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من نحن
تقديم عام



جامعة صفاقس

3

بعد ت)تتواجد في الجمهورية التونسية 
(كم عن تونس العاصمة270حوالي 

إحدى الجامعات الكبرى في تونس

تعتبر إحدى أكبر مؤسسات البحث 
العلمي في إفريقيا في مجال علوم 

الحاسوب



وحدة البحث حول هندسة البيانات و دالالتها

وحدة بحث حديثة النشأة تتبع إداريا جامعة صفاقس»

كات تختص في عدة جوانب من علوم الحاسوب من بينها التطبيقات الداللية، تحليل الشب»
االجتماعية و النظم املعلوماتية الطبية

رقمنةعم في تطبيقات ذكية لدويكيميديامشاريع إستعماالتمن أهم إنجازات أعضائها تطوير »
الخدمات في الدول العربية

تمكن أعضاؤها من نشر العديد من األبحاث في مجالت علمية محكمة مرموقة»

تونسويكيميدياعبر التعاون مع الويكيميديتبني شراكة عضوية مع املجتمع »

4



ويكيبيديا املجردة

يميدياويكالعمل على المشروع بعد موافقة مجلس أمناء منظمة إبتداءتم »
.2020أيار –مايو 22عليه في 

ع يهدف المشروع إلى تخفيف هاجس عدم التطرق إلى كامل المواضي»
إستغاللخصوصا ويكيبيديا عبرويكيميدياالممكنة في معظم مشاريع 

.اإلصطناعيآخر ما توصل إليه العلماء في مجال الذكاء 

: 2030ويكيميديايندرج المشروع ضمن النقطة التاسعة من مخطط »
.التجديد في الثقافة المفتوحة

ناصر يهدف المشروع إلى تأسيس منصة للتكوين اآللي لمقاالت حول ع»
.2023ويكي بيانات في 
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الفريق املشرف على املشروع
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فرانديزيتشديين 
صاحب املبادرة

فركاميسرتلواكس 
كبير املطورين

أ دم ابسو
كبير املهندسين

ماساروكوري 
مهندس برمجة

قاالرزاجينوفيفا
مهندسة برمجة

جميس فورسرت
كبير املطورين

نيك ويلسون
مكلف بالعالقات العامة

بريون فيرب
مهندس برمجة



املقدمة
19-كيف أنشأ مشروع ويكي كوفيد



ويكيبيديا

مليون مقال55,6لغة، 317»

لغوية تمثيل المواضيع و العناصر ليس متوازنا بين النسخ ال»
المختلفة لويكيبيديا

ماليين مقال6: اإلنجليزية»

مليون مقال: العربية»

ألف مقال62: الكردية»

آالف مقال6: المغربية»

ظير جزء من المقاالت في كل نسخة من ويكيبيديا ال يوجد لها ن»
في النسخ اللغوية األخرى لويكيبيديا

بيةألف مقال في ويكيبيديا الكردية ليسوا في ويكيبيديا العر19»

يةمقال في ويكيبيديا المغربية ليسوا في ويكيبيديا العرب683»

ون فقط تم مليون موضوع مختلف عبر النسخ المختلفة لويكيبيديا، ملي20»
إدراجه حاليا في ويكيبيديا العربية
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...لكن

9

مليون 19ال يمكن للمجتمع العربي إنشاء 
مقال يدويا



الحل
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ل و التي تمثويكي بيانات املعطيات املدرجة في إستعمال
يديا جميع مقاالت ويكيبيديا للتكوين اآللي ملقاالت ويكيب

ويكيبيديا العربيةحول العناصر غير املدرجة ب



ويكيبيديا املجردة
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أسماء عناصر و خاصيات ويكي 

بيانات باللغة العربية و معطيات ويكي 
بيانات

قاعدة للمفردات اللغوية و البيانات 
باللغة العربيةالمعجية

قاعدة للقواعد النحوية و الصرفية 
باللغة العربية

ويكيبيديا المجردة



أسماء عناصر و خاصيات ويكي بيانات باللغة العربية و معطيات ويكي بيانات
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باللغة العربيةاملعجيةقاعدة للمفردات اللغوية و البيانات 
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14

