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  :الخالصة

لمعلومات عن الصور ألغراض مختلفة، على سبيل المثال لتوضيح مقال عن الطعام، خدمات ا ويبحث مستخدم
جليزية نالناطقين باللغتين األ أنأعمال سابقة  في وجدناو ،طفال، او لدراسة وسائل المواصالتات لألأنشرح الحيو وأ

من تشابه العديد من الكلمات في اللغتين بالرغم و ،نفس الصورستخدام مصطلحات قريبة جداً لابوالفرنسية يقومون 
 ياألوتوماتيكالتعريف ( IConoTagمشروع  أن، إال جليزية والفرنسية واشتراكھما في العديد من الحروف األبجديةناأل

تتمتع به ھاتين اللغتين ينطبق على  الذيالمرتفع  التطابقمعدل  أنجاء وسيلة لمعرفة ما إذا ك) للصور ،المتعدد اللغات
صور مختلفة و  أبجديةلغة لھا لھذه ا كانتمختلفة تماما، او إذا  اللغات ھذه جذور كانت، خاصة إذا األخرى أم الاللغات 

  .ترمز لألشياء
عشر صورة  يتثنال مصطلحمن المشاركين وضع  ناوطلب، بياناتالترنت لجمع ناألقمنا بعمل تطبيق على شبكة 

ً لمعايير وضعت فى مشاريع سابقة،  ا،  تم اختيارھ بساطة أو تعقيد الصورة، او عدد : ومن ضمن تلك المعاييروفقا
  . ير ذلكالمحتويات و غ يمكن تسميتھا، و مدى سھولة او صعوبة التعرف على التي األشياء
وتم ، ألفين وعشر امترنت فى عنتم وضع الموقع على األو ،للتحكم امقياسً  ضعتو قد تجريديةمن الصور  أنتاثن كانت

جليزية نالعربية والصينية واأل: بلغة من عشر لغات و ھم العثور على مشاركين لتحديد مصطلحات لالثنتي عشرة صورة
ت االجتماعية واالتصاالت الشبكا من خالل ية، والسويديةأنية والبرتغالية والروسية واإلسبأنواليونية أنوالفرنسية واأللم

 .الشخصية
 في صورة شبكةمتعددة اللغات للصور  اآللية الفھرسة أن، ودعم الفكرة القائلة بالتطابقوأظھرت النتائج ارتفاع معدالت 

مفيدة من قواعد  اً صور يجدوا أن ،المجتمعات مختلف، ويمكن للمستخدمين من على اإلطالق مفيدةغير  ھي وسيلة
 .للبحث ھم أي لغة، بصرف النظر عن اللغة التي يستخدمونھابالمفھرسة  بياناتال
  

  مقدمة
 سواءً صورة ال أنأثبتنا و ،ة فھرسة الصور الثابتة والمتحركةعدد من المشاريع البحثية لدينا مسأل تناولتلقد    
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، 1994تيرنر  :على سبيل المثال(الصورة  على المصطلحنفس  بإطالقن ويقوم المستخدم، و متحركةأثابتة  كانت
الفھرسة المقابلة لنفس  يقومون بوضع نفس مصطلحاتليزية أو الفرنسية جنالناطقين باللغة األ أنأظھرنا أيضا  ،)1995
مثل (ي اللغات األخرى مباشرة إلى ما يعادلھا فتترجم  األسماءو تلك ، في الصور ھايرون التي األشياءيسمون  ،الصور

يشير  و ماوھ ،التشابهمن  معدالت مرتفعةوأظھرت دراساتنا ). 2007، وماتيو تيرنر  Roulier 1999ن يتيرنر وآخر
إلى  التطابقارتفاع معدل  يشير ، وفي لغة أخرى تلقائيا عنھا يتم الكشف بعد ذلكو، لغة يةبأه يمكن فھرسة الصور أن إلى
تتناول دراسات أخرى  )2007،  2006(وأجرى مينار  ،ةفھرسة األصليال على نفس مستوىسيكون  التلقائي التكشيف أن

  .جليزية والفرنسيةنباللغتين األ الثابتة  فھرسة الصور

 :على سبيل المثال( ترنتنعلى األ ،مواقع الترجمةإجراء المزيد من الدراسات باستخدام بتابعنا دراستنا 
Hudon؛ تيرنر و2001ن ديفين ي، تيرنر وآخرHudon 2002(،  توافر  أنب أناإليمنتائج ھذه الدراسات إلى وأدت

 عمل، ثم لغة واحدةبالمتحركة فھرسة الصور الثابتة و من سيمكننااالدوات المالئمة التى تعتمد على شبكة المعلومات، 
ھى حاجة مستخدمي الفھرسة متعددة اللغات ليست بالضرورة  أنبالرغم من  ،األخرى تلقائياالعديد من اللغات بالفھرسة 

