيوعًا.

Id  مفتاح رئيسيPrimary Key INTEGER 

FormalQuestion  السؤال باللهجة االفتراضية )العربية

 الفصحى في حالتنا(

VARCHAR 

FormalResponse الجواب باللهجة االفتراضية. 
 

VARCHAR 

Intent  ،ة للداللوهو يستخدم  القصد من السؤال
على أن السؤال وجميع اإلجابات والصيغ 

 .المختلفة لألسئلة تدور حول هذا القصد
 

VARCHAR 

ClassificationId  صنف السؤال؛ فكل سؤال يتبع إلى صنف
 محّدد

INTEGER 

 

 مثال على سؤال:

- FormalQuestion :ما هو موعد صدور نتائج المفاضلة؟ 
- FormalResponse: 
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 <span></p/>ونتائج مفاضلة الخريف في نهاية السنة ع في الشهر الخامسيتم صدور نتائج مفاضلة الربي
- Intent  :Results_Time 
- ClassificationId :1 " أسئلة عن التسجيل تعني أن هذا السؤال يتبع للصنف." 
 

 
 اإلدارة وتهيئة النظاممجتزأ  .3-5-1-2

 مثل: وتشمل تهيئة جميع محّددات النظام            

 كاللهجة العامية السورية.لى البيانات إضافة لهجة جديدة ع 

 .إضافة تصنيف جديد 

 .التعديل على التصنيفات الموجودة 

 .إضافة سؤال جديد مختلف عن األسئلة المقروءة من موقع الجامعة 

 .التعديل على السؤال واإلجابات التابعة له 

 .إضافة صيغ مختلفة لألسئلة حسب اللهجة المختارة 

 ادثة.وارات خاصة بالمححنشاء إ 

 .التعديل على حوارات موجودة سابقًا 

 

 File Generatorتوليد ملفات نظام المحادثة اآللي الذكي مجتزأ  .3-5-1-3
ظام المحادثة نالمجتزآت األخرى في يعمل هذا المتجزأ على توليد الملفات الضرورية واألساسية لتغذية 

 المهام التالية:ب أحيث يقوم المجنز  Story، Domain، NLUهي  اآللي الذكي وهذه الملفات

البحث عن كل النوايا واألسئلة المتوقعة المخزنة في قاعدة البيانات ليتم توليد وبناء ملف الـ  -

NLU.yml  
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 Domain.yml جلب النوايا والردود المخزنة في قاعدة البيانات لتوليد ملف -

يبين  Story.yml جلب خطوات الحوار التابعة السم حوار معين من قاعدة البيانات لتوليد ملف -

 المخطط التالي مراحل عمل مجتزأ توليد ملفات نظام المحادثة اآللي الذكي.

 

 

  

 المحادثة: المخطط العام لتوليد ملفات نظام (5-3الشكل)



 

 
Page 119 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

  اللغات أو اللهجات جدولLanguage 

 Languageجدول اللغات أو اللهجات  :(3-3)الجدول

Language 

للغات )أو اللهجات( المدعومة يتضمن هذا الجدول مجموعة ا الوصف

في نظام المحادثة اآللي، فهو يساعد في دعم النظام للعديد من 

اللهجات العامية السورية أو أية لغة أخرى مطلوب دعمها 

 مستقباًل وليس فقط اللهجة الشامية، 

Id مفتاح رئيسي Primary Key INTEGER 

 الخاص بتوليد الملفات ERD: مخطط الـ (6-3الشكل)
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Name ،اسم اللغة أو اللهجة VARCHAR 

IsDefault تحديد ما هي اللغة أو اللهجة االفتراضية.ل CHAR 

 

  بدائل األسئلة جدولUtterance 

 Utteranceجدول بدائل األسئلة : (4-3)الجدول

Utterance 

يتضمن هذا الجدول الصيغ المختلفة لكل سؤال من األسئلة  الوصف

امعة، الهدف من تعدد الصيغ المكافئة الموجودة على موقع الج

هو زيادة بيانات التدريب  Questionللسؤال الوارد في الجدول 

 NLUالتي سيتم تغذية النموذج الخاص بفهم اللغة الطبيعية 

وذلك ليكون النموذج قادرًا على اإلجابة على الصيغ المختلفة 

 لألسئلة المطروحة من قبل الطالب حتى لو لم تكن مخزنة أو

 (.non-relevant Questionsموجودة فبي بيانات التدريب )

Id مفتاح رئيسي Primary Key INTEGER 

QuestionId  لتحديد السؤال األساسي الذي نود أن

 نضيف له البدائل أو الصيغ المختلفة.

INTEGER 

Text .الصيغة الجديدة للسؤال VARCHAR 
LanguageId لغة أو لهجة السؤال INTEGER 
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  اإلجابات جدولResponse 

 Responseاإلجابات  : جدول(5-3)الجدول

Response 

يتضمن هذا الجدول اإلجابات المختلفة لسؤال محدد ولكن حسب  الوصف

اللغة واللهجة المختارة. إذ أن تعّدد اإلجابات لنفس السؤال يأتي 

 لمحادثة لعّدة لغات.بسبب دعم نظام ا

Id مفتاح رئيسي Primary Key INTEGER 

QuestionId  لتحديد السؤال األساسي الذي نود أن

 نضيف له البدائل أو الصيغ المختلفة.

INTEGER 

Text .الصيغة الجديدة لإلجابة VARCHAR 
LanguageId لغة أو لهجة السؤال INTEGER 

 

  الحوار جدولStory 

 Storyجدول الحوار : (6-3)الجدول

Story 

 جدول بسيط لحفظ أسماء الحوارات. الوصف

Id مفتاح رئيسي Primary Key INTEGER 

Name .اسم الحوار VARCHAR 
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  عقد الحوار جدولStoryNode 

 StoryNodeجدول عقد الحوار : (7-3)الجدول

 StoryNode 

 حفظ أجزاء الحوار. StoryNode يكمن الهدف من الجدول الوصف

Id مفتاح رئيسي Primary Key INTEGER 

StoryId .لتحديد الحوار INTEGER 

QuestionId .لتحديد السؤال الذي يمّثل جزًءا من الحوار INTEGER 

NodeOrder  ار.لترتيب أجزاء الحو INTEGER 

IsResponse  للداللة على أن هذا الجزء من الحوار هو

 الجواب.

CHAR 

 
  جدولTempPath 

 TempPathجدول : (8-3)الجدول

TempPath 

 جدول مساعد في رسم مسار الحوار الوصف

Id مفتاح رئيسي Primary Key INTEGER 

StoryId .لتحديد الحوار INTEGER 

QuestionId .لتحديد السؤال الذي يمّثل جزًءا من الحوار INTEGER 

NodeOrder .لترتيب أجزاء الحوار INTEGER 
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Intent  .الني ة / القصد VARCHAR 

SessionId  حقل يساعد في تجّنب مشاكل المزامنة بين
الجلسات المختلفة للمستخدمين عند رسم 

 مسار الحوار.

INTEGER 

 

  الكيانات جدولEntity 

 Entityجدول الكيانات : (9-3)الجدول

Entity 
ال بد من تقسيم  (Intentبعد تحديد الني ة أو القصد من السؤال ) الوصف

( للتعبير بشكال Entitiesالسؤال إلى مجموعة من الكيانات )

لمطلوب من السؤال بشكل أدق، إذ تطرقنا في هو ا أوضح عما

الفصل الثاني إلى مثال "الحجز" ووجدنا أنه يجب أن نحدد فيما 

إذا كان المطلوب هو "حجز رحلة" أو "حجز لذكرة فيلم"، والتي 

تعتبر معلومات إضافية يجب تحديدها حتى تكون اإلجابة مقيدة. 

 Entityهذه الكيانات سيتم حفظها في جدول 

Id فتاح رئيسيم Primary Key INTEGER 

Name اسم الكيان VARCHAR 

QuestionId  لتحديد السؤال الذي ي عتبر هذا الكيان جزًءا

 منه.

INTEGER 
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  قيم الكيانات جدولEntityValue 

 EntityValueجدول قيم الكيانات : (10-3)الجدول

EntityValue 

يمكن للكيان أن يأخذ قيمة وحيدة أو عّدة قيم، لذلك تم إنشاء  الوصف

 .EntityValueجدول لحفظ هذه القيم هو 

Id مفتاح رئيسي Primary Key INTEGER 

EntityId .لتحديد الكيان المعني بالقيمة 
 

INTEGER 

EntityValue .قيمة للكيان VARCHAR 

 

 ة اآللي الذكيالمحادث نظامالدراسة التحليلية ل .3-5-2
 :ت التي يتألف منها نظام المحادثة اآللي الذكيتزآجكل التالي الميبين الش     

 مرحبا 
، كيف وسهاًل  أهاًل 

 يمكنني خدمتك؟

متى يبدأ الفصل 
 الدراسي القادم؟

يبدأ بتاريخ 
4/10/2020  
 ومتى ينتهي؟

ينتهي بتاريخ 
24/12/2020  

 المحادثات نظامية نب
 NLUفهم اللغة الطبيعّية 

والكيانات  intents )استخراج النوايا
entities) 

يتوّقع النموذج اإلجراء القادم )مدير الحوار  
next_action  اإلجراءات السابقة اعتماًدا على

 ( slotsونتائج اإلجراءات والفراغات 

Tracker Slots 

 موّلد الرسائل

دام قوالب مسبقة التعريف مع )استخ
 (placeholdersفراغات محجوزة 

Intent & entities 

next action 

طلبات من 
قاعدة 

المعطيات / 
 URLطلبات 

API call 

 المخطط العام لبنية نظام المحادثة اآللي الذكي: (7-3الشكل)
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 (Intent & Entities Extraction)استخراج النوايا والكيانات  مجتزأ .3-5-2-1
اج المعلومات واستخر  المكتوبة بلغتهرسائل المستخدم يعمل هذا المتجزأ على تحديد النًية أو القصد من     

 Naturalالطبيعية  اللغة فهمباالعتماد على  م بناء هذا المجتزأت .هطلوبة لتوليد االستجابات المناسبة لطلبالم

Language understanding -NLU  وهي تمّثل:النية والكيانات من طلب المستخدمهو علم استخراج . 

