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هذه الخوارزمية تتصفح الويكيبيديا لكي تولد
كتباً تعليمية بشكل آلي
تمثل موسوعة ويكيبيديا مورداً قيماً للغاية .ولكن من غير الواضح كيف يمكن
تجميع اMحتوى الخاص بموضوع مع Eفي إطار متكامل.
بقلم مارتن جايلز  20يناير 2019
“التعلم ا_لي-الدليل الكامل” يعادل مجلداً ضخماً .هذا الكتاب – الذي تزيد عدد صفحاته على  – 6,000يُعد
مقدمة شاملة إلى التعلم ا_لي ،يتضمن أحدث الفصول التي تتحدث عن الشبكات العصبونية اbصطناعية،
والخوارزميات الوراثية ،والرؤية ا_لية.
ولكنه ليس نسخة عادية ،إنه كتاب ويكي )ويكيبوك( ،عبارة عن كتاب تعليمي يمكن rي qكان قراءته أو تعديله ،مكون
من مقاbت مأخوذة عن ويكيبيديا ،اMوسوعة الهائلة اMتواجدة على اxنترنت.
هنا تكمن قوة الفكرة ،فاMعلومات التي يتم جمعها من مصادر جماهيرية متنوعة يتم تحديثها باستمرار بأحدث
التطورات ،ويتم تعديلها باستمرار لتصحيح اrخطاء واMعلومات اMبهمة.
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ﻣﺜﺎل ﻋﻦ ﻛﺘﺎب وٮ﮵ﻜﻰ﮵

ولكن هذا اrمر يمثل نقطة ضعف أيضاً ،فويكيبيديا تتضمن كماً هائ~ً من اMحتوى .إن تحديد ما الذي ينبغي
تضمينه في مثل هذا الكتاب التعليمي يعد مهمة صعبة ،ولعل هذا ما يبرر كون الكتاب ضخماً للغاية .فبوجود أكثر
من  550فص~ً b ،يمكن القول إن قراءته عملية سهلة.
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هذا اrمر يطرح سؤا ًbمثيراً ل~هتمام .بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه في الذكاء اbصطناعي في السنوات
اrخيرة ،هل هناك وسيلة لتعديل محتوى ويكيبيديا بشكل آلي بغية إنشاء محتوى كلي متسق مفيد بصيغة كتاب
تعليمي؟
هنا يأتي دور شاهار أدماتي وزم~ئهما في جامعة بن-غوريون في النقب في إسرائيل .قام هذا الفريق بتطوير
طريقة لتوليد كتب ويكي بشكل تلقائي باستخدام التعلم ا_لي ،ويطلقون على آلتهم البرمجية اسم ويكيبوك-بوت.
يقول الفريق“ :يتمثل عنصر اbبتكار في تقنيتها في أنها تهدف إلى توليد كتاب ويكي موسوعي كامل ،دون تدخل
بشري”.
إن اrسلوب اMتبع وضح نسبياً .حيث بدأ الباحثون بتحديد مجموعة من كتب الويكي التي يمكنها أن تلعب دور
مجموعة بيانات للتدريب .بدأوا العمل باستخدام  6,700من كتب الويكي اMدرجة في مجموعة بيانات توفرها
ويكيبيديا لهذا النوع من الدراسات اrكاديمية.
بما أن كتب الويكي هذه تشكل إلى حد ما معياراً ذهبياً لكل من التدريب واbختبار ،فقد احتاج الفريق إلى وسيلة
للتأكد من جودتها .يقول الفريق“ :لقد اخترنا التركيز على كتب الويكي التي جرى تصفحها  1000مرة على
اrقل ،وذلك بناء على اbفتراض القائل بأن كتب الويكي الشائعة تتمتع بجودة معقولة”.
خلّفت هذه الطريقة  490كتاب ويكي قاموا بإخضاعها للمزيد من الفلترة ،وذلك بناء على عوامل مثل وجود أكثر
من  10فصول في الكتاب الواحد .ليبقى بعد ذلك  407كتاب ويكي استخدمها الفريق في تدريب آbتهم
البرمجية.
بعد ذلك قام الفريق بتقسيم مهمة إنشاء كتاب ويكي إلى عدة أجزاء ،يتطلب كل منها مهارة مختلفة من التعلم ا_لي.
تبدأ اMهمة بعنوان يؤلفه شخص بشري ،يصف مفهوماً من نوع ما ،مثل التعلم ا_لي–الدليل الكامل.
تتمثل اMهمة اrولى في تدقيق مجموعة مقاbت ويكيبيديا بأكملها لتحديد ما هو م~ئم بما يكفي لتضمينه .يقول
أدماتي وزم~ؤه“ :تمثل هذه اMهمة تحدياً صعباً نظراً للحجم الهائل للمقاbت اMوجودة في ويكيبيديا ،والحاجة إلى
اختيار اMقاbت اrكثر صلة باMوضوع من ب Eم~ي EاMقاbت اMتوفرة”.
للحصول على اMساعدة في هذه اMهمة ،استخدم الفريق البنية الشبكية للويكيبيديا ،فغالباً ما تشير اMقاbت إلى
مقاbت أخرى باستخدام اbرتباطات التشعبية .اbفتراض بأن اMقال اMرتبط تشعبياً من اMرجح أن يكون ذا صلة هو
أمر منطقي.
لذا بدأوا بنواة صغيرة من اMقاbت التي تشير إلى اMفهوم اrساسي في العنوان .ثم قاموا بعد ذلك بتحديد جميع
اMقاbت التي ترتبط بهذه اMفاهيم اrساسية على بعد  3مستويات من اbرتباط التشعبي على الشبكة.