ولكن ، بياناتالإدارة قواعد يقومون ب أولئك الذينيستخدمھا  أن، لذلك فمن غير المحتمل الصور األساسيين بياناتقاعدة 
يكتب المستخدمون كلمة ترمز للموضوع فى  ،ترنتنعبر شبكة األ بياناتالاعدة ق يدخلون علىالذين  يحتاجھا أكثر،
محركات البحث لتصفية الكلمات الرئيسية للمستخدم  يمكن برمجة ،يظھر لھم صوراً تتعلق بموضوعھم، ثم محرك البحث

المفھرسة باستخدام تلك  بياناتالإلى قواعد يرسلھا من خالل القواميس ثنائية اللغة ، التي تشمل عددا من اللغات ، ثم 
سيعمل بشكل جيد ، بمجرد توافر مثل ھذا النظام  أنونحن نعتقد . اللغات ، وجمع النتائج ، وإعادة الصور إلى المستخدم

عدد من القواميس ثنائية ترنت نيتوافر على األ. ية بشكل كافى ثم عمل نظام البحث الخوارزمىأنالمجقواميس ثنائية اللغة ال
على التجريبية ثنائية أو متعددة اللغات، وكذلك عدد قليل من المواقع ت أخرى تتعامل مع الكلمات فى اللغة، ادوااللغة و
  .لصورافھرسة  تحاولاللغات  ةترنت متعددنشبكة األ

 ،ھذا المشروع سوف يعمل بشكل جيد ام ال أنما إذا كتجريبيا  حتى لوھو إظھار في ھذا المشروع، ھدفنا 
، مع العديد من الكلمات جليزية والفرنسية في بيئة متعددة اللغات  ھو التشابه بينھما بشكل كبيرناللغتين األ فيالمشكلة 

اللغات التى تستخدم العديد  الكلمات فى فى حالة عدم وجود تشابه ملحوظ بينماذا سيحدث ، مشتركةالبجدية األالمشتركة و
  ؟الرموزالحروف االبجدية و من 

الة على دالالصور " العادية("النوع من الصور ه بالنسبة لھذا أن) 1995تيرنر (اثبتنا في دراسة سابقة لقد 
مكن وي. ن يضعون نفس االسم او التعليق على نفس الصوروالمھنيو نوالمستخدمنجد  )يةالصور الوثائقية والصور الفن

  ).Lespinasse - Sabourault  2006(لمتحركة فية اثائقياالطالع على مزيد من المناقشات حول موضوع الصور الو
في دراستھا ، وتاريخيا لم يتم لتعدد مستويات التفسيرات الالزمة  أكثر تعقيدا بكثير، نظرا يةصور الفنال 
ومن ). 1988، 1986ماركي ( شياء بالصورسماء األألفھرسة الصور حسب  على المستوى األساسيحتى فھرستھا 

يحدث  اوضع عالمات عليھعن طريق  يةلوحات الفنالتسمية األشياء في  أن نالحظ في اآلونة األخيرة، أنالمثير لالھتمام 
  ).2011كيلوج سميث ، ستيف  2006(ترنت وفي المتاحف نعلى شبكة األ

تتكون  أنيمكن  ،"رئيسية كلمات"أو " الفھرسة مصطلحات"بدالً من " عالمة"، نستخدم مصطلح فى ھذا البحث
ُتعد الفھرسة بالعالمات  كانتمسألة ما اذا  ، أماأو عدة كلمات هواحدمن كلمة فھرسة المصطلحات الرئيسية أو  الكلمات
، كيب  Furner 2007على سبيل المثال (دراسة ھذه المسألة بباحثون آخرون قام  ،، لم يتم مناقشتھا ھناجيدة أم ال فھرسة
ھنا نركز على . تكشيفھاالمواد التي يتم ، وكما وجدنا في دراساتنا الخاصة ، جزءا من الجواب يعتمد على نوع ) 2009

 تعتبر نفس الصور أنتصنيف تعسفي إلى حد ما ، حيث يمكن  ه، ولكن"عادية"نعتبر معظمھا  أنالصور الثابتة التي يمكن 
 .، وھذا يتوقف على السياق فنيهوثائقية او حتى صور  اً صور

 
 

  : المنھج
يمكن  أنمن أجل دراسة مسألة ما إذا كاه باللغة الفرنسية، أنشأنالذى " IconoTag"من على موقع  بياناتجمعنا 

و من خالل شبكة التواصل  ،يتم ترجمة مصطلحات الفھرسة فى لغة ما تلقائياً إلى كلمات مفيدة للبحث فى لغات أخرى أن
للغات ھي العربية ا ،شاء مواقع متطابقة لنفس الموقع بعشرة لغات مختلفةنطلبنا المساعدة أل" facebook"االجتماعى 

