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ABSTRACT 
Computer users need to advanced methods for accessing stored information with 

at high speed and accurate information retrieval of from among the millions of files 

stored on a personal computer when they request. This research aims to design and 

construct a search engine works on personal computer or Intranet to retrieve required 

files, using natural language dialogue interaction with the user and the computer, rely on 

key words as an essential element semantic system available on operating systems that 

support only path and file name in the search. 

The search engine programme (Search Engine for PC and Intranet - SPCI) 

covering the most important file types that the user interacts on an ongoing basis and 

most text files where the text file can be retrieved only by mentioning a word or phrase 

within the text. 

       The (SPCI) programmer  has been developed under Microsoft visual C# version 3.0 

Keywords: Search Engine, Intranet, SPCI. 
 

 والشبكة المحلية سوب الشخصيبناء محرك بحث للحا
 محمد ماجد خالد حسين فارس عادل داؤد

 جامعة الموصل ، كلية علوم الحاسوب والرياضيات
  30/01/2013 تاريخ قبول البحث:                                       24/10/2012تاريخ استالم البحث: 

 الملخص
المعلومات المخزونة بسرعة عالية ودقة في   إلى ل ق مطورة  للوصو ائطر  إلىالحاسوب  يحتاج مستخدمو 

   إلى استرجاع المعلومات من بين ماليين الملفات المخزونة في الحاسوب الشخصي عند الطلب. يهدف هذا البحث 
(  السترجاع ملفات (Intranetشبكة االنترانت  أو تصميم وبناء محرك بحث يعمل على الحاسوب الشخصي 

 ا  يأساس ا  ( عنصر Keywordsية )ساساور الطبيعية مع المستخدم تعتمد على المفاتيح األمطلوبة من خالل لغة التح
في االسترجاع على العكس من األنظمة الداللية التقليدية المتوفرة في أنظمة التشغيل والتي تعتمد فقط على اسم  

 الملف ومساره في البحث.

( شممول أهمم Search engine for pc and Intranet - SPCIيشممل العممل فمي برنمامر محمرك البحمث )
الملفات التي يتعامل معها المستخدمين بصورة مستمرة ومن أشهرها الملفات النصية حيث يمكن استرجاع ملمف  أنواع

 عبارة موجودة داخل النص. أونصي فقط بذكر كلمة 

 SPCIرنممامر ، يمموفر ب3.0فيجمموال  بادصممدار  #C( باالعتممماد علممى لغممة SPCIلقممد تممم تطمموير برنممامر )
 (.Excel, Word, Pdf, Txt, Html )  بامتداداتأمكانية البحث عن ملفات 

 .SPCI، الشبكة المحلية ،محرك بحث الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة  1-

محممرك البحممث )البمماحوع( هممو عبممارة عممن بممرامر مجانيممة متمموفرة خممالل مواقممع خاصممة علممى االنترنممت تتمميح 
ملفمات ضممن مصمادر االنترنمت المختلفمة، وتعتممد همذه المحركمات علمى  أو خاصأشم للمستخدم البحث عن معلوممات 

الفهرسممة ايليممة برصممد التعممابير والمفممردات والتلمممات المفتاحيممة الممواردة فممي المعلومممات المنشممورة فممي مصممادر االنترنممت 
علمى معلوممات أك مر ( وتتميز محركمات البحمث باحتوائهما keywordsويتم البحث فيها باستخدام التلمات المفتاحية )

 [.1( ]directoriesالبحث ) أدلةمن تلك المعلومات التي تحتويها 
وتعمممرل النتمممائر علمممى شمممكل قائممممة بعنممماوين المسمممتندات التمممي توافمممق الطلمممب. يرفمممق بالعنممماوين فمممي الغالمممب 

)وقمد مختصر عن المستند المشار إليه أو جزء من محتواه. عناصر قائممة البحمث ترتمب علمى حسمب معمايير خاصمة 
. وعنمد الحمديث عمن محركمات البحمث فغالبما [1]تختلف من محرك ألخر( من أهمها مدى موافقة كل عنصر للطلمب 

ما يقصد محركات البحث على شبكة ادنترنت ومحركات الِويب بالخصوص. محركات البحث في الويب تبحث عمن 
ضميق يشممل البحمث داخمل الشمبكات المحليمة المعلومات على الشبكة العنتبوتية العالمية، ومنها يسمتعمل علمى نطما  

. أممما محركممات البحممث الشخصممية فتبحممث فممي الحواسمميب الشخصممية الفرديممة [9](Intranetللمؤسسممات أإ إنترانممت )
[2.] 