  ويدز تفيها تم يوهي إحدى منهجيات التعلم اآللي التي ) خاضع لإلشرافنموذج تصنيف نوايا 

 تربطتعلم قاعدة عامة من أجل المدخالت والمخرجات المرغوبة، عن أمثلة ب حاسوبال

. رجاتكمخوايا النأنواع مختلفة من الجمل كمدخالت و يتم تدريبه على  (،المخرجاتبالمدخالت 

 SVMعلًما أن  .نواياالتصنيف لكنموذج  ةكافي ةالخطي SVM الخوارزمّية كون تعادًة ما 

ية هي خوارزمية التعلم اآللي فائقة السرعة لحل مشاكل التصنيف متعدد الطبقات من الخط

 .مجموعات البيانات الكبيرة جًدا

 نموذج استخراج الكيان entity،  يمكن أن يكون هذا نموذًجا تم تدريبه مسبًقا مثلSpacy  أو

مثل الحقول  يمكن تدريبه باستخدام بعض النماذج االحتمالية أو ،StanfordNLPمكتبة 

 .Conditional Random Fields - CRF العشوائية المشروطة

 

 (Dialog Management)وار حمدير ال مجتزأ .3-5-2-2
للتنبؤ  وذلكنحتاج إلى تتبع المحادثات التي حدثت فإننا ، ذكيًّا للمحادثة نصّمم نظاماً ظًرا ألننا ن

 ،ة الحاليةبمعلومات حول الني نزّودهإلى قاموس نحتاج ولتحقيق هذا الغرض فإننا . الحًقا باالستجابة المناسبة

ائج استدعاء ونت ،جراء السابقاإلو  ،السابقة تهأسئلمن خالل المستخدم  زّودنا بهاومعلومات  ،والكيانات الحالية
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شعاع أو ما سندعوه ، Xمدخالتنا ستشكل هذه المعلومات كل )إن وجدت(.  APIواجهة برمجة التطبيقات 

 ولكن .next_actionأو  سيكون "اإلجراء التالي"فالذي سيتم تدريب نموذج الحوار عليه  ،yف الهدأما . الميزات

الحصول على المعلومات من   NLUيمكننا المجتزأ  ؟Xات الميز  شعاعنحصل على قيم التدريب لسكيف 

السابقة،  تهئلأسل خالمن  تقديمهاستخدم أما بالنسبة إلى المعلومات التي سبق للم المتعلقة بالنية والكيانات.

مدير  مسؤولية فتعتبر من، ونتائج استدعاء واجهة برمجة التطبيقات وما إلى ذلك( لنظامواإلجراء السابق ل

استخراج قيم الميزات هذه من بيانات التدريب التي سيحددها الذي يعمل على  Dialog Manager الحوار

ذج ا. يجب إعداد هذه النموالنظامبين المستخدم  sample conversations نماذج محادثاتالمستخدم في شكل 

 .نظامالو مستخدم البين معظم تدفقات المحادثة المحتملة  تغّطيبطريقة تجعلها 

 

 (Chat-Roomغرفة المحادثة )الدراسة التحليلية لتطبيق  .3-5-3
سئلة األ حعلى تزويد النظام بغرفة محادثة تتيح للطالب التفاعل مع النظام من خالل طر  التطبيقيعمل هذا 

امعة نشر غرفة المحادثة على الموقع اإللكتروني للجتم سيالمختلفة وتلقي الردود واالستجابات المناسبة. 

 االفتراضية بغية:

 الوصول إلى كافة طالب الجامعة. -

عرض المعلومات بأسلوب يتسم بالمتعة والسالسة والتفاعلية إذ تمكن وحدة العرص هذه نظام  -

 مع الطالب عن طريق:المحادثة من التفاعل 

o   عرض مخططات بيانية 

o .عرض فيديوهات تعليمية لإلجابة عن المعلومات التقنية 
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o  عرض أزرار ضمن غرفة المحادثة 

o .عرض النصوص مع إمكانية التعديل على التنسيقات الخاصة بها 

 

 حاالت االستخدام .3-6
 

وهي تتكّون  وتنظيمها. وتوضيحها النظام،يل النظام لتحديد متطلبات ت ستخدم حاالت االستخدام في تحل

عّين. مأو متفّرعة من التفاعالت بين األنظمة والمستخدمين في بيئة معّينة وترتبط بهدف  متسلسلةمن مجموعة 

 فيما يلي مخطط االستخدام لبعض الحاالت ثم نوّصف هذه الحاالت بالتفصيل. سنعرض
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 مخططات االستخدام .3-6-1
 مدير النظام -

 
 مدير النظاممخطط حاالت االستخدام لدور  :(8-3)الشكل

 الطالب / المستخدم -

 : مخطط حاالت االستخدام لدور الطالب(9-3)الشكل
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 نظام المحادثة اآللي الذكي -

 

  

 AI Conversational Chatbot(: مخطط حاالت االستخدام للـ 10-3الشكل)
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 شرح لبعض حاالت االستخدام .3-6-2
 

 تشغيل الزاحف UC1: جدول حالة االستخدام (11-3)ولالجد

 1: األولوّية ID :1 المعّرف تشغيل الزاحف: الحالة اسم

األكثر شيوعًا الموجودة على  للزاحف من أجل قراءة األسئلة المستخدم استدعاء  الوصف
   موقع الجامعة

 ر النظاممدي  الفاعلين

 النظام إلى المستخدم دخول  السابقة الشروط

 Actor Action System Response األساسي المسار

 URLعنوان الـ  يدخل المستخدم
 الخاص بالنظام

 
 

على رابط األسئلة  المستخدم ينقر
  األكثر شيوعاً 

 
 

 
عنوان صفحة الـ يدخل المستخدم 

URL  الخاصة باألسئلة األكثر
موجودة على موقع شيوعًا ال
وينقر على زر قراءة  الجامعة

 األسئلة وأنواعها

 
 الصفحة الرئيسية للمستخدم النظام يعرض

 
 

 الصفحة إلى بالتوجيه النظام يقوم
الخاصة التي تحتوي على مربع نص 

الخاصة  URLصفحة الـ  عنوانإلدخال 
باألسئلة األكثر شيوعًا الموجودة على 

 موقع الجامعة
بتشغيل الزاحف وجلب األسئلة يقوم النظام 

من الصفحات المطلوبة بعد تصنيفها 
 وتخزينها في قاعدة البيانات

 
  عرض األسئلة مصنفة في صفحة خاصة

  البديلة المسارات
 

Actor Action System Response 
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 حفظ األسئلة واألجوبة في قاعدة البيانات بعد القيام بتصنيفها.   الالحقة الشروط

 تعديل سؤال UC2: جدول حالت استخدام (12-3) ولالجد 

 2: األولوّية ID :2 المعّرف تعديل سؤال: الحالة اسم

تعديل األسئلة التي تم سحبها من موقع الجامعة إلدخال النًية والقصد من كل   الوصف
جابات ليتم إدخال اللهجة العامية الشامية سؤال، باإلضافة إلى التعديل على اإل

 .لكل جواب

 مدير النظام  الفاعلين

 صفحة تعديل سؤال – النظام إلى المستخدم دخول  السابقة الشروط

 Actor Action System Response األساسي المسار

باختيار سؤال من  المستخدم يقوم
األسئلة المعروضة في صفحة 

ي الموجودة ف األسئلة األكثر شيوعاً 
ينقر على رابط تعديل النظام و 

  الموجود بجانب السؤال المراد تعديله
 
 

المعلومات  المستخدم يدخل
المطلوب تعديلها كاإلجابة باللهجة 
العامية، والنًية أو القصد من السؤال 

  ثم يقوم بالضغط على زر حفظ

 
 

الصفحة الخاصة بتعديل  النظام يعرض
 السؤال للمستخدم

 
 
 

م النظام بحفظ التعديالت وتخزينها في يقو 
قاعدة البيانات. وعرض صفحة األسئلة 

 .للمستخدم
 
 

  البديلة المسارات
 

Actor Action System Response 
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 ادخال سؤال جديد UC3ت استخدام جدول حال(: 13-3 الجدول)

 حفظ التعديالت في قاعدة البيانات  الالحقة الشروط

 2: األولوّية ID :3 المعّرف ادخال سؤال جديد: الحالة اسم

 انشاء سؤال جديد غير األسئلة الموجودة على صفحة الجامعة.   الوصف
 مدير النظام  الفاعلين
 صفحة األسئلة األكثر شيوعاً -النظام إلى المستخدم دخول  السابقة الشروط
 Actor Action System Response ياألساس المسار

على رابط انشاء  المستخدم ينقر
سؤال جديد من صفحة األسئلة 

 األكثر شيوعًا الموجودة في النظام
 

المعلومات  المستخدم يدخل
المطلوبة كاختيار التصنيف الخاص 
بالسؤال الجديد نص السؤال باللغة 
العربية الفصحى، الجواب باللغة 

د لنًية أو القصالعربية الفصحى، ا
من السؤال ثم يقوم بالضغط على 

  Createزر إنشاء 
 

 Back Toعلى رابط  المستخدم ينقر
List 

 
الصفحة الخاصة بإنشاء  النظام يعرض

 سؤال جديد للمستخدم
 

يقوم النظام بحفظ التعديالت وتخزينها في 
 قاعدة البيانات. 

 
 
 
 
 

بقوم النظام بعرض صفحة األسئلة األكثر 
 .شيوعاً 

Actor Action System Response 
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  البديلة المسارات
 

  

 حفظ السؤال في قاعدة البيانات  الالحقة الشروط

 إنشاء حوار جديد UC4: جدول حاالت استخدام (14-3الجدول)

 2: ةاألولويّ  ID :4 المعّرف إنشاء حوار جديد: الحالة اسم

 انشاء حوار جديد لتضمينه ضمن ملف الحوارات    الوصف

 مدير النظام  الفاعلين

 إنشاء حوار جديدصفحة -النظام إلى المستخدم دخول  السابقة الشروط
 التعديل على األسئلة إلدخال النية والقصد من السؤال.

 Actor Action System Response األساسي المسار
 قائمة بياناتى عل المستخدم ينقر

نظام المحادثة، واختيار تشاء حوار 
  جديد

 
 

اسم المعلومات  المستخدم يدخل
الحوار، كما يقوم باختيار النًية أو 
القصد من الحوار عن طريق النقر 
المزدوج على النية / القصد 

اليمنى في المطلوب في القائمة 
   الصفحة.

