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وسائل التواصل االجتماعي من أجل 
فهم اجتاهات الرأي العام واملزاج العام 
على وسائل التواصل االجتماعي، كما 
متكنت أيضا من التعامل االستباقي 
مع اإلشــــاعات املضللة بشكل مبكر 
قبل استفحال أثرها عن طريق تزويد 
املواطنني باملعلومات احلقيقية التي 

تدحض هذه اإلشاعات. 
ومن جهة أخرى استخدمت هيئة 
األمم املتحدة أنظمة حتليل وســــائل 
التواصل االجتماعي من أجل حتديد 
مدى عالقة ارتفاع معدل البطالة في 
دولة معينة مــــع ازدياد احلديث عن 
موضوعات معينة على وسائل التواصل 
االجتماعي، حيــــث وجدت الهيئة أن 
زيادة معدل احلديث عن موضوعات 
مثل تقليل الصرف على املشــــتريات 
الغذائيــــة وغيرها من األساســــيات، 
وتغيير طريقة استخدام املواصالت 
إلى وسيلة أكثر توفيرا ميكن أن يتنبأ 
بزيادة وشيكة في معدل البطالة في 

هذا البلد.

تحليل محادثات «تويتر»

 Social) حدثنا عن نظام
Intelligence Listener ) الذي 

طورته مؤسستكم االستشارية 
لتحليل محادثات «تويتر»؟

٭ قــــام مركزنا «إنفورميشــــن إيج» 
الستشــــارات تقنيــــة املعلومات في 
ســــبتمبر من العــــام املاضي بإطالق 
 Social) اإلصــــدار األول مــــن نظــــام
Intelligence Listener ) لتحليل محادثات 
«تويتر»، والذي يوفر إمكانية حتليل 
احلوار عن طريق االستماع إلى وحتليل 
كل ما يقال من موضوعات، أو أسماء، 
أو كلمات، أو جمل معينة خالل فترة 
زمنية محدده. كمــــا ميكن من خالل 
هذا النظام التعرف على أكثر الكلمات 
والعبارات اســــتخداما، وذلك ملعرفة 
أكثــــر املوضوعات تداوال خالل فترة 
زمنية. وميكن للنظام أيضا التعرف 
 ،(Top Hashtags) على أكثر الوسوم
الذين مت  وأكثر مستخدمي «تويتر» 
ذكرهم وأكثر عناوين اإلنترنت تداوال 
خالل فترة معينة في إطار موضوع 
معني. ويستخدم النظام واجهة تطوير 
البرمجيات اخلاصــــة «بتويتر» عن 
طريق الربط املباشر بها، واحلصول 
على ما يدور من حوار حول موضوع 
البحث، ثم يقوم هذا النظام بتحليل 
هذه البيانات حتليال ذكيا باستخدام 
تقنيات حتليــــل البيانات، وتقنيات 
حتليل النصوص، وتقنيات علم اللغة 
احلاسوبي، واملعاجلة احلاسوبية للغة 

الطبيعية .
ويتعامل النظام مع البيانات املكتوبة 
الفصحى واللهجة  العربيــــة  باللغة 
النتائج بعد  الكويتية، ويستخلص 
حتليل هذه البيانات حتليال حاسوبيا 
لغويا ذكيا بعد اســــتبعاد املعلومات 
غير املهمة عــــن طريق التعرف على 
الكلمات  املهمة واســــتبعاد  الكلمات 
اللغوي  التحليل  غير املهمة. إلجراء 

البحث عنه. ميكن كذلك اســــتخدام 
خاصيــــة «التنبيهات» التي تســــمح 
باحلصول علــــى تنبيهات آنية حية 
في كل مرة تذكر فيها كلمة أو عبارة 
معينة وذلك للتمكن من التعامل مع 
املشاركات التي قامت بذكر هذه الكلمات 
أو العبارات مثل ذكر اسم جهة معينة 