( يعمل على زيادة في سرعة ودقة استرجاع البيانمات SPCIوالهدف من البحث هو بناء وتصميم برنامر ) 
( فممي مؤسسممات Intranetالتممي تتمموص متصمملة علممى شممبكة محليممة ) أولمعزولممة المخزونممة فممي الحواسمميب الشخصممية ا

 مختلفة.

 األعمال السابقة -2

قبل مجميء الِويمب )وهمي الشمبكة العاممة قابلمة النفماع للجميمع(، كانمت هنماك محركمات بحمث لبروتوكموالت أو 
ومحمرك بحمث  anonymous FTPلمواقمع إف تمي  مي المجهولمة  Archieأنظممة قديممة، م مل محمرك بحمث  ركمي 

 .Gopherلبروتوكول جوفر  Veronicaڤيرونيكا 
ب العمالقممة فممي الظهممور، والتممي تسمممح  وبعممد سممنتين مممن وهممور جمموفر بشممكله المطممور، بممدأت مخممدمات ويممِ

 [.6باستخدام الوصالت التشعبية والبحث النصي واالستعرال البياني ]
القمائم علمى فهمرل التجمول فمي جميمع ، Wandexكاص أول محرك بحث ِويب هو وانمدكس  1993في عام 

تمم تطمويره  web crawlerوهمو زاحمف عنتبموتي  World Wide Web Wandererالعمالم عبمر االنترنمت  أنحماء
 .MITفي معهد ماساشوستس للتتنولوجيا 

ب  1993فمممي عمممام  أيضممماو  ، وال زال سممماريا اليممموم. وفمممي عمممام Aliwebوهمممر محمممرك بحمممث  خمممر همممو  ليويمممِ
 WebCrawlerمحرك بحث قائم على الزاحف العنتبوتي للنصوص التاملة فتاص وبكراولمر  أولكاص وهور  1994

 تم تطويره في  جامعة واشنطن .
 Carneigie Mellon)المذإ بمدأ فمي جامعمة كمارنيجي ميلموص  Lycosوهمر اليكمول  2004وفمي عمام  

University.وصار مشروعا تجاريا كبيرا ) 
محركمممات البحمممث وتنافسمممت علمممى المممرواج وكممماص ممممن ضممممنها  العديمممد ممممن توهمممر   2004فمممي عمممام  أيضممماو 

 Alta، وألتاڤيسمتا Northern Light، نمورررص اليمت Inktomi، إنتتمومي Infoseek، إنفوسميك Exciteإكسمايت 
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Vista وفي بعض الحاالت تنافست مع األدلة عات الشعبية م ل ياهو .Yahoo فيما بعد، أدمجت األدلة مع تقنية .
 [.6جل أداء أكبر للووائف ]محرك البحث من أ

 محركات البحث المتداولة -3

 محركات البحث على االنترنت 3-1

مواقمممع البحمممث علمممى شمممبكة ادنترنمممت ممممن أك مممر المواقمممع التمممي تالقمممي إ بممماال ممممن  دفمممي الوقمممت الحاضمممر تعممم 
التي تحتموإ علمي يستفيد منها ماليين المستخدمين لمساعدتهم في الوصول إلى عناوين المواقع  إعمستخدمي الشبكة 

ق للوصول إلي المعلومات التي يحتاجها يوأقصر طر   أفضلالمعلومات التي يحتاجونها، فمواقع محركات البحث هي  
 [.7ص كما أص هذه المواقع مجانية ويستفيد منها المستخدم دوص دفع أإ مقابمل ]و المستخدم

مرنت ي يملتم م وأكبمر مواقمع محركمات البحمث اوفيما يلي نعرل بعضا  من أه كننما االسمتفادة منهما علمى ادنتم
[7.] 

