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ABSTRACT
This research is one of the important steps towards processing the most significant
challenge in digital libraries and web, which is computing document’s rank, its
importance, and its relevance to the user information need. This is achieved through the
utilization of fuzzy logic high potential capabilities in dealing with such sort of
problems and providing notable flexibility for the user to get his favorite subjects.
The research is concerned with designing and implementing a proposed information
retrieval system, called FIRS (Fuzzy Information Retrieval System). This system is
developed to deal with huge database, which contains different text file types and sizes.
This database is distributed over a collection of server computers, connected with the
intranet network that is dedicated for this system.
The system has the ability for mining of data available in this database and retrieving
the useful information that corresponds with the user need. This is accomplished
through applying the proposed algorithms for indexing process, document’s rank
computations, generating keywords process, and finally, displaying information
retrieval results. The proposed system gives high quality results comparing with other
information retrieving algorithms.
Keywords: Information Retrieval, Digital Library, Fuzzy Logic
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الملخص

يمثللل الللا الأحللا خطللت الهالوات اللاة للة لمعالأللة واطللتت مل خال المحللتيات علللة الويللي والم مأللات الر ميللة خ وال
 ومتى صلملا بالي المسمهتم وتلبية اطمياجاتلِ للمعلوملات وكللن مل الست ا سلم اةت، خاميملا،طساب رتأة الوثيقة
 وتق للتي المروت للة العالي للة،مل ل اام اتي للات ال بيل لرت للم ا للب الم للبي ل ل المعام للل مل ل مث للل ا لللا ال للوة مل ل الم للاكل
.توضيح المواضي والمأا ت الم يلم بلا

للمسمهتم

Fuzzy Information ( FIRS  وسلم،اشممل الا الأحا علة تصمي وت يل تظلام مقملرال سلمرجاة المعلوملات
اع للتت بيات للات ض للهمة ومو ع للة عل للة مأموع للة م ل

 ص لم ا لللا ا ل ظ للام ل ل يمعام للل م ل.)Retrieval System
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الحاسأات (الهواةم  )serversالمرتأاة ب أ ة ا تمراتيت المصممة اصيصاً لعمل ال ظام ،والم ت

ختواة وخطأام

مهمل ة م المل ات ال صية.
وتمبلور إم اتية ال ظام

اعتت البياتات واسمرجاة المعلومات الم يتت م للا والمل

الم قيي ع البياتات الموجوةت

تلب طاجة المسمهتم ب ل جيت م است تابيب الهوار ميات المقمرطة

عمليات ال لرسة وطساب رتأة الوثلاقب

و ل عمليللات توليللت ال لمللات الم ماطيللة وعللرة تميأللة عمليللة ا سللمرجاة والم ل خحلللرت جللوةت عاليللة ع للت طسللاب
ال ماقج مقارت ًة م غيراا م الهوار ميات.
الكلمات المفتاحية :اسمرجاة المعلومات ،الم مأات ا لي مروتية ،الم اب الم بي
 .1المقدمة

يلعلي الحاسل وب اال مروتل ةو ار ململا ل تصلمي و لا تظل المعلوملات الحتيثلة للو يحقلب ل ظلام المعلوملات م ايللا
السرعة والت ة والثقة والصسطية ويمرتي عليلا جميعا ال ا ت العالية

األةا  .كما يقوم الحاسوب بأج ار العمليات

الحسابية المعقتت والم يصعي ت يلاا يتويا بااضا ة إلة القترت ال اققة علة ته ي ك ااقل م المعلومات باريقة
م ظمللة بحي للا يسلللل اس للمرجاعلا ل خو للات ض للتيلة للحايللة كم للا يس للماي الحاسل وب اال مروت ل اتأللا كا للة المل للام

األارى الم يقوم بم يلاا تظام المعلومات وم لا تحقيب آم وسسمة البياتات وال لما ال املل ضلت قلتاا خو تل للا
م است المسم يتي .
ل

الماللور الملللال ل عللتة األتظمللة اصليللة المهصصللة للم مأللات علللة مهمل ل

ختواعلللا يبللي خاميللة اللل المق يللة

بال سللأة للم مأللات ولقللت خجريللت العتيللت مل المسللوطات  Surveysألعللتاة األتظمللة اصليللة ل الم مأللات وااصللة ل
الو يات الممحتت األمري ية .طيا اجري مسح عام  1964ثبت فيِ خ ا اك  25تظاملا آليلا يعملل ل الم مألات ل

خمري ا .و

عام  1971اجري مسح آار يعرف بمسح رك ) )Lark Surveyت فيِ إطصا ( )1366تظام آل

للم مأات (ما بي ختظمة مم املة خو خج ا م ختظمة
و

( )506م مأة)[2].