أو خدماتها أو منافسيها. 
أما النوع الثاني من أنظمة حتليل 
وسائل التواصل االجتماعي فيتمثل 
فــــي أنظمة حتليل أداء احلســــابات، 
والتي توفر حتليال إحصائيا متقدما 
للجوانــــب املتعلقة بأداء حســــابات 
التواصل االجتماعي، ويشــــمل ذلك 
استخدام مقاييس معيارية، منها على 
سبيل املثال معدل التغير في املتابعني، 
املؤثرون الرئيسيون، مؤشر «كالوت» 
وهو مؤشر يقيس مدى تأثير شخص 
أو حساب معني على مستخدمي وسائل 
التواصل االجتماعي من خالل قياس 
كيفية تفاعل اآلخرين مع احملتوى الذي 
يقوم بنشره. وكذلك هناك املشاهدات 
بحيث يبني عدد املرات التي قرأ فيها 
مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي 
مشاركة أو تغريدة معينة، أضف إلى 
ذلك التغير في معدل التغريدات، وتلك 
 ،(Retweeted Tweets) التي أعيد نشرها
وأيضا اإلجابات على املســــتخدمني 
(Replies to Users)، ومعدل التفاعل 
(Interaction Rate)، معدل االستجابة 
(Response Rate)، معــــدل اإلعجاب 
(Likes Rate)، وذكر اســــم احلساب 

.(Mentions)
النوع من  وميكن اســــتخدام هذا 
األنظمة لتحليل حســــابات اجلهات 
احلكومية والشــــركات واألشخاص 
على وســــائل التواصــــل االجتماعي 
 (Instagram)و ( Twitter) املختلفة مثل
و(Facebook )، وذلك لتقييم مستوى 
أداء هذه احلســــابات وطريقة تفاعل 

اآلخرين معها.
ومن جهة أخــــرى، يوفر عدد من 
أنظمــــة حتليــــل وســــائل التواصل 
االجتماعــــي إمكانيــــة الدخــــول إلى 
التحليلية واإلحصائية عن  بياناتها 
طريق وسيلة برمجية متقدمة، وهي 
واجهة تطوير البرمجيات (API)، حيث 
ميكن عن طريق هذه الواجهة البرمجية 
احلصول على بيانات حتليلية ألداء 
حسابات التواصل االجتماعي، ومحتوى 
املشاركات، وربطها مع أنظمة موجودة 
لدى اجلهة احلكومية أو التجارية مثل 
أنظمة خدمة العمالء، أو أنظمة إدارة 
الشكاوى. كما ميكن أيضا من خالل 
هذه الواجهة احلصول على معلومات 
حتليلية عن طريق تصميم مقاييس 

مخصصة للتحليل.

التعامل االستباقي مع اإلشاعات

ما مدى استخدام أنظمة حتليل 
وسائل التواصل االجتماعي في 

إدارة األزمات عامليا؟
٭ اســــتخدمت احلكومة األملانية في 
مدينــــة هيندلبيــــرغ أنظمة حتليل 

ويعد معيار املشاركة اإللكترونية أحد 
التي تستخدمها هيئة األمم  املعايير 
املتحــــدة في تصنيف دول العالم من 
حيث نضوجها في تطبيق منظومة 
احلكومــــة اإللكترونيــــة وذلــــك من 
خالل مؤشــــر الهيئة املعروف باسم 
 UN e-Government Development)

.(Index
وكذلك من الفوائــــد التي جتنيها 
اجلهات اســــتخدام مؤشرات لقياس 
التواصــــل  أداء حســــابات  فعاليــــة 
االجتماعي جلهــــة معينة كجزء من 
استراتيجية وسياسة متكاملة إلدارة 
وسائل التواصل االجتماعي للجهات 
احلكومية والتجارية. وأيضا مقارنة 
حتليل بيانات وإحصاءات وســــائل 
التواصــــل االجتماعــــي مــــع بيانات 
تاريخية لفترات زمنية سابقة وهذا ما 
يساعد على مقارنة التطور في اجتاهات 
الرأي واملزاج العام وفقا للتغير في 
البيانات احلالية والبيانات التاريخية. 
وأيضا املساعدة على قياس ومراقبة 
أثر احلمالت اإلعالميــــة، ومردودها 
االســــتثماري من خالل قياس تأثير 
هذه احلمالت على رأي اجلمهور واجتاه 

الرأي العام.