 

 
 

 إنشاءبالصفحة الخاصة  النظام يعرض
 للمستخدمحوار جديد 

 
النية المختارة من قبل النظام يعرض 

المستخدم ضمن قائمة مسار الحوار 
  .اإلجابة المناسبة لهاويضيف عليها 

 
 

يعرض النظام النوايا المختارة واالجابة 
 ل نية تحتها.المناسبة لك
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اختيار النوايا  مستخدملل يمكن
طريق النقر المزدوج المطلوبة عن 

 عليها
 ظينقر المستخدم على زر حف

 
بحفظ وتخزين الحوار المنشأ بقوم النظام 

 .في قاعدة البيانات

  البديلة المسارات
 

Actor Action System Response 

  
 تخزين الحوار في قاعدة البيانات  الالحقة الشروط

 الحوارات توليد ملف UC5جدول حالة االستخدام : (15-3الجدول)

 1: األولوّية ID :5 المعّرف  اتتوليد ملف الحوار : الحالة اسم

  ملف الحوارات الخاص بالمحادثة توليد  الوصف

 مدير النظام  الفاعلين

لة التعديل على األسئ-ادخال اللهجة العامية الشامية-النظام إلى المستخدم دخول  السابقة الشروط
 إدخال الحوارات الخاصة بالمحادثة.-قصد من السؤالإلدخال النية وال

 Actor Action System Response األساسي المسار

على قائمة توليد  المستخدم ينقر
 ملفات نظام المحادثة. 

 
 

اللهجة المطلوب  يختار المستخدم
 ـ ثم يختار الحواراتبها الملفتوليد 

التي يجب تضمينها ضمن ملف 

 

الصفحة الخاصة بتوليد  النظام يعرض
 الملفات للمستخدم

 

 

 . الملف المطلوبيولد النظام 
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زر توليد  . ينقر علىالحوارات
 الملفات. 

  البديلة المسارات
 

Actor Action System Response 

  

 واستخدامه لتغذية نظام المحادثة اآللي الذكي. ملف الحواراتتنزيل   الالحقة الشروط

 نظام محادثة آلي توليد ملفات نظام المحادثة /  UC6: جدول حالة االستخدام (16-3الجدول)

توليد ملفات نظام المحادثة / : الحالة اسم
 نظام محادثة آلي 

 1: األولوّية ID :6 المعّرف

    نظام محادثة آلي/  توليد الملفات الخاصة بتغذية نظام المحادثة آللي الذكي  الوصف

 مدير النظام  الفاعلين

ئلة على األس التعديل-الشاميةادخال اللهجة العامية -النظام إلى المستخدم دخول  السابقة الشروط
 بالمحادثة.الحوارات الخاصة  إدخال-السؤالإلدخال النية والقصد من 

 Actor Action System Response األساسي المسار
د توليعلى قائمة  خدمالمست ينقر

  .المحادثة ملفات نظام
 
 

 
د بتوليالصفحة الخاصة  النظام يعرض
 للمستخدم الملفات

 
 . الملفات المطلوبةالنظام  يولد
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اللهجة المطلوب  المستخدميختار 
ر على ز نقر ي توليد الملفات بها.

 الملفات. توليد 

  البديلة المسارات
 

Actor Action System Response 
  

 تنزيل الملفات واستخدامها لتغذية نظام المحادثة اآللي الذكي.  الالحقة الشروط

إنشاء تصنيف  UC7جدول حالة االستخدام : (17-3الجدول)
 جديد

 2: األولوّية ID :7 المعّرف إنشاء تصنيف جديد: الحالة اسم

 نيف جديد لألسئلة التي سيتم إضافتها حديثًا. انشاء تص  الوصف

 مدير النظام  الفاعلين

 صفحة إضافة تصنيف جديد-النظام إلى المستخدم دخول  السابقة الشروط

 Actor Action System Response األساسي المسار

على رابط انشاء  المستخدم ينقر
من قائمة التحكم  تصنيف جديد

 ببيانات المحادثة
 

المعلومات  المستخدم يدخل
المطلوبة كاسم التصنيف ثم يقوم 

  Createبالضغط على زر إنشاء 
 

 
الصفحة الخاصة بإنشاء  النظام يعرض

 تصنيف جديد للمستخدم
 

يقوم النظام بحفظ التعديالت وتخزينها في 
 قاعدة البيانات. 

 
 ت.ابقوم النظام بعرض صفحة التصنيف
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 Back Toعلى رابط  المستخدم ينقر

List 

  البديلة المسارات
 

Actor Action System Response 

  
 حفظ التصنيف في قاعدة البيانات  الالحقة الشروط

 لتفاعل الطالب مع نظام المحادثة UC8: جدول حاالت االستخدام (18-3الجدول)

ام تفاعل الطالب مع نظ: الحالة اسم
 المحادثة

 1: األولوّية ID :8 المعّرف

 . وتلقي اإلجابةتفاعل الطالب مع نظام المحادثة عن طريق طرح األسئلة   الوصف

 نظام المحادثة اآللي والطالب  الفاعلين

 النقر على أيقونة نظام المحادثة-الموقع اإللكتروني للجامعة إلىالطالب  دخول  السابقة الشروط

 Actor Action System Response ياألساس المسار

الطالب على أيقونة نظام  ينقر
لي الذكي الموجودة على المحادثة اآل

 الموقع اإللكتروني للجامعة
 االفتراضية.

 

 
بالطالب رسالة ترحيب  النظام يعرض

 وبعرف عن نفسه ثم يعرض المساعدة
 
 بتحديد الهدف من السؤاليقوم النظام  -

 والـ Intentعن طريق استخراج النية 
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الطالب السؤال الذي يرغب  يدخل
غة سواء بالل بالحصول على إجابته

 ية.أو باللهجة العام الفصحىالعربية 
 
 

Entities  بواسطة وحدة التعرف على
 القصد.

يقوم النظام بتوجيه القصد والكيانات  -
المستخرجة من السؤال إلى مدير 
 الحوار ليتم تحديد االستجابة المناسبة.

لنظام بعرض اإلجابة المناسبة يقوم ا -
 في وحدة العرض الخاصة به. 

  البديلة المسارات
 

Actor Action System Response 

  
 حفظ التصنيف في قاعدة البيانات  الالحقة الشروط



 

 
Page 139 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرابعالفصل 

 التصميمية للنظام المنجزالدراسـة 
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 مقدمة-الدراسـة التصميمية  
 

 تعتبر مختلفة نوعاً ما عن عملية تطوير أي نظام معلوماتياعداد وتطوير نظام محادثة آلي ذكي  إن عملية     

تبني إذ ، AI/MLبنية مقادة بالذكاء الصنعي والتعّلم اآللي  لكون بنيتها تتصف بأنها نظراً  منها وأكثر تعقيدا

"، من والمعروفة باسم "بيانات التدريبخوارزميات التعلم اآللي نموذًجا رياضًيا يعتمد على عينات البيانات، 

لنموذج اإلجراءات اوبالتالي يتعلم أجل وضع تنبؤات أو قرارات دون أن تتم برمجتها بشكل صريح للقيام بذلك. 

زات )على عكس البرامج التقليدية المبنية وفق الرماله  بيانات التدريب المقدمةالواجب القيام بها اعتمادًا على 

 .لكل حالة ممكنة من المحادثة( if-elseجميع شروط  مناقشة تعتمد علىالبرمجية والتي 

 

خططات م ، إضافة إلى عرضوالتقانات المستخدمة في تطوير النظام المنجز األدواتهذا الفصل  سنعرض في

 .الخاصة بهالكالس و  ERD الـ

 

 األدوات والتقانات المستخدمة في تطوير النظام .4-1
 

 نظام التحكم وإدارة بيانات نظام المحادثة األدوات المستخدمة في تطوير .4-1-1

 Microsoft Visual Studio 2019 & Microsoft SQL Serverكالً من استخدام  علىفي تطويره اعتمدت       

2014. 
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 نظام المحادثة اآللي الذكي األدوات المستخدمة في تطوير .4-1-2

 

هاية إلى وخلصت في الني الفصل األول تطرقت لشرحها فآللي وفقا  لعدة أدوات اتم بناء نظام المحادثة  

  .لتكون هي األداة المعتمدة في تطوير وبناء النظام RASAالمصدر اعتماد أداة مفتوحة 

 

لمن يرغبون  معدةمفتوحة المصدر متكاملة وهي منصة  Anacondaلتثبيت هذه األداة يجب أواًل تثبيت منصة 

المكتبات د من للعدياستضافتها لعملية المماثلة. باإلضافة إلى التطبيقات العلوم البيانات و  pythonفي استخدام 

 .Spiderو   Jupiter notebook  مثل الصنعيالتي يتم استخدامها بشكل متكرر في علوم البيانات و الذكاء 

 بالعديد من المميزات مثل:   Anacondaتتمتع 

  مجتمع رائعو المصدر مع وثائق مفصلة  ةمفتوح ةمجانيمنصة. 

  ةمتعددتثبيتها على أنظمة تشغيل بمكن (Linux، macOS، Windows ) 

  باستخدامإدارة الحزم والتبعيات لعلوم البيانات السماح بتثبيت وPython    بطريقة بسيطة للغاية 

 ساعد في تطوير مشاريع علوم البيانات باستخدام تIDEs المختلفة مثل :Jupyter , JupyterLab , RStudio  

 ت مثل يحتوي على أدواDask وnumpy  وpandas  وNumba  لتحليل البيانات  

  البيانات باستخدام بعرضيسمح Bokeh  وDatashader   وHoloviews  أوMatplotilb 

 ومشاكل التحكم في اإلصدار القضاء على تبعية الحزم 
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 Chat-Room األدوات المستخدمة في تطوير غرفة المحادثة .4-1-3
    

 االستعانة بالمكتبات التالية:غرفة المحادثة ب تطويرتم  

 

 المكتبات المستخدمة في تطوير غرفة المحادثة: (1-4الجدول)

 الهدف منها اسم المكتبة
  MaterializeCSS   مكتبة تساعد في سرعة تصميم الواجهات األمامية عن طريق التزويد بأنماط

ة تحسين الرسوم المتحركة توفير تجربو مخصصة،  مكونات تتضمنافتراضية 

  (Materializecss, 2020).أكثر سالسة للتطوير

Chart.js   مكتبة مفتوحة المصدر تساعد في بناء المخططات البيانية المتطورة باستخدام

  HTML5 Canvas (Chartjs, 2019)تقنية 

 

وهي أحد القنوات المخصصة لتوفير عملية التكامل    RESTكما تم ربطها مع نظام المحادثة عن طريق قناة 

 .webhookوتلقي الرسائل مباشرة أو بشكل غير متزامن عبر ارسال  يمكن من خالله URLعنوان عن طريق 

 

 الخطوات المتبعة في تصميم النظام .4-2
 

 تم تصميم النظام باتباع منهجية التصميم التالية:
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 Conversational Designتصميم المحادثة  .4-2-1
 

ادثة تحديد نوع المح يتم من خاللهاوالتي  الذكي وتعتبر الخطوة األولى في بناء نظام المحادثة اآللي