 (.Googleموقع البحث ) •

 (!Yahooياهو ) •

 (Bingبينر ) •

 (AltaVistaألتافيستا ) •

 (Msnإص ميكروسوفت ) إل إم •

 (LiveSearchاليف سيرش ) •

 محركات البحث على الحاسوب الشخصي 3-2

، والتمي دومما  مما تتموص قيمد التطموير محركات  البحث تنتر من قبل شركات البرمجيات العالمية والربحية إص
قمنما بجممع معلوممات حمول  سمالالنتائر من ناحية الدقة والسرعة. علمى همذا األ أفضلمع مرور الزمن سعيا  لتحقيق 

محركمات البحمث الموجمودة والمتداولممة بمين المسمتخدمين، وممن خممالل دراسمتنا لتلمك البمرامر المنتجممة ممن قبمل الشممركات 
وجدنا البعض منها يقوم بالبحث عمن ملفمات نصمية وصمورية، والمبعض ايخمر يخمتص بنموع محمدد العالمية والربحية، 

السرعة في الحصمول علمى تلمك النتمائر، واألخمرى  إلىتفتقد  نواعنصية، بعض األ أومن الملفات، كأص تتوص صورية 
وجمدنا  أيضماسمتنا صمورة، وممن خمالل درا أوتمتاز بالسرعة ولتنها تبحث ضممن نطما  ضميق، كمأص يكموص علمى نمص 

مهمم جممدا ،  أممر   إلمىبعمض محركمات البحمث تمتماز بالتفماءة والسممرعة فمي الحصمول علمى نتمائر سمريعة، ولتممن افتقمدت 
مسمار المجلمدات  إلمىعملية البحث تجرإ فقط داخل الملف النصي، والبعض ايخر ال يتمكن ممن الوصمول  إصوهو 

 وإنممافالمستخدم ال يرغب ويطلب السمرعة والتفماءة لوحمدها،  نقطة ضعف في علك المحرك، ديع األمرالطويل، وهذا 
يرغب بالحصول على نتائر صحيحة بالدرجمة األولمى. وممع اسمتمرار بح نما ودراسماتنا حمول تلمك المحركمات، اسمتطعنا 

 .ية التي وهرت معهمساساأل تالمشاكال بعضتجنب 

 • Windows Search 
 • Hulbee Desktop search 

 • Copernic Desktop Search 

 • Exalead Desktop search 
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 • Docfetcher search 

 • VoidTools search 

 • Insight Desktop Search 

 • FileSeek search 

 • Ultra Search 

 أجزاء محرك البحث -4

 .[10][,3ويتألف محرك البحث من رالرة أجزاء رئيسية هي ]
ر االنترنممت وبصممفة دوريممة لتتبممع صممفحات الويممب يقمموم بادبحممار عبمم  (.Spider Program• برنممامر العنتبمموت )

 لإلطالع على محتوياتها وتسجيل بياناتها من عناوين وكلمات مفتاحيه.

 (.Indexer Program• برنامر الُمفهِرل )
وويفتممه فهرسممت المعلومممات والنصمموص التممي حصممل عليهمما مممن المستتشممف باسممتخدام المعممايير والتقنيممات المبينممة   

النصمموص التاملممة م ممل معممايير التلمممات األك ممر تتممرارا  مممن غيرهمما وأدراجهمما ضمممن قاعممدة  علممى نظممام البحممث فممي
 الخاصة به. Index database)بيانات )

 (.Search Program• برنامر محرك البحث )
يقوم باسمتببال التلممات المفتاحيمة التمي يكتبهما المسمتخدم  إعوهو الواجهة التخاطبية بين المستخدم ومحرك البحث   

 للبحث عنها ضمن مصادر االنترنت المختلفة. search box)في مربع البحث )

 خوارزميات البحث -5

لوصمول اهنالك خوارزميمات متعمددة فمي اسمترجاع البيانمات المخزونمة وهمذه الخوارزميمات تختلمف فمي طريقمة 
 .[9]يلي الخوارزميات البيانات وكذلك في السرعة السترجاع المعلومات وفيما إلى
 Naive Searching Algorithms(also known as Brute-Forceمية خوارز  •
 Knuth - Morris - Pratt String Matching (KMP)خوارزمية  •
  Boyer-Moore Algorithm خوارزمية •
 Depth First Search خوارزمية  •