أنواع األنظمة ووظائفها

ما أبرز أنواع أنظمة حتليل 
وسائل التواصل االجتماعي؟

٭ هنالك نوعان مــــن أنظمة حتليل 
وسائل التواصل االجتماعي ولكل نوع 
وظائف يوفرها للمســــتخدم: النوع 
األول: أنظمة االستماع، أما النوع الثاني 
فهو أنظمة أداء احلسابات. وباحلديث 
عن أنظمة االستماع فهي أنظمة توفر 
متابعة حية، أو وفقا للطلب حلوارات 
ومشاركات وسائل التواصل االجتماعي 
مع توفير إحصاءات للبيانات املجمعة 
كعــــدد املرات التي متــــت فيها إعادة 
تغريدة معينة. وميكن لهذه األنظمة 
حتديــــد أكثر الكلمات أو العبارات أو 
الوسوم اســــتخداما في احلوار الذي 
دار خــــالل فترة زمنيــــة معينة. كما 
تستطيع أيضا التعرف على املزاج العام 
للمحاورين (إيجابي، سلبي، محايد) 
عن طريق حتليل محتوى احلوار دالليا 
باستخدام تقنيات املعاجلة احلاسوبية 
للغة الطبيعية، وعلم اللغة احلاسوبي. 
وفي هذا الســــياق، ميكن اســــتخدام 
الذكي للمزاج  التحليل احلاســــوبي 
املراجعة  إلى جانب استخدام  العام، 
البشرية لتأكيد نتائج التحليل وزيادة 
دقتها. يعرف هذا األسلوب الذي يعتمد 
على مزج التحليل احلاسوبي للمزاج 
العام مع املراجعة البشرية مبصطلح 

.(Blended Sentiment Analysis)
كما ميكن أيضا عــــن طريق هذه 
األنظمة االســــتماع إلى ما يدور على 
التواصل االجتماعي حول  وســــائل 
موضوع معــــني، أو كلمات مفتاحية 
معينــــة، وذلك ملعرفة مــــا الذي يهم 
الشــــرائح املســــتهدفة وما يدور في 
أذهانهم حول هذا املوضوع الذي مت 

الذكي يعتمــــد نظامنا  احلاســــوبي 
على نظام حاسوبي متقدم للتحليل 
الصرفي للغة العربيــــة. كما يعتمد 
النظام في عمله علــــى نظام حتليل 
املزاج العام باللغة العربية واللهجة 
الكويتية والذي قام مركزنا االستشاري 
بتصميمه لتحليل مزاج الرأي العام في 
لغة احلوار، واملشاركات على وسائل 
التواصل االجتماعي من حيث مستوى 
اإليجابية والســــلبية واحملايدة، عن 
الداللي  التحليل احلاســــوبي  طريق 
للغة املســــتخدمة في لغــــة احلوار 

واملشاركات. 
ويستطيع نظامنا اخلاص بتحليل 
املزاج العام على وســــائل التواصل 
االجتماعــــي التعرف علــــى ٤٠٠ ألف 
كلمة مميــــزة من اللهجــــة الكويتية 
(أي غير موجودة في معجم العربية 
الفصحى)، وقرابة ٨ ماليني كلمة من 
العربية الفصحى احلديثة. وبهذا يعد 
هذا النظام أكبر أنظمة حتليل املزاج 
العام التي تتعامل مع اللغة العربية 
الفصحى، وأكبر نظــــام يتعامل مع 
اللهجة الكويتية سواء من حيث حجم 
معجمه اإللكتروني، ومجال تغطيته. 
وأود أن أشير إلى أنه مت جتميع كلمات 
معجم نظامنا اخلاص باللغة العربية 
الفصحى احلديثة من مصادر نصوص 
الكلمات  إلكترونية حديثة حتــــوي 
املستخدمة في العصر احلديث من قبل 
املتحدثني والكتاب الذين يستخدمون 
اللغة العربيــــة الفصحى في الكتب 
والصحف ووسائل اإلعالم احلديثة 
األخرى كاملواقع اإلخبارية. ويحوي 
معجم نظامنا للغة العربية الفصحى 
كلمات متداولة في مجاالت السياسة 
والعلــــوم، إضافة إلــــى املصطلحات 
املسكوكة احلديثة. ويتعرف النظام 
أيضا على تعبيرات اإلنترنت كالوجوه 
الضاحكة، ويعطي لها وزنا عاليا خالل 
عملية تقييم إيجابية أو سلبية املزاج 
العام للحوار واملشاركات على وسائل 