 المحادثة يجب: ولتصميم .المطلوب من النظام القيام بها

 تحديد من هم المستخدمين للنظام وفي حالتنا هنا هم طالب الجامعة االفتراضية -

 من النظام وهو اإلجابة على األسئلة األكثر شيوعًا.تحديد الهدف   -

 توثيق أكثر محادثة مثالية بين المستخدم والنظام. -

 

 Gathering Possible Questionتجميع األسئلة المتوقعة  .4-2-2
 

ديد قائمة باألسئلة المتوقعة التي يمكن للمستخدم أن يسألها للنظام وذلك من خالل اتباع قمت بتح

 الخطوات التالية:

بناء نظام الزاحف الذي يعمل على جلب األسئلة الموجودة في صفحة األسئلة األكثر شيوعا  من موقع   -

 .هاوتخزينها في قاعدة البيانات بعد معالجتها وتصنيف الجامعة االفتراضية

تم اًل عن بيانات التدريب التي سيالتكون مث باللهجة العامية السوريةكل سؤال صيغ متعددة لادخال  -

  .استخدامها الحقاً 
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 Outlining The Conversational Flowالمحادثة  تدفقتحديد  .4-2-3
 

تفاعالت  نتتضمالواقعية المحادثة من التحديات المهمة نظرًا لكون المحادثات  تدفقتعتبر عملية تحديد 

كن يمكن ألي ل. أن يسألها المستخدم، باإلضافة إلى صعوبة توقع كافة األسئلة التي يمكن أكثر ذهاًبا وإياًبا

 محادثة أن تتبع الهيكلية التالية:

 الترحيب. -

 ما يمكنه فعله لمساعدة المستخدم. النظاميوضح  -

 .لمعلومات التي يبحث عنهاايذكر المستخدم ما  -

 السؤال إذا تم تزويده بالمعلومات الكافية، أو يسأل عن تفاصيل أكثر.يجيب النظام على  -

 يشكر المستخدم النظام. -

 النظام المستخدم.يوًدع  -

 

 Generating NLU & Dialog Management training dataتوليد بيانات التدريب  .4-2-4
 

فات بيانات التدريب مليتضمن  "dataباسم "تم بناء مجلد خاص ضمن مجلدات نظام المحادثة اآللي الذكي 

 الخاصة وهي:

-  nlu,yml:  أمثلة عن بيانات التدريب التي سيستخدمها الملف الذي يتضمنNlu Model  تحوي والتي 

 باإلضافة إلى بعض الصيغ المختلفة لألسئلة التي على النوايا / القصد أو الهدف من سؤال المستخدم
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ظام نظام التحكم وإدارة بيانات نباستخدام  ل آليبشك يمكن أن يطرحها المستخدم. تم توليد هذا الملف

 اآللي باالعتماد على األسئلة التي قمت بجلبها من موقع الجامعة بعد معالجتها. المحادثة

 

- stories.yml : والتي هي عبارة عن ثنائية تتضمن سؤال  محادثةعن تدفق ال والذي يعبرملف الحوار

ريب يعتبر هذا الملف اللبنة األساسية لبيانات التد. رجاعها لهالمستخدم واإلجابة التي سيقوم النظام بإ

باستخدام نظام التحكم وإدارة بيانات نظام  بشكل آلي تم توليد هذا الملفالخاصة بمدير الحوار. 

 لي.اآل المحادثة

 
- Domain.yml : حوارالمكوًنا أساسًيا لنموذج إدارة يعتبر هذا الملفDialog Management نظرًا لكونه 

ابات أو مستخدم، االستجتي سيعمل فيها النظام بما في ذلك القصد / الني ة من سؤال الالالبيئة حدد ي

استخدام نظام ب بشكل آلي توليد هذا الملفالردود التي سيقوم النموذج بتوفيرها وغيرها من األفعال. تم 

 اآللي. التحكم وإدارة بيانات نظام المحادثة

 

 في الفصل الخامس  لملفات نماذج عن هذه ا سيتم عرض
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 للنظام المنجز ERDمخطط الـ  .4-3
 للنظام المنجز والذي تم شرحه شرحًا وافيًا في الدراسة التحليلية    ERDنعرض في هذه الفقرة مخطط الـ 

  
 للنظام المنجز ERDمخطط الـ ( 1-4الشكل)
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 للنظام المنجز Class Diagramمخطط الـ  .4-4

  
   

 Class Diagram(: مخطط 2-4الشكل)
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 الفصل الخامس

 نتائج واختبارات
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 ة منهجية التطوير المتبع 
 

يد بالعديد من المراحل كتحدالثاني فإن عملية تطوير نظام محادثة آلي ذكي تمر  الفصلكما ذكرنا في 

الهدف من نظام المحادثة وهو هنا تقديم اإلجابة على تساؤالت الطالب األكثر تكرارا باللغة العربة واللهجة 

التي تستطيع  NLPsعالجة اللغات الطبيعية تحديد بيئة عمل النظام وهي في تطبيقنا مبنية على مالعامية، ثم 

فهم السياق لتحسين استجابتها مهما كانت األسئلة المطروحة من قبل المستخدمين معقدة نظرا  لقدرتها على 

ة لكنها بحيث تكون هذه الرسائل بصيغ مختلفن طريق إرسال رسائل نصية اختبار النظام ع، التعلم من أخطائها

صميم مخطط سير تدفق المحادثة بحيث نضمن بقاء الطالب أو المستخدم لفترة تؤدي إلى الهدف نفسه، ت

بة وأخيرًا يحب اختيار منصة مناسعن طريق عرض فيديوهات تعليمية عوضًا عن ارسال ردود نصية،  طويلة

 لنشر النظام وهي في تطبيقنا الموقع االلكتروني للجامعة االفتراضية.

 

 ات المحادثةنظام التحكم وإدارة بيان واجهات .5-1
إدارة نظام بالصفحة الرئيسية التالية والتي تتضمن كافة الوظائف الخاصة من خالل يتم الدخول إلى النظام 

 المحادثة اآللي الذكي
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 نظام المحادثة اآللي الذكي وإدارةكم ح: الصفحة الرئيسية لنظام الت(1-5)الشكل

 

 قراءة األسئلة األكثر شـيوعا   .5-1-1

كتابة عنوان الصفحة المراد قراءة محتواها ثم تشغيل الزاحف عن طريق يمكن من خالل هذه الصفحة 

محتويات هذه الصفحة والصفحات الفرعية التابعة لها  الضغط على زر قراءة األسئلة وأنواعها ليتم جلب

 وتخزينها في قاعدة المعطيات 

 
 : صفحة الزاحف الخاص بقراءة األسئلة األكثر شيوعًا من موقع الجامعة(2-5)الشكل

 وبعد التنفيذ يتم عرض األسئلة التي تم جلبها كما في الصفحة التالية:
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 األسئلة بعد جلبها من موقع الجامعة الصفحة الخاصة بعرض :(3-5)الشكل

 

  المحادثة نظام ببيانات التحكم .5-1-2
تمكننا هذه الصفحة من إنشاء سؤال جديد والتعديل على األسئلة المقروءة من موقع الجامعة إلضافة 

 :اللهجة العامية )الشامية( كما هو مبين في الشكل التالي

 : عرض األسئلة بعد إضافة اللهجة العامية على اإلجابات والسؤال(4-5)الشكل
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والتي تمكننا من إضافة السؤال والجواب باللهجة العامية  ليةتظهر لنا الصفحة التا Editرابط عند النقر على 

 والنقر على زر الحفظ ليتم حفظ التعديالت في قاعدة البيانات.

 
 الصفحة الخاصة بتعديل األسئلة إلضافة اللهجة العامية :(5-5)الشكل

 

تظهر الصفحة التالية والتي يتم من خاللها يتم إضافة أسئلة  ء سؤال جديدنشاإأما عند النقر على الرابط 

جديدة على نظام المحادثة أو حتى رسائل الترحيب وهنا نختار التصنيف الخاص بالسؤال )أسئلة عن 

التسجيل أو الدعم الفني...الخ( في مربع نص السؤال األصلي نكتب صيغة السؤال باللغة العربية الفصحى 

نكتب اإلجابة أيضًا باللغة العربية الفصحى، أما بالنسبة لمربع نص القصد نكتب فيها النًية أو القصد  كما

من السؤال فإذا كان القصد من السؤال هو عملية الترحيب يكون محتوى مربع النص الخاص بالقصد هو 

greeting. 
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 الصفحة الخاصة بإضافة سؤال جديد واإلجابة الخاصة به :(6-5)الشكل

 

خالل  ويتم ذلك من وهي في تطبيقنا اللهجة العامية إضافة صيغ مختلفة لألسئلة حسب اللهجة المختارة

  :قائمة بيانات نظام المحادثة واحتيار صيغ األسئلة لتظهر الصفحة التاليةالدخول على 
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 ختلفة لها حسب اللهجة المختارةم: صفحة عرض األسئلة وتصنيفها والصيغ ال(7-5)الشكل

 

النقر المزدوج على السؤال المراد إضافة صيغ مختلقة له، ثم اختيار اللهجة المطلوبة إلضافة صيغة جديدة يجب 

 لتظهر الصفحة التالية: والنقر على رابط إنشاء صيغة جديدة

 
 : صفحة إنشاء صيغة جديدة للسؤال(8-5)الشكل
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 لتالية:لتظهر الصفحة ا من خالل النقر على قائمة بيانات نظام المحادثة، اللغات واللهجاتإضاقة لهجة جديدة 

 
 الصفحة الخاصة بعرض وتعديل وإضافة لهجة جديدة :(9-5)الشكل

 

 من خالل النقر على قائمة بيانات نظام المحادثة، التصنيفات لتظهر الصفحة التالية: إضافة تصنيف حديد

 
 : صفحة إضافة تصنيف حديد(10-5)الشكل
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 ادثةإنشاء الحوارات الخاصة بالمح .5-1-3

 

ارات حو  يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بإنشاء حوار جديد من قائمة بيانات نظلم المحادثة واختيار
  :التالية الصفحةتظهر ل

 
 : صفحة خاصة بعرض الحوارات الموجودة في النظام(11-5)الشكل

 

 ار جديد تظهر الصفحة التالية:ر على رابط إنشاء حو قعند الن 
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 : صفحة إضافة جوار جديد(12-5)الشكل

  

ندخل اسم الحوار المراد إنشاؤه، ثم نختار تصنيف األسئلة المراد إنشاء حوار أو محادثة لها ثم نقوم باختيار 

" greet" نقوم باختيار القصد " welcomeالحوار. فمثاًل في الحوار "المطلوب تضمينها ضمن القصد أو النوايا 