الموقع على  أنو ك ،ية والسويديةأنسبإلية والبرتغالية والروسية واأنيونية والأناأللمووالفرنسية جليزية نوالصينية واأل
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ھا قد وصفت أنعندما يظنون عالمات ال عن وضع وقفإلى الت تعليماتو توجھھم ال ،   ثني عشراالصور على ال اتالعالم
  .للصورةبشكل كافى، بحد اقصى خمسة كلمات 

 

  :النتائج و التحليل

 –، تيرنير، ليسبيناس 2010تيرنر و نيجاى (درجنا فى جزءاً من نتائج ھذا المشروع فى الصفحات السابقة أ
 جليزية نر من المشاركين للغة األلدينا عدد كبي أنبما ، نا نعرض النتائج النھائية كاملةھ). 2010سبورو و نيجاى 

ً لن تتغير لذا لم يكن ھناك المزيد من  األكثرالمصطلحات  أنوجدنا والفرنسية و الصينية، و ً الموجودة حاليا استخداما
  :ھم فى كل لغةبياناتعدد المشاركين الذين تم تحليل  1يعرض الجدول رقم  ،بياناتالالتحليل لھذه 

 عدد المشاركين فى كل لغة -1جدول رقم 

  

  

  

  

   

  
  
  

  

ً فى اللغات الثالثة األكثرالكلمات الثالثة  4-3- 2يعرض الجدول رقم  اثنين او اكثر من  أنفى حين  .استخداما
ً  أنالمصطلحات حققت نفس النتائج إال  تشير النجوم إلى غياب حرف . كل المصطلحات المستخدمة مدرجة و مرتبة أبجديا

  . او اكثر لتشمل جمع الكلمة و الھجاءات البديلة و الكلمات الطويلة التى تتكون من عدد من الكلمات

 برامجنا لم نصل بعد إلى عولمة أنمن الواضح  ،العرضنظراً لصعوبة التحليل وت النتائج إلى ثالثة جداول مَ سِ قُ   
تم الحصول على المساعدة من قبل موظفى المكتبة قد و يقرأون اللغة الصينية فأالمؤلفون ال يتحدثون  أنو بما ، !الكمبيوتر

مشكلة  حدثت ، ولكنمشتركثالثين  من ھناك مجموعه نابالنسبة للغة العربية، ك ،في ھذه اللغة بياناتالفى الصين لتحليل 
لالستعمال قبل  غير صالحةمن ھؤالء المشاركين استجابة  ثماني وعشرين جعل تسبب في مام بياناتفى آلية جمع الفنية 
 أن وھذا أمر مؤسف وخاصة ،ونتمكن من إصالحھا، تاركة لنا فقط اثنين من استجابات المشاركينالمشكلة  نكتشف أن

في تحقيق أھداف  يمثل قيمة أنذه اللغة كبھ بياناتالوبالتالي المزيد من  يةنااالبجدية العربية ال تستخدم الحروف الروم
  .عن ھاتين اللغتين في جداول منفصلة بياناتوترد . المشروع

تمكنا من الحصول على اثنين فقط من . بياناتالية المتبقية التي جمعنا بھا أناللغات الثم بيانات 2يقدم الجدول رقم 
غير دقيقة، ولكن على أي حال ادرجناھا فى  بياناتال أنية، وبالتالي فأنللغات الروسية واليونالمشاركين على حد سواء 

  .على اإلطالق بياناته أفضل من عدم وجود أنالجدول، على أساس 
  

 1)ملحق رقم -كبير جداً لذا فھو ماحق فى النھاية 2الجدول رقم (
  

ندما يتم عأنه ، ھي للتوزيع Zipfلـ التاليةاالستجابات  كانت ، بياناتالوكما ھي العادة في تحليل ھذا النوع من 
من قليل  وبه مرة واحدة،الكلمات  معظم و تأتىمعظم الخاليا في المصفوفة فارغة، تكون تجميع الردود في جدول، 

 األكثرالفھرسة مصطلحات ھا نلدراسة، ألھى ھدف اعدة مرات  تتكرر الكلمات التىتلك  ،مرات عديدة الكلمات تتردد
 .إفادة

 اللغة  عدد المشاركين
 فرنسية 323
 جليزيةأن 127
 صينية 90
 سويدية 26
 ية أنالم 17
 يةأناسب 14
 برتغالية  7
 عربية  2
 يةأنيون 2
 روسية 2