قاعدة للقواعد النحوية و الصرفية باللغة العربية

ويكي داالت

الدالة

معطى أول

معطى ثان

معطى ثالث

النتيجة



أكثر من مجرد قاعدة للداالت اللغوية: ويكي داالت
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الداالت الرياضية

الداالت المنطقية

الداالت الطبية

الييولوجيةالداالت 

الداالت الفيزيائية

الداالت الهندسية

بعضها ضروري 
جدا لبناء 

الداالت اللغوية

بعضها سيكون لها دور 
مفصلي في إيجاد 

تطبيقات هامة أخرى 
لويكي بيانات في املجال 

العلمي و الهندس ي

دعم القرار السريري

انات تحليل معطيات ويكي بي

إلنتاج بيانات جديدة



أهمية الداالت اللغوية

مراجعة و إثراء المعطيات و البيانات »
ياناتاللغوية باللغة العربية في ويكي ب

الكتابة اآللية لمقاالت ويكيبيديا»

الترجمة اآللية لمقاالت ويكيبيديا»

ن على عكس تقنية التعلم اآللي، يمك»
الداالت من تتبع األخطاء و إستعمال

تصحيحها بشفافية تامة
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ويكي داالتإشتغالمبدأ 
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النسخة التجريبية متاحة حاليا في »
https://notwikilambda.toolforge.org/

:رإنشاء ثالثة عناصبإحتياجلتكوين دالة، نحن »
يمكن من إدخال بيانات حول الدالة مثل : عنصر الدالة»

أصناف و أسماء المعطيات و النتيجة و أسماء الدالة و
.وصفها بعديد اللغات

ر دمج يمكن من إنشاء تطبيق للدالة عب: عنصر التطبيق»
تاحة داالت أخرى أو عبر كتابته بإحدى لغات البرمجة الم

(و لواجافاسكريبتبايثون، )

يمكن من التثبت من صحة عنصر: اإلختبارعنصر »
على مثال حيإستعمالهالتطبيق عبر 

https://notwikilambda.toolforge.org/


عنصر الدالة

ة يمكن عنصر الدالة من تعريف الدال»
عبر

و وصفها بعديد اللغاتإسمهاإدخال »

تحديد المعطيات، أسمائها و أصنافها»

تحديد صنف النتيجة»

ال يمكن عنصر الدالة حاليا من ربط »
المعطيات بعناصر ويكي بيانات 

وير لقد يكون ذلك مفيدا لتط. المناسبة
.اآللي للداالتاإلستعمال

انات عناصر ويكي بيإستعمالال يمكن »
المعطيات يمكن أن تكون . كمعطى

سلسلة أحرف ، أحرف ، أعداد أو قيم 
.منطقية 18



عنصر التطبيق

يق يحتوي عنصر التطبيق على تطب»
ن، بايثو: لغة برمجةبإستعمالللدالة 

أو لواجافاسكريبت

وضا يمكن أن يحتوي عنصر التطبيق ع»
عن ذلك على تكوين للدالة عبر دمج

داالت أخرى تم إضافتها سابقا

إستعماليتم مناداة المعطيات عبر »
صر معرفها الوحيد كما تم تحديده في عن

1المعطى األول يصبح ك: الدالة

الدالة يتم ربط عنصر التطبيق بعنصر»
الدالة فعلياإشتغاللضمان 
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اإلختبارعنصر 

كل على قيمة لاإلختباريحتوي عنصر »
ختبارلإلمعطى للدالة و النتيجة المنتظرة 

ة بعنصر الدالاإلختباريربط عنصر »
عنصر للتحقق من صحةإستعمالهلتفعيل 

تطبيق الدالة
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للمتطوعيناإلستخداميتم حاليا تطوير الواجهة لجعلها سهلة 
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