عن طريق النقر المزدوج عليها في قائمة القصد ليتم انتقالها إلى القائمة المسماة مسار الحوار وظهور معها 

ضافة " كما يمكننا إضافة إلى الحوار السؤال عن الحال عن طريق إutter_greetاإلجابة المناسبة والتي هي "

" ليتم إضافة اإلجابة مباشرة إلى قائمة مسار الحوار بشكل تلقائي وهي Who_are_youالقصد "

"utter_Who_are_you ".بعد ذلك نقوم بحفظ الحوار ليتم إضافته الحقا  إلى ملف الحوارات أثناء توليده 
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  نظام المحادثةتوليد ملفات  .5-1-4

 

وليد تة الخاصة بهذه العملية والموجودة ضمن قائمة يتم توليد الملفات من خالل الدخول إلى الصفح

صفحة تتضمن االختيار بين اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية )الشامية( بعد اختيار الملفات ليتم عرض 

اللهجة، نختار الحوارات المراد تضمينها ضمن ملف الحوار المراد توليده نضغط على زر توليد الملفات ليتم 

 .ات الخاصة بالنظامتوليد الملف

 
 : صغحة توليد الملفات الخاصة بنظام المحادثة(13-5)الشكل
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 لمولدة من النظاماملفات النماذج عن  .5-1-5

 نظام المحادثة اآللي الخاص بعالم  Domain ملف -

ثة اآللي الذكي والتي سيتم استخدامها كبيانات المتضمن نماذج عن أسئلة الطالب لنظام المحاد NLU ملف -
 الطبيعيةتدريب لنموذج فهم اللغات 

 
 بنية ملف بيانات التدريب: (15-5)الشكل

 الخاص بنظام المحادثة Domain: بنية ملف (14-5الشكل)
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 :أو مخطط تدفق المحادثة الخاص بالحوارات Storyملف  -

 
 : بنية ملف الحوارات(16-5)الشكل

ائها على الحتو  را  األشكال المعبرة عن بنية الملفات المولدة من النظام لم يتم عرضها بشكل كامل نظ مالحظة:

 .العديد من البيانات

 

 لي الذكي اآلنظام المحادثة  تنجيز .5-2
  RASA المصدر مفتوحة برمجيات تنجيز النظام باستخدام .5-2-1

 األمركتابة من خالل  بالنظامنفعل البيئة الخاصة  و  Anaconda Prompt as Administrator نشغل

 لتظهر لدينا النافذة التالية: conda activate rasa  التالي:

 
 Anaconda Prompt: تشغيل موجه األوامر الخاص ببيئة العمل (17-5)الشكل
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-C:\Users\ROUIA\anaconda3\envs\SVU وليكن النظام فيهندخل إلى مسار المجلد الذي نريد بناء  -

Bot   األمرونكتب rasa init  بالنظامليقوم ببناء هيكل الملقات الخاصة 

بتدريب الموديل السؤال فيما إذا كنا نرغب ليتم بعدها البدء    Rasaتظهر نافذة الترحيب بنا من قبل  -
 التجريبي.ائي االبتد

 
  كما هو مبين في الشكل التالي: (Model)تبدأ عملية تدريب الموديل" "Yنختار " -

 : تنفيذ األمر الخاص ببناء هيكل الملفات الخاصة بالنظام(19-5الشكل)

 rasa init: نتيجة تنفيذ األمر (18-5الشكل)

 NLUالنموذج الخاص بـ : صفحة تظهر البدء بعملية تدريب (20-5الشكل)
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 عملية التدريب للنموذج استمرار(: 21-5)الشكل

 :ريبانتهاء عملية التد الشكل التاليويبين  Core Modelبعد ذلك تبدأ عملية تدريب  -

 
 كما هو مبين في الشكل: rasa shellبعد االنتهاء من التدريب، نقوم بتشغيل المخدم من خالل األمر  -

 Core Model: انتهاء عملية التدريب للـ  (22-5الشكل)
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 لنظامااآللي جاهز الستقبال الرسائل واالجابة عليها. هنا قمنا بإعداد نظام المحادثة صبح بغد ذلك ي -

 لتلقي الرسائل واإلجابة عليها باللغة العربية.

 
 : تجريب النظام عن طريق ارسال رسائل له باللغة العربية(24-5)الشكل

 

 باللغة العربية الذكي  المحادثة اآلليطريقة إعداد نظام  .5-2-2
و  Nlu.ymة العامية السورية بجب استبدال كاًل من جللهالنظام يتفاعل باللغة العربية والجعل  -

Domain.ym اها في كرنذبتوليدها في نظام التحكم وإدارة بيانات نظام المحادثة التي ات التي قمنا الملفب

 (4-1-5البند )

 RASA Server(: تشغيل مخدم 23-5الشكل)
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 rasaمن خالل كتابة األمر : اللهجة العامية السورية  –على اللغة العربية   Nlu modelإعادة تدريب  -

train لتظهر نتيجة التدريب التالية 

 

 APIمع  االفتراضية لجامعةبا خاص Facebook تطبيق علىتنجيز  .5-3
 SVUباسم    Facebookبناء صفحة على الـ  .5-3-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كما هو مبين في الشكل: Educationندخل االسم الخاص بالصفحة والنشاط أو التصنيف ونختار  -

 على اللهجة العامية السورية NLU Model(:  ادريب 25-5الشكل)

 Create: إنشاء صفحة خاصة بالجامعة من القائمةة (26-5الشكل)
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 : ادخال اسم ونشاط الصفحة(27-5)الشكل

 لتالي الصفحة بعد انشائهايوضح الشكل ا -

 
 SVUالصفحة الخاصة بالجامعة االفتراضية باسم : (28-5)الشكل
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 SVU-Botباسم    Facebookعلى الـ  التطبيقبناء  .5-3-2
االتصال  والتي تمكننا من Access Tokenهو الحصول على  Facebookالهدف من بناء تطبيق على الـ 

بهدف التواصل بين نظام المحادثة الذكي اآللي والطالب عن طريق صفحة  Facebook Messengerبتطبيق 

 طوات التالية:خ. ولتحقيق ذلك نتبع الالجامعة

 ttps://developers.facebook.com/apps/h نطلب الموقع  -

  My Apps → Add New Appضغط على ء تطبيق جديد عن طريق النطلب إنشا -

 ادخال اسم التطبيق -

 روبوتالتحقق من أن طالب انشاء التطبيق ليس  -

 صفحة التطبيق بعد أن تم إنشاؤه -

 ؤهادخال اسم التطبيق المراد إنشا (29-5الشكل)

 Captchaصفحة التحقق باستخدام : (30-5الشكل)

https://developers.facebook.com/apps/
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 : صفحة التطبيق(31-5)الشكل

 Messenger Set Upة بالتطبيق ونختار الخاص Dashboardندخل على صفحة  -

 

 الخاصة بالتطبيق Dashboardصفحة : (32-5الشكل)
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نضيف هنا اسم صفحة الفيس الخاصة بالجامعة والتي قمنا  Add Pageنختار ثم  Settingنضغط على  -

 ليتم ربطها مع التطبيق الذي قمنا ببنائه بإنشائها سابقاً 

 Messengerنحدد الهدف من التطبيق ونختار السماح للتطبيق بالدخول إلى  -

 الفيسلية ربط التطبيق مع صفحة نجاح عم -

 ل اسم الصفحة المراد ربطها بالتطبيق: ادخا(33-5الشكل)

 : سماحيات التطبيق(34-5الشكل)

 نجاح عملية ربط التطبيق مع صفحة الفيس: (35-5الشكل)



 

 
Page 169 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

 Tokenلتوليد  Generate Tokenنضغط على   Pageفي قسم  Settingsثم نختار Messengerندخل عل 

 الذكي الخاص بالصفحة والذي عن طريقه سيتم ربط الصفحة مع نظام المحادثة اآللي

 
 كما هو مبين في الشكل: messaging and messaging_postbackنختار على األقل  Webhookإعداد  -

 الخاص بصفحة الجامعة Tokenتوليد : (36-5الشكل)

 Webhook: إعداد (37-5الشكل)
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 Facebook\ SVUAppربط نظام المحادثة اآللي الذكي مع تطبيق  .5-4
 تنفيذ عملية الربط .5-4-1

لنتيح للطالب التفاعل والتواصل عبره ولتحقيق  SVUAppنظام المحادثة اآللي الذكي مع تطبيق  سيتم ربط

 عملية الربط نتبع الخطوات التالية:

 أو  run rasaعن طريق األمر  rserve rasa: تشغيل الخطوة األولى .1

rasa run - - credentials credentials.yml 

 خدم لموذلك للسماح  http ngrok 5005األمرعن طريق تنفيذ  ngrokتشغيل المخدم الخطوة الثانية:  .2

RASA  بتلقي الطلبات القادمة من االنترنت 5005يعمل داخليًا على البوابة  الذي 

 

 

 : تنفيذ الخطوة األولى لعملية الربط(38-5الشكل)

 : تنفيذ الخطوة الثانية من عملية الربط(39-5الشكل)
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 الخطوة الثالثة: .3

a.  التطبيق ندخل إلى صفحةSVUApp  الموجودة على الـFacebook  ثم النقر على

Messenger\setting  

b. ونضغط على زر EditCallBack URL ندخل كاًل من Verify Token=”SVU-Bot” 

                  Call URL= https://localhost:5005/webhooks/facebook/webhook 

 .لنكون بذلك قد انتهينا من عملية الربط Verify and Saveثم نضغط على زر        

 من عملية الربط a-: تنفيذ الخطوة الثالثة(40-5الشكل)

 من عملية الربط b-: تنفيذ الخطوة الثالثة (41-5الشكل)

https://localhost:5005/webhooks/facebook/webhook
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 اختبار عملية الربط .5-4-2
 

الخاص بصفحة الجامعة االفتراضية ونرسل رسائل إلى نظام المحادثة اآللي  Messengerندخل إل الـ     

 :على رسائلنا كما هو موضح في الشكل التاليليقوم النظام بالرد  الذكي

 

   

   
 اختبار نظام المحادثة اآللي الذكي :(42-5)الشكل

 



 

 
Page 173 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

 (Chat-Room) غرفة المحادثة واجهات .5-5
 الوظائف التي تقدمها غرفة المحادثة:وفيما يلي بعض 

  لكتروني للجامعة االفتراضيةاإل الدخول إلى الموقع -

 الدخول إلى غرفة المحادثة عن طريق النقر على العصفورة -

  

 : الصفحة الرئيسية للجامعة االفتراضية(43-5الشكل)

 : عرض النظام ضمن موقع الجامعة(44-5الشكل)
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 2020لعام  رعرض مخطط بياني للطالب عند سؤاله عن أعدادا لخريجين في الماجستي -

 
 أمور تقنيةعند سؤال الطالب عن ضمن عرفة المحادثة عرض الرد على شكل فيديو تعليمي  -

   

 : الترحيب بالطالب والتعريف عن اسم نظام المحادثة اآللي(46-5الشكل)

 : عرض الرد على شكل مخطط بياني(45-5الشكل)
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أزرار تمكن الطالب من االختيار فعند سؤال الطالب عن كيفية الدفع باستخدام المستعرض لى شكل عرض الرد ع

 يعرضFirefox ضغط الطالب زر دعن Explorerأو  Firefoxقام النظام بالرد عن طريق خيارين مستعرض 

  النظام الفيديو التعليمي الخاص به. 