 طريقة عمل محركات البحث في الحاسوب الشخصي  -6

عممن عممدد كبيممر مممن الملفممات النصممية والصممورية وببيممة  تعمممل محركممات البحممث عممن طريممق تخممزين معلومممات
األخرى المعرفة لدى نظام التشغيل بالنسمبة للحاسموب، والتمي تسمتعيدها ممن خمالل برنمامر الفهرسمة التمي سمبق  نواعاأل

ق استرجاع المعلومات، بعد علك يجمرإ تحليمل ائواص قام بفهرسة جميع تلك الملفات، وتستعاد هذه الملفات بإحدى طر 
ملف لتحديد كيف ينبغمي فهرسمتها )علمى سمبيل الم مال، تسمتخلص التلممات ممن العنماوين، روول الموضموعات(، كل 

 [.1وتخزص البيانات عن الملفات في مكدل فهرسي لالستخدام في عمليات البحث طلبا  للمعلومات الحقا ]
لخماص بنظمام ملمف فهرسمة، علمى سمبيل الم مال محمرك البحمث ا أسمالبعض محركات البحث، تعممل علمى 

 أماق خاصة لم نستطع اكتشافها الص الشركات المنتجة تحتفظ بالحقو  لها فقط. ائالويندوز، واألخرى تعتمد على طر 
بالنسبة لمحرك البحث الخاص ببح نا، فأنه يخزص مواقع تلك الملفات في الحاسوب، أإ امتدادها وموقمع خزنهما علمى 
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تسمماعد وتسممرع فممي عمليممة البحممث، وحينممما يممتم البحممث عممن ملممف القممرص الصمملب مممع بعممض المعلومممات عنهمما التممي 
محدد، فأنه يسترجع مواقع الملفات المخزونة فمي قاعمدة البيانمات الخاصمة بمه، وممن رمم البيمام بعمليمة تحليمل ومطابقمة 

 سؤال االستعالم الذإ ادخله المستخدم "الباحث" وإعطاء الناتر المطلوب فقط.
حمث وتجمرإ عمليمة البحمث طلبما  لمعلوممات معينمة، كمما همو السمائد وعلمك عندما يوجه المسمتخدم محمرك الب

توافقما تبعما لمعماييره، فمي المعتماد ممع  فضملبإعطاء كلمات مفتاحية، يفتش المحرك في الفهرل ويقدم قائمة النتائر األ
 [.3ملخص قصير يحتوإ على عنواص الوريقة وأحيانا أجزاء من النص ]

علممى مممدى صمملة النتممائر التممي يممرد بهمما، فبينممما قممد تتمموص هنمماك ماليممين ويعتمممد مممدى فائممدة محممرك بحممث 
الملفات التي تحتوإ على كلممة أو عبمارة محمددة، قمد تتموص بعمض أورمق صملة، أو أروج، أو معتممدة أك مر ممن غيرهما 

[3.] 
 النتمائر، أوال التيييمة التمي يقمرر أفضملمعظم محركات البحث توومف أسماليب لوضمع مراتمب النتمائر لتقمدم 

توافقمما ، وممما هممي الهييممة الممذإ يجممب أص تظهممر بهمما النتممائر، تختلممف بشممكل  فضمملبهمما محممرك بحممث أإ الملفممات هممي األ
 [.3جديمدة متطمورة ] وتقنيماتتتغير عبر الزمن بتغير استخدام تقنية البحث  أيضاشاسع من محرك يخر، واألساليب 

 شكل مبسط.ية لعمل محرك البحث بساس( يوضح أهم المحاور األ1والمخطط )

 
 ية لعمل محرك البحثساسالمحاور األ (. 1الشكل )

 االستعالم  6-1
مجموعمة  أواالستعالم هو سؤال عن البيانات المخزونة في فهرسة محرك البحث، للبحمث عمن ملمف محمدد 

دا  علمى أك مر، اعتمما أوبرنامر االستعالم قد يجمع جملة من البيانات التي تتوص متوفرة فمي ملمف  إص إعمن الملفات، 
 ".Search Boxالصيغة المكتوبة في صندو  البحث "