التواصل االجتماعي.
يحتوي املعجم اإللكتروني لنظامنا 
على الصيغ الصرفية واالشــــتقاقية 
احملتملة لكلمات اللغة العربية الفصحى 
املثال: كتب،  احلديثة (على ســــبيل 
يكتبان، كتبــــوا) واللهجة الكويتية 
(على ســــبيل املثال: ريــــال، ريالني، 
رياييل). ويغطي معجمنا اإللكتروني 
اخلاص باللغة العربية الفصحى هذه 
الكلمات املشتركة بني الفصحى واللهجة 
الكويتيــــة، كما يخضــــع إلى عملية 
حتديث مســــتمرة عن طريق إضافة 
كلمات جديدة يتم التعرف عليها من 
خالل ما يقال على شبكات التواصل 

االجتماعي .
وكذلك يتوافر نظامنا للمبرمجني 
كواجهة تطوير برمجيات (API)، بحيث 
ميكن عن طريق هذه الواجهة استخدام 
نظامنا لتحليــــل املزاج العام كخدمة 
ويب سحابية، وميكن دمج هذه اخلدمة 
مع أي نظام لتحليل وسائل التواصل 
االجتماعــــي، أو أي نظام آخر، وذلك 
للتمكن من القيام بتحليل املزاج العام 
للحوار واملشاركات والنصوص على 
وسائل التواصل االجتماعي وغيرها 
من التطبيقات باستخدام اللغة العربية 
الكويتية. وتوفر  الفصحى واللهجة 
واجهة تطوير البرمجيات هذه نتائجها 
بصيغة (JSON) املعيارية. كذلك يتوافر 
نظامنا للمبرمجني كنظام حاســــوب 
خادم (Server) ميكــــن تركيبه على 
بيئة حاسوبية ســــحابية مثل بيئة 
(Amazon Web Services) السحابية، 
وذلك الستخدامه في تطبيقات وأنظمة 

حتتاج إلى قدرة معاجلة كبيرة.
إلــــى أن جهود  وجتدر اإلشــــارة 
مركزنــــا االستشــــاري فــــي مجــــال 
املعاجلة احلاســــوبية للغة العربية، 
وحتليل وسائل التواصل االجتماعي 
قد متت تغطيتها في تقرير شــــركة 
(Forrester Research) األميركية ألبحاث 
تكنولوجيا املعلومات الذي صدر في 
نوفمبر ٢٠١٥، والذي حتدث عن وضع 
استخدام البيانات الضخمة في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

حدثنا عن أنظمة حتليل وسائل 
التواصل االجتماعي؟

٭ أنظمة حتليل وســــائل التواصل 
االجتماعي هي أنظمة تقوم بتجميع 
بيانات احلوار واألنشطة على وسائل 
التواصــــل االجتماعــــي، وحتليلهــــا 
إحصائيا، ومن حيث احملتوى الداللي 
باستخدام تقنيات إحصائية وحتليلية 
مختلفة منها تقنيات حتليل النصوص، 
واملعاجلة احلاسوبية للغة الطبيعية. 
وفي الواقــــع تهدف هذه األنظمة إلى 
الوصول إلى نتائــــج حتليلية تدعم 
متخذي القرار وأصحاب األعمال في 
اتخاذ قراراتهم سواء كانت سياسية 
أو اقتصادية وغيرها. ومتثل أنظمة 
حتليل وســــائل التواصل االجتماعي 
البيانات  أحــــد تطبيقــــات حتليــــل 
الضخمــــة، وهو اجتاه حديث يتزايد 
استخدامه عامليا في املجال احلكومي 

والتجاري.
 