 : عرض الرد على شكل فيديو تعليمي(47-5الشكل)
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 أخرى  ها فتح صفحات ويبالرد مع روابط يمكنعرض  -

 : عرض الرد على شكل أزرار(49-5الشكل)

 : تشغيل الفيديو التعليمي حسب الزر الذي تم نقره(48-5الشكل)
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 : عرض الرد مع روابط تشعبية(50-5)الشكل

 
 كتابة السؤال والرد باللهجة العامية السورية -

 
 : كتابة السؤال والرد باللهجة العامية السورية(51-5)الشكل
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 Microsoft Botام المحادثة اآللي الذكي باستخدام تنجيز نظ .5-5-1
 بالطريقة األولىتنجيز النظام  .5-5-1-1
 النظام لبناء المناسبة البيئة تجهيز -

 : #Cنحتاج إلى تثبيت األدوات التالية على الحاسب ومعرفة بالبرمجة بلغة       

 Visual Studio 2017 or later 2019  

 Bot Framework SDK v4 template for C#  

 Bot Framework Emulator 

 Knowledge of ASP.Net Core and asynchronous programming in C# 

برمجيات مفتوحة المصدر تمكن المبرمجين من تصميم  هي عبارة عن Bot Framework SDKحيث أن 

  .لغة البرمجة المفضلة لديهمبهم حسب نظام المحادثة الخاص وتطوير 

 

 خطوات تنجيز النظام -
بعد االنتهاء من عمليات التنصيب للبرمجيات المطلوبة نتجه نحو عملية التطوير عن طرق تشغيل 

VS 2019  مشروع جديد كما هو مبين في الخطوات التالية بإنشاءوالبدء: 

 Empty Bot (Bot FrameworkV4)نختار  -

https://www.visualstudio.com/downloads
https://aka.ms/bot-vsix
https://aka.ms/bot-framework-emulator-readme
https://docs.microsoft.com/aspnet/core/
https://docs.microsoft.com/dotnet/csharp/programming-guide/concepts/async/index


 

 
Page 179 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

  صة بالمشروع كمجلد المشروع واسمهندخل االعدادات الخا -

 

 
 

 إنشاء مشروع جديد(: 53-5الشكل)

 عدادات المشروع: ادخال ا (52-5الشكل)
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  لنجد كافة المجلدات المتعلقة بالمشروع قد تم إبناؤها  VS.Net 2019بيئة العمل ندخل إلى  -

 لتجريب النظام : -

o   ندخل إلىcommand prompt  نغير المسار إلى مكان وجود مجلد النظام وننفذ التعليمة  

dotnet run  
o  نفتح برنامجBot Framework Emulator   نذهب إلىSetting  المبينة في االعدادات ونضع 

o   ربطBot Framework Emulator  والضغط على زر  نظام المحادثة  معConnect 

  

 : بنية المشروع(54-5الشكل)

 Bot Framework Emulator: إعدادات (55-5الشكل)
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o  كما في الشكل:مع النظام بعد ذلك نبدأ المحادثة 

 

 

 

 : بدء المحادثة مع النظام(57-5الشكل)

 Bot Framework Emulatoعدادات (: إ 56-5الشكل)
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 الثانية بالطريقة تنجيز النظام  .5-5-1-2
 QnA Serviceقاعدة المعرفة وربطها مع  تجهيز -

على  Azureللدخول إلى بوابة  Microsoft Azureيجب أن يكون لدينا حساب مسبق على  .1

 االنترنت.

 ثممن أجل إنشاء قاعدة المعرفة الخاصة بالنظام  /https://qnamaker.aiالدخول إلى الرابط التالي  .2

 .من شريط التنقل ”Create a knowledge base“ الرابط على نضغط

 لتظهر ”Create a QnA service“ضغط على ال طريق عنQnA service إنشاء خدمة جديدة .3
 :يةالتال الصفحة

 

 قاعدة المعرفة : إنشاء(58-5الشكل)

 QnA service: إنشاء خدمة (59-5الشكل)

https://qnamaker.ai/
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 Deployment“وننتظر حتى تظهر    ”Create“دخل المعلومات المطلوبة ثم نضغط على زر ن .4

succeeded”  في منطقة“Notifications” 

 
ي فالخطوة السابقة بـقاعدة المعرفة التي سيتم انشاؤها في تي تم إنشاؤها لا  QnA Serviceربط خدمة الـ  .5

ليتم تفعيل الخدمة  Refreshفي هذه الخطوة لذلك البد من الضغط على زر  .صفحة انشاء قاعدة المعرفة

 التي قمنا بإنشائها سابقًا، نختارها وندخل االعدادات التالية:

a.  = اسم قاعدة المعرفةSVUKB 

b. ة اسم خدمQnA =التي قمنا بإنشاؤهاSBOlfat 

 

 QnA service: إنشار قاعدة المعرفة وربطها مع (61-5الشكل)

 QnA Service: نجاح عملية البناؤ للـ (60-5الشكل)
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ألكثر ا سئلةاألي على ربط قاعدة المعرفة مع مصدر البيانات الذي يمكن أن يكون صفحة ويب تحتو  .6

باإلضافة  PDFأو يمكن تغذية قاعدة المعرفة من ملفات ، معرفة لنظام المحادثةالستخدامها كقاعدة  شيوعاً 

 .الخاص بالجامعة / صفحة األسئلة األكثر شيوعاً  URLوان إلى الموقع. هنا قمت بتزويد القاعدة بعن

( ليتم استخدام صوتها في لفظ األوامر لكن هذه الميزة غير Chit-Chatلنظام المحادثة )شخصية اختيار  .7

 العربية. مدعومة باللغة

 

 : تغذية قاعدة المعرفة بمصادر البيانات(62-5الشكل)

 (Chit-Chatاختيار شخصية لنظام المحادثة )(: 63-5الشكل)



 

 
Page 185 عداد: م.ألفت فهد بركات                                                    إ                      

 

نتهاء العملية . بعد ا”Create your KB“البناء لقاعدة المعرفة عن طريق الضغط على زر انتهاء عملية  .8

لمعرفة ا السادسة إلى قاعدةاألسئلة واألجوبة من صفحة الويب التي أضفناها في الخطوة يتم تحميل 

ديل عليها، باإلضافة إلى عمل تع تحديثها أو حتى إضافة مجموعة جديدة من األسئلة واألجوبة لنتمكن من

ات فقط حتى ال تكون اإلجاب ة السوريةإضافة صيغ مختلفة لها لتدعم اللهجة العامي على األجوبة لنشمل

 .باللغة العربية الفصحى

 
ضغط يق العن طر  الصنعيتقنيات الذكاء على البيانات المدخلة باستخدام  قاعدة المعرفةبتدريب البدء   .9

من  ”Publish“ثم نضغط على زر   عملية التدريب،نتهي نحتى  رننتظ  Save and Trainعلى زر 

 عدة المعرفةلنشر قا شريط التنقل

 وجلب البيانات من مصادرهاعملية البناء لقاعدة المعرفة  انتهاء(: 64-5الشكل)

 : انتهاء عملية التدريب والنشر لقاعدة المعرفة(65-5الشكل)
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 قاعدة المعرفةمع نظام المحادثة وربطه  تجهيز -

ليتم  Create Botزر  ودمجه مع قاعدة المعرفة وتقنيات الذكاء نضغط علىنظام المحادثة لبدء ببناء ل .1

 المعلومات التالية لتعبئة Azure توجيهنا مباشرًة إلى بوابة

 : بناء تطبيق نظام المحادثة(66-5الشكل)
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 Go to“ نضغط على زرثم  ”Notifications“في  ”Deployment succeeded“ ننتظر حتى يظهر .2

resource”  نظام محادثة آلي لننتقل إلى الصفحة الخاصة بخدمة  

من أجل ربط النظام مع صفحة ويب  ”Bot management“ ضمن قسم Channels بالضغط على اللينك .3

 Microsoft Azure Cloud موجودة على

 

  النافذة التاليةلنحصل على  ”Edit“زر  ضغط علىن ”Web Chat“ في قسم .4

 : انتهاء عملية البناء لنظام المحادثة(67-5الشكل)

 ربط النظام مع قنوات االتصال: (68-5الشكل)
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   ستبدلننسخه و نللحصول على مفتاح جديد، ثم  ”Regenerate“لتوليد مفاتيح األمان نضغط على زر .5

“YOUR_SECRET_HERE” في قسم  عليه قبل لحظات ناالذي حصل الجديد حبالمفتاEmbed Code 

 ثة.ننسخ اللينك الذي حصلنا عليه ليتم استخدامه الحقًا في استدعاء نظام المحاد

 نقوم بالضغط على اللينك التالي: النظامالستخدام  .6

https://webchat.botframework.com/embed/sbolfatbot?s=FZ2HHX0PyTw.m1TtNcchlv7v1wn7

Guktv8nLW-SC3Rvs-3GG7HuAbr0     

 

  LUISالطبيعية  اللغة تطبيق معالج تجهيز -
أي أنها تعمل على استخالص الهدف  Intent sتحويل مدخالت المستخدم إلى تعمل هذه الخدمة على 

من السؤال باإلضافة إلى الكيانات المرافقة له إلرجاع معلومات أو استجابات محددة مع عالمات أو 

Scoreلك تمكننا هذه الخدمة من تعريف األسئلة والصيغ المختلفة لها. لذ(Utterances)  وربطها مع النوايا

 : توليد مفاتيح األمان(69-5الشكل)

https://webchat.botframework.com/embed/sbolfatbot?s=FZ2HHX0PyTw.m1TtNcchlv7v1wn7Guktv8nLW-SC3Rvs-3GG7HuAbr0
https://webchat.botframework.com/embed/sbolfatbot?s=FZ2HHX0PyTw.m1TtNcchlv7v1wn7Guktv8nLW-SC3Rvs-3GG7HuAbr0
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كما تحتوي على مجاالت معرفة مسبقًا كأسماء األشهر، التواريخ، وغيرها والتي تفتقر لها أو القصد منها 

 اللغة العربية. 