 الفهرسة  6-2
الفهرسممة هممي ترتيممب نتممائر االسممتعالم فممي شممكل متناسممب ومتتممالي ليسممهل عمليممة البحممث مممع مراعمماة النتممائر 

فمي فيراعي محرك البحث الترتيمب علمى أص يشممل فمي نتائجمه الموقمع التمي يوجمد بمه كلممات االسمتعالم بك مرة بأدراجهما 
أول النتمائر المدرجمة للباحمث بادضمافة إلمى أص هنماك بعممض المحركمات تعتممد علمى بعمض الخوارزميمات األخمرى فممي 
تخممزين ملفممات إضممافية يتطلبهمما محممرك البحممث، والغممرل مممن الفهرسممة هممو تحسممين السممرعة واألداء فممي الع ممور علممى 

يفحممص كممل وريقممة فممي الحاسمموب، األمممر  الورممائق عات الصمملة السممتعالم البحممث. وبممدوص فهرسممة، فممإص محممرك البحممث
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ممن  10000يخمزص أك مر ممن  أصالذإ يتطلمب وقتما طمويال وقمدرة حاسموبية عاليمة. علمى سمبيل الم مال، يمكمن للمؤشمر 
 المسمتندات التبيمرة ولتمن همذه العمليمة تسمتغر  سماعات طويلمة، ولتمن فمي عمليمة االسمترجاع ال تسمتغر  الفتمرة الزمنيمة

 [.4التي استغرقها في عملية تتوين الفهرسة ] نفسها
ابتعماد محممرك البحمث عممما  أونتممائر بشمكل خمماط   إدراجولتننما ك يممرا  أرنماء بح نمما باللغمة العربيممة نجمد انممه تمم 

محركممات البحممث ولعلنمما أحسسممنا بتممأخر وهممور  ةتقصممده مممع كتابتممك لعبممارة االسممتعالم بشممكل جيممد هممذه كانممت مشممكل
تن يرجع السبب في التقنيات المعقدة التي يحتاجهما البحمث باللغمة العربيمة. إع تختلمف طبيعمة محركات بحث عربية ول

رفية ) ادنجليزيمة لغمة لصممبية  فمي حممين أص(، morphologicalاللغمة العربيمة عمن ادنجليزيممة، فاللغمة العربيمة لغممة صم 
(affixational ومن هنما كماص ال بمد للشمركات التمي تطمرا محركمات بحمث عربيمة .) قويمة أص تمتلمك التقنيمات الالزممة

 [.4لمعالجة اللغة العربية  ليا  ]

 تحليل صيغة الملفات  6-3

التمي يمدعمها  نمواعإعا كاص محرك البحث يمدعم صميم متعمددة ممن الملفمات، فمال بمد ممن إعمداد ورمائق لتمل األ
 [.5لى المضموص النصي ]المحرك، ولتن التحدإ هو أص العديد من الملفات تحتوإ على معلومات الملف إضافة إ

ال  كممما يعممرف تحليممل الشممكل( هممو تحديممد كيييممة التعامممل مممع محتمموى الملممف، وهممو جممزء   أوتحليممل الصمميغة )
المختلفة، التي يتم بها تقديم  نواعيتجزأ من ضمن العمليات التي تسيطر على عملية البحث والتحليل للملفات عات األ

جمزء ممن مرحلمة تحليمل  أنهاالتالية على  األمورإلى  أيضالمحرك. ويشار هذه الوريقة بشكل واضح لجزء البحث في ا
الشكل، على سبيل الم ال تجريمد العالممات والتنسميقات )كمما فمي صميغة صمفحات االنترنمت(، وتطبيمع وإعمداد المنص، 

، فمأص علمك صيم الملفات ك يرة جمدا   أصويزيد من تعقيد التحدإ المتم ل في تحليل شكل اختالف صيم الملفات، وبما 
 [.5يتطلب توفير عمليات متعددة من تحليل الشكل لتل تنسيق ]

 -هنالك بعض الصيم مورقة توريقا  جيدا ومدعومة في اغلب محركات البحث هي:
 (.PDF• صيم التتب االلتترونية )