Page 3 of 5

﮵ﺔ-ﺗﺘﺼڡﺢ-اﻟﻮٮ ﮵ﻜٮ﮵ٮ ﮳ٮ ﮵ﺪٮ﮵ﺎ-ﻟﻜﻰ﮵ https://technologyreview.ae/
/ﻫﺬه-اﻟﺤﻮارزﻣٮ
﮲
﮲

1/20/19, 11(53 PM

﮳
ﻜﻨﻮﻟﻮﺣﻰ﮵ رٮ ﮲﮵ڡٮ ﮵ﻮ
اﻟﺤﻮارزﻣٮ ﮵ﺔ
﮲
ﻫﺬه ﮲
ﺗﺘﺼڡﺢ اﻟﻮٮ ﮵ﻜٮ﮵ٮ ﮳ٮ ﮵ﺪٮ ﮵ﺎ ﻟﻜﻰ﮵ ٮ﮴ﻮﻟﺪ ﻛﺘٮ﮳ﺎ ً ٮ﮴ﻌﻠٮ ﮵ﻤٮ ﮵ﺔ ٮ ﮳ﺸﻜﻞ آﻟﻰ﮵ | إم آي ٮ ﮴ﻰ﮵ ٮ ﮴

ولكن ،ما هو العدد الذي ينبغي تضمينه من هذه اMقاbت اMرتبطة؟ Mعرفة ذلك ،بدأوا بالعناوين التي وضعها أفراد
من البشر لكتب الويكي اrربعمئة والسبعة التي بقيت ،وأجروا تحليل اbرتباط ث~ثي اMستويات .ثم قاموا بتحليل
كم من اMحتوى اMوجود في الكتب التي ألفها البشر الذي قام اrسلوب اMؤتمت بتضمينه.
تب ّEأن اrسلوب اMؤتمت غالباً ما تضمن الكثير من محتوى كتب الويكي اrساسي مع الكثير من اMحتوى
اxضافي .لذا فقد احتاج الفريق إلى طريقة أخرى لتشذيب اMحتوى بشكل أكبر.
مرة أخرى ،يأتي دور علم الشبكات .فكل كتاب ويكي ألفه أحد البشر لديه بنية شبكية خاصة به ،يتم تحديدها من
خ~ل عدد الروابط التشعبية التي تشير إليه انط~قاً من اMقاbت اrخرى ،وعدد الروابط التشعبية التي تشير
انط~قاً منه إلى غيره من اMقاbت ،وقائمة باMقاbت اMضمّنة في هذا الكتاب والتي تحوي ترتيب الصفحات ،وهكذا
دواليك.
لذلك قام الفريق بإنشاء خوارزمية تتفحص كل مقالة تم اختيارها بشكل آلي بحثاً عن موضوع مع ،Eثم تحدد ما
إذا كان تضمينها في كتاب ويكي سوف يجعل البنية الشبكية أكثر شبهاً بالكتب التي ألفها البشر أم  .bوإذا كانت
النتيجة سلبية ،يتم تجاهل اMقال.
الخطوة التالية هي تنظيم اMقاbت ضمن فصول ،وهي مهمة تنطوي في جوهرها على فكرة التجميع ،حيث يجري
تفحص الشبكة التي تشكلها مجموعة اMقاbت بأكملها ومعرفة كيفية تقسيمها ضمن تجمعات مترابطة بشكل مت.E
هناك العديد من خوارزميات التجميع اMتوفرة xنجاز هذا النوع من اMهام.
الخطوة النهائية هي تحديد الترتيب الذي ينبغي للمقاbت أن تظهره وفقه في كل فصل من الفصول .لفعل ذلك ،يقوم
الفريق بتنظيم اMقاbت ضمن أزواج ويستخدمون نموذجاً يستند إلى مفهوم الشبكة لتحديد أي منهما ينبغي أن
يظهر أو .ًbومن خ~ل تكرار ذلك على مجموعة أزواج اMقاbت كلها ،حيث تتولى الخوارزمية إيجاد الترتيب اMفضل
للمقاbت وبالتالي الفصول.
وبهذه الطريقة تمكن الفريق من إنتاج إصدارات آلية من كتب الويكي التي تم إنشاؤها مسبقاً على يد البشر .من
الصعب الحكم على مدى جودة الكتب اMؤتمتة مقارنة بالكتب التي ألفها البشر .من اMؤكد أنها تحتوي على قدر
كبير من اMواد نفسها ،وبترتيب مماثل غالباً ،وهو ما يعد بداية جيدة.
لكن أدامتي وزم~ءه لديهم خطة لتحديد مدى الفائدة من مقاربتهم .فهم يخططون xنتاج مجموعة من كتب الويكي
التي تتحدث عن مواضيع لم تقم أي من الكتب البشرية بتغطيتها بعد.
سيقومون بعد ذلك بمراقبة مشاهدات الصفحات والتعدي~ت التي تجري على هذه الكتب Mعرفة مدى الشعبية التي
ستحققها ،ومدى كثافة التعديل الذي تخضع له ،مقارنة بالكتب التي ألفها البشر .يقول الفريق“ :سيكون هذا
اختباراً حقيقياً Mقاربتنا”.
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إنه عمل مثير ل~هتمام لديه القدرة على إنتاج كتب تعليمية قيّمة تغطي طيفاً واسعاً من اMواضيع ،وحتى على إنشاء
نصوص أخرى مثل وقائع اMؤتمرات.
لم يتحدد بعد كم ستكون هذه الكتب قيّمة للقراء من البشر ،ولكننا سوف نواصل اMراقبة Mعرفة ذلك.
مرجع :arxiv.org/abs/1812.10937 :إنتاج ويكيبوك-بوت ا_لي لكتب ويكيبيديا
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