 
 Cognitiveالبد في البداية من بناء  LUISة قيل البدء ببناء التطبيق الخاص بمعالجة اللغة الطبيعي -

Service  لتحديد اسم التطبيق، الموقع، وسياسة التسعير إذ تعنبر كل خدماتMicrosoft Azure جورة مأ

 وتخضع لسياسة تسعير محددة. يبين الشكل التالي المعلومات المطلوب إدخالها إلنشاء خدمة جديدة.

 Congitive Serviceإنشاء خدمة (: 71-5الشكل)

 (: صقحة التأكيد على المعلومات المدخلة سابقاً 70-5الشكل)
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ب القيام بتوليد مفاتيح الربط الخاصة الستخدامها ضمن برمجة نظام بعد االنتهاء من بناء الخدمة يج -

معه. يمكن الحصول على هذه المفاتيح من  QnA & LUIS Servicesالمحادثة لربط هذه الخدمات 

 الصفحة الخاصة بكل خدمة كما هو مبين في الشكل:

في صفحة  الموجود Dashboardكما يمكن التأكد من بناء الخدمة عن طريق عرضها ضنت  -

Microsoft Azure :حسب الشكل التالي 

 LUISتوليد مفاتيح الربط الخاصة بـ (: 72-5الشكل)

 (: انتهاء عملية االعداد73-5الشكل)
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  LUIS البدء باستخدام -

 LUISرسالة ترحيب للبدء باستخدام (:  74-5الشكل)

 Azure Dashboard: ادراج الخدمات ضمن (75-5الشكل)
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والـ   Culture=Arabicواختيار الـ   SVULangعن طريق ادخال اسم التطبيق  تطوير تطبيق جديد -

Prediction Resource  التي قمنا بإنشائها سابثًا. نالحظ هنا دعم التطبيق للغة العربية ولكن بشكل

 محدد.

 

  بعد بناء التطبيق نجد أنه ال يوجد دعم للغة العربية للمفردات الخاصة بالمجاالت المعرفة مسبقاً 

 : أنشاء تطبيق معالجة اللغة العربية(76-5الشكل)

 : ال يوجد مجاالت معرفة معرفة مسبقًا للغة العربية(77-5الشكل)
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  Facebook \SVUتنجيز عملية الربط مع صفحة الجامعة على  .5-5-2
 

الخاص بها كوننا  Facebookلن يتم التطرق في هذه الفقرة إلى طريقة بناء صفحة الجامعة وتطبيق الـ 

ور بطريقة ربط صفحة الجامعة مع نظام المحادثة اآللي المنشفقط . سيتم التعريف ا سابقاً تطرقنا للحديث عنهم

 من خالل الخطوات التالية: Microsoft Azure Cloudعلى 

  :المعلومات التالية من التطبيق الذي فمنا ببنائهتتمثل في الحصول على الخطوة األولى:  .1

 Facebook App ID, Facebook App Secret, Page ID, Page Access Token  

 الخطوة الثانية: الدخول إلى موقع .2

 Microsoft Azure – Bot Management-Channels- Configure Facebook Channel 

 MS Botصفحة  من  Call Back URL& Verify Tokenتتمثل في نسخ االعدادات : الخطوة الثالثة .3

ثم نضغط على زر  Facebook developers Appضمن  Webhookونضعهم ضمن قسم اعدادات 

save  ضمن صفحةBot .لحفظ االعدادات 

 : تنفيذ الخطوة الثانية(: 78-5الشكل)
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 اآلن يتمتع بقناتي اتصال كما هو مبين الحقًا: النظامأصبح 

– Facebook Appادخال القيم التي حصلنا عليها في الخطوة السابقة إلى تطبيق الخطوة الرابعة:  .4

Messenger-Setting-Webhook 
 

 : تنفيذ الخطوة الثالثة(80-5الشكل)

 لمحادثة: قنوات االتصال الخاصة بنظام ا(79-5الشكل)
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ونختار الخيارات الموجودة في الشكل التالي ثم  Add Subscription Fields نضيف :مسةالخطوة الخا .5

 نضغط على زر حفظ

 
 

 : تنفيذ الخطوة الخامسة(81-5الشكل)

 بعة: تنفيذ الخطوة الرا(82-5الشكل)
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 Botpressتنجيز نظام المحادثة اآللي الذكي باستخدام  .5-5-3

 للعمل على األداة نتبع الخطوات التالية:

 لتظهر النافذة التالية: exebp.األداة من خالل تشغيل الملف التنفيذي  بتشغيلنقوم : الخطوة األولى .1

 (: نتائج تنفيذ الخطوة الخامسة83-5الشكل)

 botpressتشعبل المخدم الخاص ياألداة : )84-5(الشكل تمة عملية التشغيل: ت85-5 الشكل
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 لىععملية التثبيت من خالل المستعرض الدخول إلى الصفحة الخاصة باألداة بعد  الخطوة الثانية: .2

 واجهة الدخول التالية:  لتظهر http://localhost:3000 العنوان التالي:

 

 

 

 

 

 

 
 البناءليتم البدء بعملية   Botcreateضغط على زر بناء نظام المحادثة عن طريق ال الخطوة الثالثة: .3

 

 

 : واجهة الدخول إلى النظام-86)5(الشكل

 : الصفحة الخاصة ببناء نظام المحادثة)87-5(الشكل
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 tEmpty Boهنا نختار  Templateوالـ أ النظام واختيار القالباسم ادخال  الخطوة الرابعة: .4

 : اختيار اللغة العربية لتكون لغة المحادثة التي سيتم الخطوة الخامسة .5

 : عرض أنظمة المحادثة المبنية في واجهة خاصةالخطوة السادسة .6

 : ادخال محددات البناء الخاصة بالنظام-88)5(الشكل

 : اختيار اللغة العربية كلغة للمحادثة)89-5(الشكل
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 باألسئلة األكثر شيوعا  ام نظال تغذية .5-5-3-1

 بشكل يدوي عن طريق ادخال كل سؤال عن طريق تحميل ملف أو إدخالها تتم عملية إدخال األسئلة

ة به قائمة اإلعدادات الخاصسئلة، ندخل إلى يار نظام المحادثة المراد تغذيته باألتعلى حدى، لذلك بعد اخ

، لكنها ال تتضمن زاحف قدمها شركة مايكروسوفتالتي ت QNAشبيهه بخدمة خدمة التي هي  Q&Aونختار

 : عرض أنظمة المحادثة المبنية)90-5(الشكل

 Q&A: نماذج عن األسئلة المدخلة ضمن )91-5(الشكل
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تمكن هذه األداة نظام المحادثة من اإلجابة على تساؤالت المستخدم . لجلب المعلومات من صفحات االنترنت

محادثة ال نظاميفهم حتى  بطريقة سريعة بدون الحاجة إلى بناء مسار للمحادثة أو تحديد نًية للسؤال.

ابة إجكما يجب إضافة دريب. من أجل الت صيغ مختلقة للسؤالعشر  فةضايجب إمدخالت المستخدم، 

. يمكننا أيًضا إعادة (صورة أو بطاقة) نص عادي أو أي نوع محتوى آخريمكن أن تكون  واحدة على األقل

 .ضمن مخطط سير المحادثةتوجيه المستخدم إلى عقدة محددة 

الها، إذ إضافة صيف مختلفة للسؤال والجواب كما يبين الشكل التالي التعديالت على األسئلة بعد إدخ -
 سياق وربط السؤال مع السياق يمكن تعريف

 

 

 : ادخال صيغ مختلفة للسؤال والجواب)92-5(الشكل
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 جابات التي يمكن إضافتها للسؤاليبين الشكل التالي أنواع اإل -

 

  بناء مخطط سير المحادثة .5-5-3-2
 

 نمؤلف من مجموعة مواجهة رسومية تساعد على بناء مخطط سير المحادثة  داة بوجودتتمتع هذه األ
دة قوالتي تمثل الخطوات في سير المحادثة إذ يمكن للعقدة أن تنفذ حدث معين أو االنتقال إلى ع Nodesالعقد 

وهي الخطوة  Start Nodeخرى بناًء على شرط محدد. يبدأ مخطط سير المحادثة بعقدة أولية تسمى عقدة البدء أ
وتجسد الحدث الذي سيتم  (on enterول )عند الدخ داثحأ ةللعقدة ثالث األولى في مخطط سير المحادثة.

واألحداث الشروط عبارة عن مزيج من ( on transition، عند االنتقال )حدوثه عند دخول المستخدم إلى العقدة
وهو الحدث الذي سيتم تحقيقه عند ادخال  (on transitionوعند االستقبال )شرط ما،  تنفذ عند تحققالتي س

 .المستخدم لمعلومات معينة

 : أنواع االجابات الممكنة)93-5(الشكل
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وتعريف  بيمثل المخطط السابق جزء من مخطط سير المحادثة للنظام أذ تقوم عقدة البدء بعرض رسالة ترحي
كما هو مبين  للترحيب بالمستخدم برنامج، عند االنتقال إلى العقدة الثانية يتم تنقيذ وتسأل المستخدم عن اسمه

 في الشكل

 جزء من مخطط سير المحاثة: )95-5(الشكل

 : تشغيل برنامح لعرض اسم المستخدم قي رسالة الترحيب)94-5(شكلال
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 بجانب محاكي النظام يعرض اسم مخطط سير  debugger وفيما يلي نتيجة تنفيذ عقدة البدء نالحظ وجود الـ

 المحادثة،

 طريقة إعداد العقدة الثالثة:)96-5(الشكل

  نتيجة تنفيذ عقدة البدء:  )97-5(الشكل
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 عندما ةالطبيعية كمدير الحوار ومكون فهم أو معالجة اللغة ثالعقدة التي يتم تنفيذها ومكونات نظام المحاد 

 بيدخل المستخدم اسمه يتم اظهار رسالة ترحيب به مع اعطائه الخيارات التي يود السؤال عتها )يتم جل

 (الثالثةالخيارات من العقدة 

الخيارات / األزرار يتم عرض اإلجابة المناسبة وهنا بسبب تشغيل الحدث أو عندما يقوم المستخدم بالنقر على 

 اإلجراء عند االنتقال والذي هو موضح بالشكل التالي:

 : نتيجة تنفيذ العقدة الثانية والثالثة)98-5(الشكل

 اعداد الحدث عند االنتقال:  )99-5(الشكل
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 Skillضمن  الخيارات: ادخال (100-5الشكل)

 نتيجة تنفيذ عقدة التسجيل )101-5(الشكل
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 السـادسالفصل 

 تقييم النظام المنجز
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 مقدمة  -تقييم النظام  

 

استخدام بوالذي تم تطويره قوم في هذا الفصل بعرض أهم المميزات التي يتمتع بها النظام المنجز سن

والتعلم العميق حيث تم تطوير واختبار النظام على  الصنعيأحث التقنيات المستخدمة في اختصاص الذكاء 

 حاسب يتمتع بالمواصفات التالية:

 

Device name: Dell 

Processor: Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz 2.20 GHz  

Installed RAM: 4.00 GB  

System type: 64-bit operating system, x64-based processor  

Edition: Windows 10 Pro  

Experience: Windows Feature Experience Pack 120.2212.551.0 
 

 نة للنظام.وفيما يلي سنورد ميزات كل تطبيق من التطبيقات المكو 

 اإلدارة والتحكم ببيانات نظام المحادثة اآللي الذكيميزات تطبيق  .6-1
 :يمتلك هذا التطبيق المميزات التالية

األسئلة األكثر شيوعًا من موقع الجامعة وتخزينها في قاعدة البيانات ليتم معالجتها القدرة على جلب  -

 الحقًا.