ملاذا نحتاج إلى أنظمة حتليل 
وسائل التواصل االجتماعي؟

٭ ميثــــل احلــــوار الذي يــــدور على 
التواصل االجتماعي وسيلة  وسائل 
حية الستطالع الرأي والتعرف على 
اجتاهات الــــرأي العام، أو اجتاه فئة 
معينة من املجتمع مثل الشباب.كما يعد 
احلوار الذي يدور على وسائل التواصل 
االجتماعي، واألنشطة التي ترتبط بها 
من املؤشرات األساسية لقياس األداء 
واملستخدمة من قبل متخذي القرار في 
اجلهات احلكومية، للتأكد من حتقيق 
األهداف االســــتراتيجية السياسية 
واإلعالمية، إضافة إلى معرفة اجتاه 
الرأي العام جتاه اخلدمات التي تقدمها 

هذه اجلهات.

فوائد استخدام أنظمة تحليل وسائل 
التواصل

ما فوائد استخدام أنظمة حتليل 
وسائل التواصل االجتماعي؟

٭ من الفوائــــد التي جتنيها اجلهات 
احلكومية والتجارية من استخدام هذه 
األنظمة تبدأ من إدارة السمعة، وذلك 
من خالل االستماع وحتليل ما يقال 
عن شخصية أو جهة أو ماركة معينة، 
وكذلك ميكن من اإلدارة االســــتباقية 
لألزمات من خــــالل متابعة اجتاهات 
الرأي العام، والتغير في أمناط تلك 
االجتاهات، من أجل معاجلة أي أزمة 
قد تظهر على السطح قبل استفحال 
انتشار إشاعة  أثرها (كمتابعة مدى 
معينة في املجتمع للتمكن من إيضاح 
احلقيقــــة حولها قبل أن تتحول هذه 
اإلشاعة إلى حقيقة في أذهان الناس). 
الرأي  وكذلك التعرف على اجتاهات 
العام، وذلك من خالل االســــتماع إلى 
وحتليل ما يتحدث عنه اجلمهور على 
وسائل التواصل االجتماعي، كتحليل 
أكثر الكلمات أو العبارات استخداما 
في إطار سياق موضوع معني، أو أكثر 
املوضوعات طرحا في فترة معينة، أو 
الوسوم «الهاشتاغ» تداوال في  أكثر 
إطار موضوع معــــني أو فترة زمنية 
معينة. وهذا إلى جانب حتليل املزاج 
العام للجمهور حول موضوع معني 
سواء كان إيجابيا أو سلبيا أو محايدا. 
وأيضا التعرف على املؤثرين الذين 
يشاركون في احلوار حول موضوع 
معني، ورأي هؤالء املؤثرين من حيث 
اإليجابية والســــلبية. فاملؤثرون هم 
مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي 
النشيطون الذين ميلكون عددا كبيرا 
من املتابعــــني املتفاعلني معهم. وفي 
احلقيقة يساعد ذلك على االستفادة من 
املؤثرين املؤيدين من أجل الوصول 
إلى والتأثير على شــــريحة أكبر من 
اجلمهور، فضال عن استمالة أو حتييد 
املؤثرين املعارضني من خالل إقناعهم 

أو تغيير وجهة نظرهم. 
إلــــى جانب ذلــــك املســــاهمة في 
زيادة مستوى املشاركة اإللكترونية 
للجمهور في صنع القرار، من خالل 
تفعيل احلوار بني اجلهات احلكومية 
واجلمهور، وتشجيع التفاعل معهم، 
آرائهم ومقترحاتهم.  إلى  واالستماع 

 Social Intelligence»
Listener» يستطيع 

التعرف على ٤٠٠ 
ألف كلمة من اللهجة 
الكويتية و٨ ماليني من 
اللغة العربية الفصحى 
إلى جانب «الوجوه» 