 (.DOC• مايكروسوفت وورد )
 (.EXL• مايكروسوفت اكسل )

 [.5(( ]TXTيق كمبيوتر معين للقراءة ))نص الوريقة بدوص تنس ASCII• ملفات نصية 

  SPCI)تطوير برنامج  )  -7

بسمرعة   Search Engine For Personal Computer And Intranet  (SPCI)يمتماز برنمامر 
المعلومات بكفماءة عاليمة ودقمة علمى الحواسميب الشخصمية والحواسميب المتصملة بشمبكة االنترانيمت والمخطمط  استرجاع

حيمث همذه اللغمة  3.0بادصمدار  #Cلغمة  باسمتخدامالبرنامر، لقمد تمم تطموير البرنمامر  أجزاءل ( يوضح عم7إلى  3)
اللغويمة لتصمميم واجهمات تفاعليمة لتسمهيل  األدواتكبيرة في التفاعمل ممع النظمام وملفاتمه وكمذلك تموفير  إمكانياتتوفر 

 بكافة مستوياتهم. عملية االتصال بين الحاسوب والمستخدمين وكذلك لعرل النتائر للمستخدمين

 يين:أساس يتكون البرنامج من جزئين 

، هذا البرنامر يعممل علمى جلمب وتخمزين ملفمات الحاسموب فمي ملمف فهرسمة خماص INDEXالجزء األول: برنامر الم
، والتممي سمموف تسممتخدم الحقمما  فممي عمليممة البحممث وجلممب النتممائر المطلوبممة، وهممذا البرنممامر هممو SPCIبمحممرك البحممث 
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محمرك البحمث، حيمث يقموم بعمليمة بنماء ملمف فهرسمة فمي  أجمزاءضممن  ببنائمهقمنا  indexerر فرعي عبارة عن برنام
تتمموين علممك  إعممادةتشممغيل للبرنممامر وكممذلك عنممد حصممول تغييممر فممي الملفممات الموجممودة فممي الحاسمموب يقمموم بعمليممة  أول

 (.2على ببية الحواسيب المتواجدة في الشبكة كما في شكل ) نفسها الطريقةبالملف، و 
 إليهالجزء ال اني:  يتعلق هذا الجزء بعملية البحث، وهو الواجهة التي يتحاور معها المستخدم ويطلب منها ما يحتاج 

 ية:أساس أجزاءرالرة  إلىقمنا بتجزئة العملية  إعمن ملفات في صندو  الحوار الخاص بعملية البحث، 
 .query parserعملية الم  -1
 .query engineعملية الم  -2
 عملية عرل نتائر البحث المطلوبة. -3

 INDEXتكوين الـ  7-1

أإ ملمف ممن الملفمات  إلمىمهمة جدا ، فمن دونها ال يسمتطيع البرنمامر الوصمول  Indexعملية تتوين الم إص
 نممقوم أصالمخزونة، وسوف تمتوص عملية البحث صعبة جدا ، ففي حالة تشغيل برنامر البحث ألول ممرة  يمجمب عليمنمما 

م م   indexبعمليمة بنمماء المم جلممب ب، حيممث يقمموم هممذا البرنممامر indexerللبرنممامر ممن خممالل  اسممتدعاء برنممامر  فرعممي المم
 ,pdf, htm(، وكمذلك الملفمات النصمية عات االمتمدادات )…. ,jpg, gif, bmpهما )أنواعالملفمات الصمورية بكافمة 

ppt, doc, txt, xlsالشممبكة(، وملممف فهرسممة خمماص بممالمحرك  (، مممن القممرص الصمملب )أو األقممراص فممي حالممة
)المحركممات( يخممزص داخممل امتممداد معممين قمنمما بتحديممده فممي مسممار خمماص لحمايتممه مممن أإ تطفممل مممن قبممل المسممتخدم. 