األمر الذي يعطي نظام المحادثة مرونة في التعامل إضافة أكثر من لغة ولهجة على األسئلة واألجوبة  -

 لغات ولهجات مختلفة بسهولة.مع 
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 وليد الملفات الخاصة بنظام المحادثة اآللي.تومرونة في بساطة  -

 

 ميزات نظام المحادثة اآللي الذكي .6-2
 التعامل مع اللهجة العامية السورية )الشامية(. -

 خرى.المرونة في التعامل مع اللغات األ -

ة على تحديد القصد / النية من السؤال ليتم توليد االستجابة المناسبة حتى لو لم تكن صيغة السؤال القدر  -

 المطروح مخزنة في النظام.

يعمل على تدريب النموذج حتى لو لم يكن الذي   pipline=supervised embeddingsالـ يستخدم  -

 ذلك من مميزاته:ل NLUهناك بيانات لكونه يستخدم البيانات الموجودة في ملف 

o  يمكن مواءمته ألي مجال نظرًا ألن عملية تدريب النموذج تتم على بيانات التدريب الموجودة

 لدينا.

o .يدعم بناء نظام المحاكي اآللي بأي لغة نريدها 

o .يدعم األسئلة التي تحمل أكثر من قصد / نًية 

o  يكونsupervised  تعقيدًا وخاصًة في حال هو األفضل عندما يكون نظام المحاكي اآللي أكثر

 العمل على لغة غير اللغة اإلنكليزية.

 

ايا حسب المعرفة في بيانات التدريب، إذ يتم ترتيب النو يتمتع بإمكانية تصنيف القصد / النية لكل النوايا  -

 ويتم ذلك من خالل كتابة األمر التالي: .احتمال االستقرار المولد من قبل النموذج
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Rasa shell nlu “مرحبا” 

النية / القصد من السؤال، اظهار قائمة بالكيانات المستخلصة من السؤال، ترتيب والنتيجة هي: استخالص 

 النوايا حسب احتمال االستقرار المولد من النموذج.

 

 (Chat-Roomتطبيق غرفة المحادثة )ميزات  .6-3
 .User-Friendlyتطبيق سهل وممتع للغاية  -

  في الماجستيرات التي تمنحها الجامعةكأعداد الخريجين  عرض مخططات بيانية -

 عرض فيديوهات تعليمية لإلجابة عن المعلومات التقنية. -

 .عرض أزرار ضمن غرفة المحادثة -

 عرض بطاقات للطالب. -

 كملفات مرفقة ضمن المحادثة. PDFعرض ملفات  -

 القدرة على أعادة بدء المحادثة من جديد. -

 ت السابقة.القدرة على تنظيف غرفة المحادثة من البيانا -
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 السـابعالفصل 

 الخالصة واآلفاق المستقبلية
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 الخالصة واآلفاق المستقبلية 
 

 سنقوم في هذا الفصل بعرض الخالصة من العمل مع التوصيات واآلفاق المستقبلية 

 

  الخالصة .7-1
 

وحظ في لإلنسان، إذ تعتبر أنظمة المحادثة اآللية الذكية من التطبيقات الواعدة للتفاعل بين اآللة وا

كما سيتم  هلكين العالميين في العام الماضيمن المست ٪67زيادة في استخدامها من قبل اآلونة األخيرة 

من االستفسارات المتعلقة بالرعاية الصحية والخدمات المصرفية بحلول عام  ٪90-75استخدامها لمعالجة 

ما قدمت كتجربة العمالء.  وتعزيزنسان واآللة بين اإل تبسيط التفاعالتعملت على نظرًا لكونها  .2022

تي يمكن تحقيق الكفاءة المن أجل  للشركات لتبسيط عملية مشاركة العمالءجديدة  فرصاً في الوقت نفسه 

 أن تقلل من تكاليف الدعم التقليدية.

 

 AI)ي نظام محادثة آلي ذكتصميم وتنفيذ هذه الدراسة والتي انبثقت من مجموعة من األبحاث  تم في

Conversational Chatbot) امية الع اللهجة- اللغة العربية بشكل عاملمعالجة  الصنعيقنيات الذكاء مزود بت

 24السورية بشكل خاص من أجل اإلجابة على تساؤالت الطالب المكتوبة وتقديم الدعم الفني لهم على مدار 

م تطوير ت جامعة االفتراضية السورية لطالبها.ساعة األمر الذي بإمكانه تحسين جودة الخدمات التي تقدمها ال

أدوات وعرضنا السلبيات وااليجابيات لكل أداة وخلصنا في النهاية إلى استخدام أداة  هذا النظام باستخدام عدة
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مفتوحة المصدر لبنائه لما تتمتع به من المرونة والديناميكية والقدرة على التطوير. لتسهيل الوصول إلى النظام 

. (محادثةالخاصة بالجامعة، موقع الجامعة عن طريق تطوير غرفة  Facebook)صفحة على عدة قنوات  تم نشره

 تم اختباره من قبل عدد من المستخدمين وكانت النتائج جيدة. 

 

 اآلفاق المسـتقبلية .7-2
 التحسينات التي يمكن أن نعمل عليها في المستقبل هي كما يلي:

 <WhatsApp & Telegram تماعي المختلفة كـنشر النظام على قنوات التواصل االج -

 على:النظام مع الخدمات التي يقدمها موقع الجامعة كالحصول  تكامل -

o  العالمات لمادة معينة 

o   جداول االمتحانات 

o مواعيد الصفوف 

 .دعمه للمرادفات الخاصة باللغة العربيةوذلك بعد  Botpressإعطاء فرصة أخرى ألداة  -

ع مبما يتناسل مع الخدمات التي سيتم مكاملتها اص بالمحاكي اآللي نظام اإلدارة الختطوير  -

 النظام الحقًا.

النظام مع  كاملتتوسيع بيانات التدريب بما يتناسب مع الخدمات الجديدة التي سيتم تقديمها بعد  -

 الخدمات المقدمة على موقع الجامعة.
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 المالحق 
  -أ –الملحق 

 

 الخبرات المكتسبة أثناء انجاز هذا العمل

 

ت التي اتبعتها في الدوران هذا العمل والتي تتمثل في هذا الملحق سألقي الضوء على الخبرات التي اكتسبتها م
 والتعلم العميق الذكاء الصنعيإلنجازه في مجال 

 

 

 شهادة في الذكاء الصنعي: -1-88الشكل
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 : شهادة في مجال التعلم العميق- 2-8) 8الشكل
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 -ب-الملحق  
  

 Microsoft Bot باستخدامر و لمطاي الذكيبين الشكل التالي بنية نظام المحادثة اآللي 

  

 Microsoft Bot: بنية مشروع نظام المحادثة اآللي الذكي المطور باستخدام (3-8 الشكل)
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 -ت-الملحق 
 

  Microsoft Azureفواتير استخدام خدمات 

 لبناء النظام Microsoftاستخدام خدمات  1-): فاتورة5-8 الشكا)

 لبناء النظام Microsoftاستخدام خدمات  2-فاتورة: 4-8 الشكل
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 -ث –الملحق 
 

  Google Colabأمثلة عن بناء نماذج التعلم العميق باستخدام 

 

 نتيجة تنفيذ النموذج(: 7-8الشكل)

  نموذج اكتشاف المشاعر في النص (: التعليمات البرمجية الخاصة ببناء6-8الشكل)
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Abstract - The Chatbot System (Chatbot) is one of human and computer interaction HCI form 

using natural languages. It is one of the conversation methods between man and the machine 

designed to persuade humans that they are talking to a human instead of a machine. Automated 

conversation systems have been widely used in many services, such as customer service, web help, 

education, providing some health care and others (Moussiades, 2020). The Chatbots can be defined 

as a default person who can talk effectively with any human being using interactive text skills 

based on automated learning concepts and artificial intelligence (AI)  (DAWSON, 1998). There 

are currently many Chatbots cloud services available for development, such as IBM Watson, 

Microsoft Bot, AWS Lambda, Heroku and many other services. This paper provides a study on 

how to build and develop Syrian Dialect AI conversational systems by using different development 

tools. 

 

The study is divided into seven chapters, the first one provide comprehensive Theoretical study of 

this domain with detailed explanation of Machine and Deep learning, However, some tools and 

technologies that are proposed to be used in the development process are mentioned with its 
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props and cons .In the second chapter, Reference study, I shed the light on three studies closely 

related to the subject of my study, highlighting the negative and positive aspects of each of the 

previous studies. 

In Chapter Three, the Analytical Study where the system analyzed in details, starting from 

functional and non-functional requirements, ending in system’s components and their structures. 

Furthermore, logical model and use case diagrams are illustrated. Whereas in the Fourth Chapter, 

the Design Study, tools and technologies that are used to develop the whole system is stated, in 

addition to presenting the overall ERD and Classes diagrams of the implemented system. Then, 

in the fifth chapter Tests & Results, the system units and their integration to each other are 

implemented and tested by using the tools that are presented in the previous chapter. System’s 

Evaluations is mentioned in chapter six by presenting of its components. Summery and future 

Prospects are mentioned in the seventh chapter .Finally, I illustrated the gained experiences from 

building this system, the structure of Microsoft Bot project, along with some invoices to highlight 

the high cost of implementing such a system. In addition to example of Deep learning models 

that I had built on Google Colab are presented in the Appendix part. 

. 


