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  خالصةال
الطبيعية، ولكن  اتللغداخل برنامج معالجة اعلى شكل قوانين عادة تمثل قواعد اللغة الطبيعية 

هذا التمثيل سينتج عنه عدد كبير من مع لغة مثل اللغة العربية والتي تمتاز بمرونتها النحوية فإن 
في هذا تم  لذلك ،في حجم البرنامجكبيرة البحث وكذلك زيادة زيادة وقت  إلىالقوانين مما يؤدي 

 قاعـدة المعرفـة  حدود منطقية في كتمثيل قواعد اللغة العربية  البحث اقتراح طريقة جديدة وهي
، لخزن البيانات كبيرة الحجم النه مالئم لخزن تلك الحدود  +Bتم استخدام الهيكل الشجري ولقد 

النحويـة   القاعـدة زيد من سرعة اسـترجاع  ن  +Bشجرةطريقة البحث التي توفرها فباستخدام 
  .المطلوبة

لتمثيل قواعد اللغة ألنها تقنية اإلعـراب   في هذا البحث تم اختيار الشبكات االنتقالية المعززة
  .العربية للغة مثل اللغةاألكثر مالئمة 

، قاعدة المعرفـة معالجة اللغات الطبيعية، فهم اللغات الطبيعية، الترجمة اآللية، : الكلمات المرشدة
  .، محلل قواعديمعرب

  Abstract 
Usually, the natural language grammar is represented as a rules inside the 

program of natural language processing (NLP), but with a language such as the 
Arabic language that have a flexible syntax, using this representation will produce 
a large number of these rules that lead to increase the search time required and to 
increase the size of the program, so in this paper we proposed a new representation 
method. We represent the Arabic language grammar as logical terms in the 
knowledge base, and we use the B+tree to store these terms since it is suitable with 
large data, so we reach the required syntactical term in a little time by using the 
suitable searching method that b+tree provide it. 

In this paper we choose the Augmented Transition Network(ATN) to represent 
the language grammar since it is the most suitable parsing technique for a language 
such as the Arabic language. 

         
  