 المجموع  610
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ً  األكثرصطلحات الثالثة المأوالً نقارن  بعيداً عن  اعلى حد ننظر إلى كل مصطلح أنفضل و من األ ،استخداما
يتعلق بترتيب الكلمات و ھذا ما  ان وجود تفاوت بين لغة و أخرى فيمه على الرغم منلمصطلحات االخرى، ألابين  ترتيبه

 أنتوصلنا إلى  في نھاية البحث، منھما، نيكل لغة لھا نفس المصطلحات الثالثة، أو اثن أننالحظة فى معظم الصور، إال 
، االستجابات أكثر دقة نإ، فبياناتالو مع ذلك، بتوافر ھذه القائمة من  ،رلذى أعطى ھذه الكلمات سيجد الصوالمستخدم ا
من  ثالث وثمانون بالمائةصورة أو  اثنتى عشرةمن  عشر( 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 2للصور  نوذلك أل
و  بسيطة كانتأربعة فقط من ھذه الصور  نھذا مثير للدھشة، ألو ،لديھا نفس المصطلح أو معظمھا ، كل اللغات) الصور
ومات ھامة عن الطريقة التى يتم بھا النظر استخداماً معل األكثريب المصطلح يوضح ترت  ،االشياء فيھا واضحة جداً  كانت

  .ھا اختلفت من مشترك آلخرأنإلى الصورة و تفسيرھا من المنظور الثقافى و النفسى لكل فرد، حيث 
ً ننظر في ناث ، كما أخرى مجردةوھناك صورا بسيطة وصوراً معقدة،  نأل ،على حسب نوع الصور بياناتاليا

ھى الصور سھلة التى تتضمن شئ واحد ليسمى والصور ال كانتو  ،التحليل القائم على ھذه المعايير مثيرجداً لالھتمام أن
، 5، 4، 1الصور المعقدة و ھى الصور التى تحتوى أكثر من شئ فى الصورة او يصعب تسميته و ھم  ،12، و 10، 7، 
 بين اللغاتيكون التطابق  أن من المتوقع أنك .6و  3الصور المجردة، وضعت كعنصر تحكم، ھي أرقام . 11و  9، 8

ضئيل أو معدوم فيما  تطابقيكون ھناك سه أنالمعقدة، وفيما يتعلق بالصور  يقل تماماً ، وبسيطةلصور مرتفع فيما يتعلق با
  .جردةيتعلق بالصور الم

. ا مرتفعة بشكل مدھشأنمتوقعا، بل وأحي أنمعدالت التطابق أعلى مما ك أنالنتائج الفعلية مشجعة للغاية، إذ 
ھناك . بسيطةال ةلصورلنفس ا نفس المصطلح  بياناتتتوافر عنھم  قدم المشاركون من جميع اللغات التي، توقع ھو مكما 

كمصطلح " الطاووس"بدال من " الطيور" وا مصطلح بالعربية أعط المشاركون الناطقون ،2لصورة ا :استثناء واحد لھذا 
ات من اثنين من المشاركين نه لم يتوافر لدينا سوى بينألاالستثناء ضعيف جدا،  نإومع ذلك ، ف ،ىناثالطاووس  و، اول
في " الطيور"لدى كل مشترك الفرصة إلعطاء خمس مصطلحات لكل صورة ، جاء مصطلح  ناالذى كفى الوقت  ،فقط

  .)تكرارات أربعة(المركز األول 
 ،إلى ترتيب الكلمات ناھذا التحليل ننظر بإمع يفو ،لم نكن نتوقع معدل تطابق مرتفع بالنسبة للصور المعقدة

القمامة ، والشوارع ، ( ومتشمل نفس المفھ كانتول فكلھا مصطلح فى المركز األ كلم يكن ھنا األولىبالنسبة للصورة 
فى ثالثة  األولىھى : "صورة"بين سبع لغات و كلمة  األولىھى " كاميرا"كلمة  كانت، ةالصورة الرابع ،)والتنظيف

لغات و  تسعبين  األولىھى " شاطئ"كلمة  كانتالصورة الخامسة،  ،لغات أخرى ھى الفرنسية والبرتغالية والصينية
من اثنين فقط من  بياناتو مرة أخرى، فھو استثناء ضعيف بسبب وجود  ،فى اللغة الروسية األولىھى " بحر"

 أنك" صبار"الصورة التاسعة، مفھوم ". الرقص"الصورة الثامنة كل اللغات اجمعت على مفھوم واحد و ھو  ،المشاركين
ية أنكلمة صبار لم ترد فى المركز االول فى اللغة االسب. يةأنھو االول فى اللغة االسب" الصحراء"االول بين تسعة لغات و 

، كلمة 11الصورة ، كثر دقةأالنتائج  كانتمن عدد اكبر من المشتركين ل بياناتلكن لو توافر لدينا . سوى مرة واحدة
ه أنو بما  .فى اللغة الصينية" طبخ"فى اللغة الفرنسية فقط و  األولى" قطب"كلمة و ية لغات نابين ثم األولىھى  "طعام"