للبممرامر نسممتطيع ايص   index( يوضممح عمممل البرنممامر الفرعممي بشممكل تفصمميلي، وبعممد  يامنمما بعمليممة بنمماء3الشممكل )
 . indexerملف الفهرسة الذإ قمنا ببنائه من خالل البرنامر الفرعي الم  إجراء عملية البحث باالعتماد على

 
 لشبكة انترانيت.  Indexبناء  (.2شكل )
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 عملية تتوين ملف الفهرسة  (.3الشكل )

 Searchingعملية البحث  7-2

 :أجزاءرالرة  إلىتقسم عملية البحث 
 .query parserعملية  -أ

 .query engineعملية  -ب
 ية عرل ناتر البحث المطلوب.عمل -ج

 (4ويمكن توضيح هذه العمليات في الشكل )

 
 خطوات عملية البحث  (.4الشكل )
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  Query Parserعملية الـ 7-2-1

تتم عملية تحديد االستعالم من خالل برنامر فرعي قمنا بإنشائه اعتمادا  على قاعدة بيانمات صمغيرة خاصمة 
م  إلممىعممي، فممي البدايممة يقمموم بتقطيممع الممنص عنممد اسممتدعاء هممذا البرنممامر الفر  إع أنممه،  Keyword &Identifierبالممم

م  إلمى، وبعد عملية تقسيم النص Tokensمفاتيح تسمى الم  ممع قاعمدة  Token، يقموم بعمليمة مقارنمة كمل Tokensالم
مطابقة مع البيانات الموجودة في قاعدة البيانات، في همذه  Tokenكانت هذه الم  إعاالبيانات الموجودة في البرنامر، 

ممم  query parserالحالمممة يقممموم   ومعرفمممة صممميغة السمممؤال والنتيجمممة المطلوبمممة منمممه، أإ همممل  Tokenبتحليمممل همممذه الم
م  أماصورية، ومن أإ نوع بالتحديد.  أمالمستخدم يبحث عن ملفات نصية  في حالمة عمدم حصمول  مطابقمة  ممابين الم

Token  م ببنماء قاعمدة بيانمات مصممغرة    query parserممع بيانمات التابعمة لقاعمدة البيانمات فممي همذه الحالمة  يقموم الم
م  م   token_searchتمدعى بمم ممن عمليمة  query parserالممراد البحمث عنهما، عنمدما ينتهمي  Token حيمث تضمم الم
البرنمامر  إلىالمراد البحث عنها  Tokenالتي تضم الم token_search، يتم إمرار قاعدة البيانات Tokenاختبار للم
 (.5في الشكل ) أعاله، ويمكن توضيح indexerالفرعي 

 
 عملية تحديد االستعالم (.5الشكل )

  Query Engineعملية الـ 7-2-2

الموجممودة فممي قاعممدة البيانممات  باالعتممماد علممى قاعممدة  Tokenيقمموم هممذا البرنممامر بعمليممة البحممث عممن كممل 
م باسممتخدامالبيانممات التممي تممم تتوينهمما  مموم هممذا الب إيجمماد، وفممي حالممة  indexerالبرنممامر الفرعممي المم ممة يمقم يانممات المطلوبم

يخمزص المسممار التاممل للبيانممات المطلوبمة فممي  أإبنماء قاعممدة بيانمات تضممم البيانمات المطلمموب البحمث عنهمما )بالبرنمامر 
 (.6في الشكل ) أعالهقاعدة البيانات(. ويمكن توضيح 

 
 تحليل االستعالم  (.6الشكل )

 عملية عرض النتائج 7-2-3

البيانات المطلوبة للبحث وكذلك عرضها  لشاشة العرل، كما موضمح بالشمكل في هذه العملية يتم عرل 
(7.) 
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 عرل النتائر (.7الشكل )

 وفيما يلي م ال تطبيقي:
", نالحممظ سممؤال االسممتعالم Threadكلمممة " أو" #Cتحتمموإ علممى كلمممة " PDFالبحممث عممن ملفممات مممن نمموع 

 (:8سيذكر في صندو  االستعالم كما موضح بالشكل )
Show the PDF file contain “c#” or “Thread” words 

الوقت   أصمقارنة الوقت للم ال أعاله بطريقة البحث التقليدإ مع البحث باستخدام البرنامر ولوحظ  تتم
في   في حين أنه 00:00:00.3730213( هو SPCIالمستغر  للحصول على الملفات عند استخدام برنامر )

دالة الوقت في البرنامر   بإضافة . وتمت عملية حساب عامل الوقت  00:00:3.530213طريقة البحث التقليدية هو
في البحث التقليدإ االعتماد على وقت الحاسبة في الحصول   في حين أنه(. 8لتظهر لنا الوقت كما في الشكل )

 على النتائر.

