
لدى الشركات الحديثة معرفة جيدة بأهمية وتأثير 
ما تحصل عليه من البيانات الكبيرة على أفكارها 

وقراراتها، على الرغم من أنه من غير المعروف بنفس 
القدر أن النصوص الكبيرة تمثل ما يصل إلى %80 من 

البيانات الكبيرة. النص الكبير عبارة عن كميات كبيرة 
من "قطع غير منظمة" من النصوص الموجودة في 

الملفات، وصفحات الويب، وقواعد البيانات مع جميع 
السمات المميزة للبيانات الكبيرة: )الحجم، والسرعة، 

والتنوع(. يحتوي النص الكبير أيضاً على عدة لغات، 
ويغطي العديد من اللغات وأساليب الكتابة، بجميع 

إشكاالتها وتحدياتها.

بسبب الطبيعة الجوهرية للنص غير المنظم، فإن قدرات 
الحلول المعتادة لبيانات الشركات على فهم واستخدام هذا 

الكنز الدفين من المعلومات تعد محدودة للغاية.
®Rosette عبارة عن مجموعة من مكونات البرامج 

لالستخدام في تطبيقات الشركة. فهي تستخدم التحليل 
اللغوي، والنمذجة اإلحصائية، وتعلم اآللة لمعالجة 

النص الكبير بدقة، والكشف عن معلومات قيمة 
وبيانات قابلة للتنفيذ.

ن من المكونات أداة قوية  بشكل فردي، يمثل كل مكوِّ
لمعالجة اللغة، أو المستندات، أو األسماء. وباجتماع 
تلك المكونات سوياً، فإنها تخلق الحلول القوية التي 

تقدم معلومات مفيدة التخاذ قرارات أفضل وتوفر قيمة 
عميقة لمستخدميها. يعتمد عمالؤنا في جميع أنحاء 

العالم، في الحكومة، والمالية، واالكتشاف اإللكتروني، 
والبحث، ووسائل التواصل االجتماعي، وغير ذلك، 
على Rosette لتحليل وتحويل النصوص الكبيرة 

الخاصة بهم.

اكتساب المعرفة والقيمة العميقة من النص 
لغة مدعومة55غير المنظم

 ابدأ استخدام ROSETTE اليوم
احصل على نسخة للتقييم من موقعنا 
www.basistech.com

السمات الرئيسية

 	)API( بساطة واجهة البرمجة للتطبيق
النطاق العالي واإلنتاجية	 
درجة عالية من الدعم التقني	 
سهولة التثبيت	 
المرونة وقابلية التعديل	 
التكامل مع: جافا، أو ++C، أو خدمات شبكة اإلنترنت	 
 أنظمة التشغيل: Mac ،Linux ،Unix، الحواسب الشخصية 	 

)64 أو 32-ِبت(

www.basistech.com 
info@basistech.com 
+1	617	386	2090
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مضاف إلیھاسماسمخبر نعتنعت حرف جرحرف جر

 مــا ھو  النص الكبیر ؟

   

        

   

   

   

عبارة عن كمیات ضخمة من النصوص متعددة اللغات، 

وغیر المنظمة والتي یجب معالجتھا إلســتیعابھا وبناء

. Malawi العالقــات فیھــا . إنھ الرئیس كلینتون في

. Ярославль وزیرة الخارجیة كلینتون في
لقب

 
ضمیرمضاف إلیھ

اسم

مكان

الیابانیة: "فوكوشیما"

福島
اسماسم اسم اشارة ضمیراسم 

اإلنجلیزیة: ماالوي
حرف جر

االنصھار في          . ھذا ھو النص الكبیر .

حرف جراسم

حرف جر

حرف جر

الرووسیة: یاروسالفل

http://www.basistech.com/products/requests/evaluation-request.html


بعض العمالء

بعض العمالء الحكوميين

معّرف اللغة
التعرف على اللغات وتغییر الترمیزات

للغویَّات األساسیة
البحث في العدید من اللغات بدقة عالیة

مصّنف األسماء
وسم أسماء األشخاص، واألماكن، والمنظمات

مفھرس األسماء
مطابقة األسماء من بین العدید من االختالفات

مترجم االسم
ترجمة األسماء األجنبیة إلى اللغة اإلنجلیزیة

REX

RBL

RLI

RNI

RNT

ROSETTE الحل الذي تقدمه مكونات

ئص لخصا ا

تمثل %80 من البيانات الكبيرة	 
غير منظمة	 
متعددة اللغات	 
ضخمة الحجم	 

المشكة

ئد لفوا ا

رؤية أعمق	 
اتخاذ قرار أفضل	 
قيمة أعظم	 

النتيجة

دعم نظام التشغيلقاعدة الرمز

التوافق

بحث أفضل

أسماء الجهات

نص منظم

مطابقة الهويات

ترجمة األسماء

فرز اللغات 
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