تعكس بشكل واضح االختالف بين  بياناتال أنمتوافر لدينا معلومات كافية من المشتركيين باللغة الفرنسية و الصينية ف
  .االشياء تصورالثقافات فى 
ابق طتوقعنا عدم ت أن بھذا القدر من السذاجة،ھل كنا  ،إثارة للدھشة األكثرھى  ةنتائج الصور المجرد كانتو

ھم رأوا نفس الشئ و اطلقوا عليه نفس أنالمشتركين حاولوا تسمية مارأوه و  أنبما  ،صطلحات على اإلطالقلمبين ا
  . فى عملية فھرسة الصور مھًمادوراً  يلعبالترميز  أنيدعم فكرة  كوسيطاالسم، فھو لشئ مشجع 

ھيكل والصلب والمعادن والبناء (والكلمات ھى  فكل المصطلحات تشمل نفس المفھومالثالثة بالنسبة للصورة 
عدا العربية التى استخدمت كلمة بين كل اللغات ما  األولىھى  كانت" ضوء"فى الصورة السادسة، كلمة ). والنحت

  .ھذه الصورةطلقوا على أ" صورة"و " ناالو"كذلك ھناك مصطلح  ".لعاب ناريةأ"

 كانت ،ھذا عمل منفصل ناكو ،كين الناطقين باللغة الصينيةمن المشار بياناتالفى الخطة التالية نتناول تحليل 
، لھذا لم يكن من بياناتالالمستخدمة لجمع  بياناتالھناك صعوبات فنية في تفسير مصطلحات اللغة الصينية من قاعدة 

بجدية ألركين فى المشروع من يعرف قراءة اإلى ذلك، لم يكن بين المشت ةباإلضاف ،الممكن تحليلھا مع باقى المصطلحات
المكتبة  تحالفللغة الصينية من االذين يجيدون اللغة الفرنسية و ومع ذلك، تمكنا من طلب مساعدة الموظفين ،الصينية

 ،وأظھر ھذا2008سابورو ليسبيناس –جوسو (الفرنسية شنغھاي الذين و صفوا بقيامھم بأعمال مشتركة بين الثقافات فى 
  .فاد كثيراً للمقارنة بشكل عامأخدام اللغة الفرنسية كلغة وسيطة التحليل باست أن

، لم يكن من الممكن استخدام نفس األسلوب فى اختصار )2006غ وآخرون أنتش(بسبب اختالف نظم الكتابة 
من حيث  لكل صورة بياناتتحليل يقارن لل 3يعرض الجدول رقم  ،باللغة الصينية بياناتالالحروف لتحليل والكلمات 

قام المساعدون الناطقون باللغة الصينية بعمل نسخة فرنيسة من المفاھيم . جليزية و الفرنسيةناألالمصطلحات باللغة 
ب ونفس اسل ستخداماة الفرنسية للمصطلحات الصينية، ببعد ذلك قمنا بعد تكرار كل مصطلح مستخدمين النسخ. الصينية
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كال من الكلمات باللغة  ننظرا أل ،الحروف التى استخدمت فى تحليل المصطلحات في اللغات الغربيةاختصار الكلمات و
  . النتائج اعطت صورة عن تطابق مقبول أنالفرنسية والحروف الصينية تمثل مفاھيما الخاصة إال 

 
 
 

ً بين المشتركين الصينيين األكثرالمصطلحات ، 3جدول رقم  ة الفرنسية كلغة وسيطة مستخدمين اللغ استخداما
  .اإلنجليزنسيين وراستخداماً من قبل المشتركين الف األكثرالمصطلحات و
  

  اإلنجليزالمشتركين 
 مشترك 127

  المشتركين الفرنسيين
 مشترك 323

 ترجمة المصطلحات
ينية إلى الص 

  االعربية
  بواسطة جوجل

 تكرارھاو

  مصطلحاتترجمة ال
  الصينية إلى الفرنسية 

 تكرارھاو

مصطلحات 
 اللغة الصينية 

 )مشترك 90(

رقم 
 الصورة

46 قمامة éboueur 188 قمامة 101 ordures 垃圾 1 
42 تنظيف poubelle 137 تنظيف 77 nettoy* 清扫 
44 الشارع camion 115 الشارع 90 rue 街道 
29 النظافةعمال  *nettoy 109 عربة قمامة 47 éboueur 清洁工 