لتقييم إيجابية أو سلبية 
مزاج اجلمهور

أنظمة حتليل وسائل 
التواصل تعتبر وسيلة 

للتعامل االستباقي 
مع الشائعات قبل 

استفحال أثرها 

تسمح باستخدام 
خاصية «التنبيهات» 

عند ذكر كلمة أو عبارة 
للتمكن من التعامل مع 

املشاركات املذكورة

مقاييس معيارية توفرها 
ملعرفة عدد مرات قراءة 
«تغريدة» ومعدل إعادة 

نشرها ومدى التفاعل 
واالستجابة واإلعجاب 

من فوائد استخدام 
تلك األنظمة للجهات 

احلكومية االستماع 
وحتليل ما يقال عن 

شخصية أو قطاع وزيادة 
مستوى املشاركة 

اإللكترونية للجمهور 
في صنع القرار 

 
مؤشر «كالوت» 

يحدد مدى تأثير شخص 
أو حساب معني على 
الناشطني في وسائل 

التواصل االجتماعي

أجرى الحوار: أسامة دياب

املؤسس والرئيس التنفيذي ملركز «إنفورميشن إيج» الستشارات تقنية املعلومات 
حتدث عن تطويرهم لنظام يوفر إمكانية حتليل احلوار عبر «تويتر» من موضوعات وجمل وأسماء

أكد أستاذ علم اللغة الحاسوبي والمعالجة الحاسوبية للغة الطبيعية بجامعة الكويت والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز «إنفورميشن إيج» الستشارات تقنية المعلومات د.صالح الناجم أن «أنظمة تحليل وسائل التواصل االجتماعي تقوم بتجميع 
بيانات الحوار واألنشطة على وسائل التواصل االجتماعي وتحليلها إحصائيا ومن حيث المحتوى الداللي باستخدام تقنيات خاصة»، مشيرا إلى أن «هذه األنظمة تدعم متخذي القرار، ووسيلة حية وفعالة الستطالع الرأي العام والتعرف على 

اتجاهاته»، الفتا إلى أن «أنظمة تحليل وسائل التواصل االجتماعي تستخدم عالميا في إدارة األزمات، فضال عن كونها وسيلة مميزة في التعامل االستباقي مع الشائعات المضللة بشكل مبكر قبل استفحال أثرها».
وأشار الناجم إلى أن «مركز «إنفورميشن إيج» الستشارات تقنية المعلومات قد طور نظام (Social Intelligence Listener ) والذي يوفر إمكانية تحليل الحوار على «تويتر» من موضوعات أو أسماء أو كلمات أو جمل معينة باللغة العربية 

الفصحى أو باللهجة الكويتية خالل فترة زمنية معينة»، موضحا أن هذا «النظام يستطيع تحليل المحتوى، والتعرف على ٤٠٠ ألف كلمة من اللهجة الكويتية وقرابة الـ ٨ ماليين كلمة من اللغة العربية الفصحى، فضال عن كونه أكبر أنظمة 
تحليل المزاج العام التي تتعامل مع اللغة العربية الفصحى، واألكبر من حيث التعامل مع اللهجة الكويتية سواء في حجم المعجم اإللكتروني أو مجال تغطيته»، وإليكم التفاصيل:

د.صالح الناجم متحدثا إلى الزميل أسامة دياب   (محمد هاشم)

وسائل التواصل االجتماعي من أجل 
فهم اجتاهات الرأي العام واملزاج العام 

البحث عنه. ميكن كذلك اســــتخدام 
خاصيــــة «التنبيهات» التي تســــمح 

ويعد معيار املشاركة اإللكترونية أحد 
التي تستخدمها هيئة األمم  املعايير 

الذكي يعتمــــد نظامنا  احلاســــوبي 
على نظام حاسوبي متقدم للتحليل 

Social Intelligence

الناجم لـ «األنباء»: أنظمة حتليل 
«وسائل التواصل» تدعم متخذي القرار 
ووسيلة حية الستطالع الرأي العام 
والتعرف على اجتاهاته