 
 م ال تطبيقي (.8الشكل )

 النتائج -8

 ي:تات وكانت النتائر كاي( وتنفيذ جميع الخيار SPCIتم تطبيق برنامر ) 
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لمميس فقممط باالعتممماد علممى اسممم  Docالسممرعة العاليممة فممي اسممترجاع الملفممات نمموع  SPCIيمموفر محممرك البحممث  1-
ح للبحمممث عمممن الملمممف يمفممماتبوصمممفها بمحتممموى همممذه الملفمممات عنمممد اسمممتخدام علمممك المحتممموى  وإنمممماومسمممار الملمممف 

 المطلوب.

حصمول علمى البيانمات المطلوبمة مممن خمالل تقلميص عمدد الملفممات دقمة وكفماءة عاليمة فممي ال  SPCIيموفر محمرك 2-
 أنظمممةالمسممترجعة والسممبب يعممود فممي علممك باالعتممماد علممى معلومممة محممددة كمفتمماا االسممتعالم علممى العكممس مممن 

المسمممار، ويمكمممن  أو( التمممي تقممموم باسمممترجاع جميمممع الملفمممات عمممن طريمممق االسمممم Directoriesالبحمممث الدالليمممة )
 SPCI( الممذإ يوضممح الفممر  بممين عمليممة البحممث فممي محممرك البحممث 9خممالل الشممكل ) مممن األمممرمالحظممة هممذا 

 .PDFومحرك البحث الخاص بنظام التشغيل حول ملفات من نوع 

خاصية جديدة لنظم التشغيل وهي التحاور مع المستخدم باللغة الطبيعية وعلك عند االستعالم عن ملف   إضافة 3-
 مساره. أويجهل المستخدم اسمه 

(   باالعتمماد TXT, PDF, Word, Excel, Htmlالبحمث عمن ملفمات نموع ) إمكانيمة  SPCIر برنمامر يموف 4-
التشمغيل الوينمدوز التمي تعتممد  أنظممةعلى فهرسة جديد، على العكس من برنمامر البحمث التقليمدإ الموجمود فمي 

 على الفهرسة الهرمية التي يوفرها نظام التشغيل.

 أو اختيار أحدها. األقراصدة على الشبكة في جميع محركات يمكن فهرسة المجلدات المتواج 5-

 
 Windowsمع البحث التقليدإ في    SPCIمقارنة النتائر بين البحث في  (.9الشكل ) 

 االستنتاجات  -9

محركمممات البحمممث همممي عبمممارة عمممن بمممرامر مسممماعدة لتسمممريع اسمممترجاع المعلوممممات المخزونمممة علمممى كمممل نظمممم 
معلومممات فممي الويسمممى هممذا البحممث عممن  Word Wide Webتتمموص شممبكة عالميممة  أصالحاسمموب وهممذه الممنظم أممما 

وتسمممى محركممات البحممث فممي المؤسسممات وهممو  (Intranet)الشمبكة العامممة وهممو النمموع األول، أو نظممم شممبكات داخليممة 
ل مماني البحممث مممن النمموع ا إمكانيممة( SPCI)علممى الحواسمميب الشخصممية المنفممردة. حقممق برنممامر  واألخيممرةالنمموع ال مماني 

يين همما السمرعة والدقمة أساسم وتحقق معياريين   (TXT, PDF, Word, Excel, Htmlنوع )وال الث على بيانات  
(. لقد تم اعتماد اللغة الطبيعيمة فمي التحماور ممع الحاسموب ممن خمالل صمندو  الحموار فمي 8كما موضح في الشكل )

الملفمممممممات  السمممممممترجاعية أساسممممممم ام كلممممممممات اعتممممممممد البرنمممممممامر علمممممممى اسمممممممتخد إذالتعمممممممرف علمممممممى البيانمممممممات المطلوبمممممممة 
(KEYWORD.) 
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