69 طاووس paon 288 طاوس 127 paon 孔雀 2 
12 أنحيو oiseau 159 طائر 70 animal 动物 

9 ازرق plume 56 ازرق 33 bleu 蓝色 
7 خضرة bleu 55 ريش 26 gazon 草地 

19 صلب métal 150 بناء 44 acier 钢结构 3 
14 بناء *architectur 80 صلب 36 bâtiment 建筑 
14 طائرات sculpture 43 حديد 35 avion 飞机 
11 السماء acier 42 معمار 28 ciel 天空 

74 صور فوتوغرافية photo 344 كاميرا 116 photo* 摄影 4 
71 ضوء appareil 213 ثالثي القوائم 89 lumière 光 
45 كاميرا ombre 127 ظل 54 appareil-photo* 照相机 
26 ظل trépied 115 صورة 50 ombre 影子 

30 ثالثي القوائم trépied 三角架 

64 شاطئ plage 216 شاطئ 105 plage 海滩 5 
23 عطلة mer 179 نخلة 45 vacances 度假 
13 استجمام palmier 133 محيط 31 loisir 游乐 

12 يوم غائم bord de mer 55 قنطرة 30 ciel gris 阴天 
55 vacances 

42 ضوء lumière 184 ضوء 83 lumière 光 6 
15 صور effet 61 صور 21 photo* 摄 
13 إضاءة nuit 45 لون 18 éclairage 光影 
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11 أنالو *abstra 36 ليل 15 couleur* 色彩 

62 بقرية أنألب vache 281 بقرة 123 vache 奶牛 7 
11 حليب pré 100 مزرعة 23 lait 牛奶 
11 العشب lait 44 حقل 23 prairie 草原 
23 Holstein 43 campagne 7 مزرعة pâturage 牧场 
 animal 33 اسود 22
 ابيض 22
 أنحيو 17

56 رقص danse 308 رقص 117 danse 舞蹈 8 
12 مالبس costume 120 مالبس 44 exotique 异域风情 
7 *الھند  tradition 63 سيدات 18 Indien* 印度 
7 دنتايأل Bali 47 اسيا أنسك 15 Thaïlande 泰国 

49 صبار cactus 267 صبار 117 cactus 仙人掌 9 
21 صحراء desert 216 صحراء 89 d*sert 沙漠 
8 جاف ciel 49 سماء 20 sec* 干旱 
 *arid 46 ازرق 13

52 اليقطين citrouille 217 اليقطين 109 citrouille 南瓜 10 
14 ھالوين Halloween 102 الحصاد 36 Halloween 万圣节 

سوق الخضار 29 85 orange 14 سوق الخضار marché 菜市场 
8 الحصاد الوفير potiron 79 برتقال 28 moisson 丰收 

26 الطبخ plat 123 الغذاء 59 cuisine 烹饪 11 
18 مطبخ repas 98 خضروات 45 plat délicieux 佳肴 
11 الغذاء assiette 90 وجبة 33 aliment 食物 
7 وجبة légume 86 عشاء 27 repas 餐 

49 زھرة fleur 260 زھرة 100 fleur 花 12 
15 يأنأرجو pivoine 80 بمبى 49 violet 紫色 
10 ياأنالفاو rose 75 ياأنالفاو 37 pivoine 牡丹 
8 جميلة جداً feuille 52 أناالرجو 19 magnifique 极美的   

  
استخداماً، ثم ترجمناھا إلى العربية  األكثرربعة ف الصينية المطابقة للمصطلحات األ، حددنا األحرمن ھذا التحليل
العالقة بين المصطلحات في ھذه اللغات الثالث، بالنظر إلى عدد ) 3(نرى في الجدول  أنوھكذا يمكننا  ،بواسطة جوجل

جليزية، نالمشاركين بالفرنسية واللغة اإل بياناتنعرض فى آخر عمودين  ،مرات تكرارھا فى النسخة باللغة الفرنسية
من ثالثة فقط  تخداماً فى اللغة الصينية بدالً اس األكثرربعة ألالمصطلحات اقمنا بتحليل نا أنبما  ،كعامل مساعد في المقارنة

 .3في الجدول  درجةمُ  بياناتال، لقد تركنا ھذه اللغات االخرى فى
 ،الصور ھما وجدنا مصطلح واحد لمعظمبياناتتمكنا من تحليل اللذان المشاركين الذين يتحدثون العربية  بياناتبالنسبة ل

) 4( الجدول ،ساسة صور أخرى لم يجيوا عليھم من األ، ولثالثفقطمصطلحين أعطوا ، والصور من بالنسبة لثالث
  .صطلحاتميعرض تلك ال
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  .ھمابياناتنا من تليل كتم نااركين باللغة العربية اللذشالم بيانات، 4جدول رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ى من المشاركين فى المشروع لكن تمكنا من ترجمتھا أھا او يقرأھا ثال يتحدى لغة نااللغة العربية ھى ث كانت
و نظراً لھذه المراجعات فنحن على ثقة من دقة  .ةجليزية و الفرنسينا جيداً و ھى األبواسطة جوجل إلى لغات نعرفھ

