
  ملخص الرسالة
مناقشتھ.التقدم في  لمنشورةاكمیة من البیانات والكتابات  إنتاج في الحیوينموا لم یسبق لھ مثیل في كل من الطب  الماضيشھد العقد 

وحتى  أشھر. الجینوم الكامل یمكن اآلن یتسلسل في غضون اإلحیائيوتغیر ملحوظ في حجم بحوث الطب  الحاسوبیةالبیولوجیة  األسالیب

عن ھذه  تولدةالم. البیانات تجریبیة وأسالیبمن الجینات على نطاق واسع  اآلالففي تحدید عشرات  اإلسراع الحسابیة األسالیب،  أسابیع

المذكورة في  اإلشارةالتجارب ھي مرتبطة بدرجھ عالیة ؛ من نتائج تحلیل تسلسل والجزئي المصفوفات تعتمد على المعلومات الفنیة ونقل 

ى الممرات الستعراض األقران لمنشورات االدلھ. على الرغم من العلماء في ھذا المجال ، یتم مساعدتھم بالعدید من قواعد البیانات عل

: العمل بشكل مكثف من قبل خبراء المجال.  المنسقة، لكن في الوقت الحاضر اغلبیھ ھذه ھي  الحیویة الكیمیائیةاالنترنت من التفاعالت 

في عملیة التدوین  واإلسراع المنشورةمن المواد  المعرفةولذلك فقد السعي الستخراج المعلومات من النص بنشاط في محاولة النتزاع 

تمھد الطریق الكتشاف معلومات  أیضاولكنھا  والجھد،حد كبیر. استخراج أداة من شأنھ لیس فقط توفیرا للوقت  إلىلبیانات في قواعد ا

الستخراج التفاعالت البروتین في  PIELGتعرض النظام الذي یحمل اسم  الفرضیةغیر معروفة حتى اآلن ضمنا في النص. ھذه 

الجمل البسیطة. بعد ذلك ، التعلیم البیولوجي الكیانات مع  إلىالخالصات  األولىعلى تقسیم  . ونھجنا یقومالحیویةالخالصات الطبیة 

  .PIELG واللغویةمساعدة الطبیة 

یتناول  النظاممحتویات نحوي أدوار ومجموعات كبیرة لغویا.  المطابقةواالستخراج وذلك من خالل تحلیل التفاعالت الكامل  وأخیرا،

 المستخلصاتمتعددة مقتطفات التفاعالت المحددة في حكم صادر بحقھ. ونحن في نطاق التجارب یقتصر على  ومتداخلةومعقدة  األحكام

طریقھ. ھذا ھو  المصادقةیتم اختیار لتقییم المقترح من البروتین التفاعل  النظامالتي تصف حقوق وظیفة البروتین. فان مجموعة من 

. نفذنا تكوین األسنانوالمشاركة في عملیة  األدوارتشكیل  األسنانالوقت الراھن عن أن یكون في مجموعة مختارة لتكون البروتینات في 

  . PIELGم اللنظ التجریبیةعملیات التقییم 

 النسبة أنھاعلى  محسوبة التدبیر،ھذا النظام ھو الذي تولیھ یذكر  حساسیةدقة والتذكیر. لل افحص یدویتمن النظام  المستخرجةالتفاعالت 

النظام من خالل قیاس عدد مرات النتائج  لصحةھي مقیاس  الدقةبطریقة صحیحة والتفاعالت في ھذا النص.  المستخرجةین التفاعالت ب

أفضل من  أداءنظام  المعروضة ھنا یحقق ال أنبشكل صحیح بالمقارنة مع العدد الكلي للنتائج. ونحن تجریبي وتبین النتائج  المستخرجة

إن مجال تجاربنا محدود إلى الملخصات  نمط من الدلیل (من قبل المستخدم) التي تلزم لھذه النظم األخرى. شاءإن إلىدون الحاجة 

مختارة بأن تقیم طریقة تفاعل التي تعتبر  اآلن  لھا أدوارا في  PIELG. إن منظومة اإلنسانیةالتي توصف البروتین 

مفحوصة  PIELGیة. التفاعالت المستخلصة بواسطة نظام تجریب PIELGعملیة تكوین األسنان. أنجزت تقییم أنظمة 

بشكل یدوي. النظام أعطى حساسیة حیث استخلصت النسبة بین التفاعالت بشكل صحیح و تقدم التفاعالت في النص. 

الدقة إن لم تكن النتائج استخلص بشكل صحیح المقارنة مع الرقم العام النتائج. تعرض نتائجنا التجریبیة ذلك الذي 

بشكل أفضل بدون الحاجة من خلق النموذج یدوي ( بواسطة المستخدم) أي إن  أداءمقدم ھنا أحرز  PIELGام نظ

  .مطلوب ألجل ھؤالء األنظمة األخرى

 