ً  أنية كأنالمشاركين بين اللغات األخرى التى ال تستخدم الحروف الروم بياناتاختالف  أنإال  ،تحليالتنا بإستثناء . مزعجا
فلم تتوافر ) ية والروسيةنااليونالعربية و(خرى مثل ما اللغات األأ ،مشارك سعينت بيانات اللغة الصينية، حيث تم تحليل

  .كافية عنھا بياناتلدينا 
التى  بياناتال نإ، فومع ذلك ،مثمرة ھذه اللغات يتحدثون مشاركين الجھود التي نبذلھا للحصول على لم تكن

المصطلحات نفس القليلين قاموا باستخدام  المشاركين نأل نتائج،عليه ال قد تكون ماعن  ةمفيد حصلنا عليھا تعطى لمحة
ھى تلك  أن اواضحً ويبدو ) صور الكائنات في أسماء تمثل مصطلحات( التى استخدمھا المشاركون فى اللغات االخرى

 .رؤية الصور تتبادر إلى الذھن عند التي
  

  :مناقشة
فقد اعتمدنا  ،بياناتالتى واجھت عملية جمع لالصعوبات ا من اجزءً محدودية الوسائل المتاحة إلجراء الدراسة ً  شكلت

و على اولئك الذين حاولوا الحصول على متطوعين من  بشكل كبير على المتطوعين الذين قاموا بعمل نسخ الموقع باللغات المختلفة
ما  أصبح لدينافيھا على حل ھذه المشكلة، مع ذلك، خالل السنوات الى عملناو ،الذين تطوعوا بالفعلومجتمعات لغوية مختلقة على 

 بياناتالحاولنا الحصول على ، ما يجعلنا على يقين من دقة نتائجنا بياناتالماط أنو شاھدنا الكثير من نفس يكفى من الخبرة 
  ."عاديةال"صور فيما يتعلق بال اللغات المختلفة بينالتجريبية لتقديم الدعم النظري لسالمة الفھرسة اآللية 

لن  هنإف ،باإلضافة إلى ذلك ،عملنابصرف النظر عن  فى النھاية، ھو نوع من الفھرسة سيتم تنفيذه بمرور الوقت،
 ،عملية فھرسة الصور تتضمن ترميز االشياء البارزة المرئية نإ ،باھظة جداً  لقيام بذلكا تكاليف ن، ألآليةوسائل  من خالل يحدث إال

تظھر  أنيسمى الشياء فى ھذه الصور مثله مثل أى مفھرس محترف و يمكن  أنه بمقدور اى شخص أنظھرنا فى دراسات سابقة أ
مستوى التكشيف فى اللغات االخرى  أنتوضع المصطلحات فى اى لغة ف أنبمجرد  ،بعض المصطلحات التى يستخدمھا معظم الناس

   .يعتمد على مستوى االدوات التى تقوم بعملية الترجمة
ية التى امكن أنالمشاركين القليلين فى اللغات االخرى التى ال تستخد البجدية الروم بيانات أنعلى الرغم من 

نفترض  أنه من المعقول أنوالقليلة التى حصلنا عليھا مازالت مفيدة جداً،  بياناتال أنمخيبة لآلمال، إال  كانتاستخدامھا  
  .قد اتبعت نفس نمط االستجابة كما فى اللغات االخرى كانتأكثر ل بياناته لو كنا حصلنا على أن ناأل

على عدد كبير من المشاركين نا حصلنا نأل ،التى لدينا من المشاركين الصينيين مفيدة جداً  بياناتال أنو فى ھذا السياق ف
 أنن اللغات الغربية، فمن الطبيعى ماط االستجابة عأنظھر أى فروق فى اللغة الصينية لم ت أنو بما  .فى ھذه اللغة

ً أننفترض    .نا امام ظاھرة عالمية تنطبق على أى لغة تقريبا
  

 تكراره
 ى أنالمصطلح الث

ً  األكثر  استخداما
 تكراره 

 األكثرالمصطلح 
 ً  استخداما

 الصورة

 1 تنظيف 2  قمامة 2

 2 لطيور 4  لطاووس 2

 3 بياناتال توجد    
 4 صور 3  كاميرا 2

 5 شاطئ 2  

 6 ألعاب نارية 2  

 7 بقرة 3  

 8 رقصة 2  

 9 صبار 2 

 10 بياناتال توجد   

 11 غذاء 2 

 12 بياناتال توجد   
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الوصفية  بياناتالاك نھج يتناول نشر مصطلحات الفھرسة و ھن ،خرىم ھذا الھمل فى تأكيد المناھج األسيسھ
يمكن الجمع بين تقنيات للقيام بذلك،  .االخرى من صورة إلى أخرى، على سبيل المثال إلى صورة بھا نفس المحتوى

فوتو (متطورة مثل الكلمات المرفقة بالصور من قبل المستخدمين و تقنيات أخرى أقل مثل تلك المستخدمة فى تكنولوجيا 
بواسطة ھذه التكنولوجيا، عن طريق وضع خريطة للعديد من الصور التى بھا تفاصيل ). 2007و اركاس  اجيرا) (سينث

من ھنا، إذا ما قام شخص ما بوضع اسم  .ھا المناسب على ھذا النموذجأن، العديد من الصور تجدھا فى مكعلى نموذج عام
إذا تبنيتا ھذا النھج  ،تأخذ نفس االسم أنلصورة بھا تفاصيل معينة فيمكن للصور االخرى التى بھا نفس التفاصيل 

م ال تأخذ الصور المصطلحات التى تم وضعھا  آلياً بالعديد من اللغات مثلما ، فلِ اللغاتمتعددة ستخدام القواميس ثنائية وبا
تأخذ نفس  أنما قام شخص ما بوضع اسم لصورة بھا تفاصيل معينة فيمكن للصور االخرى التى بھا نفس التفاصيل  ذاإ

  .االسم، مما يجعل الصورة متاحة لعدد أكبر من المستخدمين
  

مما  ،يوسع مجال الدراسة ماوھو ا نفس نمط االستجابة،ھه ينطبق عليأنظھرت دراسات تكشيف الصور المتحركة كما أ
نستخدم فيھا ھذه المعرفة، بحيث ال يكون ھناك  أنھناك العديد والعديد من التطبيقات األخرى التى يمكن  أنالشك فيه 

  .عجز فى الموضوعات للباحثين، خاصة أولئك الذين يعرفون عشرة او اثني عشر لغة للدراسة
 

  :االستنتاج
دوات األترنت ونإلقواميس ثنائية اللغة على اال أنفي الحصول على أدلة تجريبية لدعم الفكرة القائلة ب اأنبد

البحث عن الصور، بصرف باللغات األخرى تسمح للمستخدمين تولد مصطلحات فى  أنل يمكن جوجشاملة مثل مترجم ال
االسماء التى سيطلقھا المشاركين في الدراسة  أنجح من المر :في كلماٍت أخرى ،النظر عن اللغة التي يستخدمونھا للبحث

ً نمن مجموعات لغوية مختلفة على أشياء معينة، ھى نفس االسماء التى ستأتى بھا أدوات اللغة على اإل عند ترنت تلقائيا
نطاق واسع تستخدم على ھا أنإال تفتقر إلى الكمال، ھذه األدوات  أنعلى الرغم من  ،إدخال ھذا المصطلح في لغة واحدة

فھرسة الصور  أن، دقيقةغير " ةالعادي" صورللمصطلحات التكشيف  الترجمة اآللية نتائج أنكما ترنت، نعلى شبكة اإل
يحدث الذى كمقياس لمعدل التقدم التكنولوجي  .تكون جيدة مادامت مصطلحات التكشيف االصلية دقيقة أنالعادية يمكن 

، من الواضح. مثل ھذا النھج في بداية ھذا القرنلم يكن من الممكن تصور ه أننالحظ  أنه من المثير لالھتمام أن، فناأل
متعددة اللغات  لباحثين لدراسة الفھرسة التلقائيةل أرضا خصبة تقديم سيواصل ترنتناألالتطوير المستمر ألدوات  أنف
 .صورلل
  
  

  :شكر وتقدير
 ،ية فى كنداناسنمجلس بحوث العلوم االجتماعية والعلوم اإلمن  1213-2005-410أجريت ھذه الدراسة في إطار منحة 

)SSHRC(أنونحن نكرس ھذه الورقة النھائية لذكرى ميشيل غوتييه، الذي ك. ، ومساعدة الكثير من المتطوعين 
و نشكر شركائنا الذين عملوا كمترجمين إلى مختلف اللغات . مسؤوال إلى حد كبير عن حصولنا على ھذه المنحة

ونحن ممتنون  ،روبن ميليت للمساعدة التقنية، وكذلك الفرنسي ارنو دي االيه وغابرييل كودر والمستخدمة في الدراسة
يس، أنفنسن و و كميل و تشن يى وريون،مال من يو لينغ و ونخص بالشكر ك ،بياناتاللكل المشاركين الذين ساھموا ب

  .إلى اللغة الفرنسيةالمصطلحات الصينية في ترجمة لنا لمساعدتھم ) التحالف الفرنسي من شنغھاي(وموظفي مكتبة 
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