عام  1984اجري مسح آار ثبت فيِ اتِ يوجت طوال ( )30000ثسثي آل

تظام آل ااص بالم مأات (إ

اغلي ال األتظمة تعمل علة الحاسوب ال هص  )PCويسطظ المتى اللي وصل إليِ الر است  13سل ة ال

ال ارق ال م

بي إطصا

رك  1971وإطصا عام  1984طيا ت اع ت خعتاة األتظمة اصلية للم مأات ب سأة

 59ضع ا والحقيقة خ كلن يعوة إلة سببي رقيسيي اما:
 . 1ا طمياجللات ال عليللة للمأممعللات الحتيثللة المممثلللة ب للرورت السلليارت علللة ال ل اللاقللل والمم للام
المالوب تتاوللا م

ل المعلومللات

بل ال المأممعات والحصوت علة المعلومات الس مة م لا بسرعة وة ة و اعلية .واا اةت م ِ

الم مية ا مصاةية وا جمماعية والثقافية الم وةت.
 .2اام اتللات ال بي لرت الم ل تو راللا الحواسلليي اصليللة وت ولوجيللا ا تصللا ت الحتيثللة المممثلللة ل الاا للات المه ي يللة
ال بيرت وسرعة المعالأة الم خصأحت تقاس بأج ا بسياة م الثاتية وت اع ت متات المرات سرعة تأاةت البياتلات
واته للت ب ل ل كبي للر ت ل للة ا للل العملي للات إض للا ًة إل للة إم اتي للة المعالأ للة ع ل بع للت واس للمهتام الحواس لليي و للوك
المعلومات وغيراا.
إ تللاريا اسللمهتام الل ظ اصليللة ل الم مأللات يعللوة إلللة عللام  1935واللو العللام اللللي شلللت إةاللات خوت آلللة معالأللة
بياتات

الم مأات طيا امت جامعة ت ساس باسمهتام خجل ت باا ات مثقألة  Punched Cardل تظلام ااعلارت

 Circulation Systemثل تلملللا م مأللة بوسللا العامللة ل اسللمهتام الأاا للات المثقأللة لمحليللل بعللا إطصللاقيات
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الم ويت وتوالت ال ظ اصلية بعت كلن طيا اسلمهتمت الم مألات الر ميلة  Digital Librariesوكلا خوت مل لاللي
باسمهتام الا ال وة م األجل ت

الم مأات كس م مل ل  ..واالت  Melvin J. Voightالمسلووت عل م مألة

جامعلة كالي وري لا ومعلِ كل سي ت .بلري  Clay L. Perryمل مركل الحاسل وب ل ت لا الأامعلة علام  1962طيلا
كلا م للروعلما المأريبل اللو تحويللل تسلأيست عللتة ( )700سلسلللة إلللة ال ل ل المقلرو آليللا بااضللا ة إلللة لأاعللة
اقمة كاملة ب ل ما تمل ِ الم مأة.

اقمة باألعتاة شلريا م

ويسطظ خ خغلي األتظمة اصلية الم حلرت كاتلت خجل ا مل ختظملة خي ختللا لل ت ل ختظملة مم امللة Integrated
) )Systemsيم ل خ ت ل جمي ل عمليللات الم مأللة ل آ واطللت ول لللا كاتللت تمعامللل م ل ج ل واطللت ق ل م ل
عمليات الم مأة مثل ال لارس خو ااعارت ول

م عام  1961امت الم مأة الابية الول يلة National Library

 of Medicineبالعملل مل م لروة ملت ر Medical Literatur Analysis and Medlars Retrival

 Systemومراجعللة وحللاق
الببليللوغ ار

ال ظللام ل محاولللة لم للة كللل وحللاق

الم مأللة بااضللا ة إلللة خج ل ار عمليللات الأحللا

وإصللتار ك للاف  Meoicus Indexوكللللن عمليللات ال لرسللة اصليللة وا سللمعارت اصليللة والمسللاعتت ل

ا م ا وضأ التوريات و المال حللور خوت تظلام آلل مم املل ل الم مألات علام  .1966ولل يقمصلر األملر عللة
كل للن مل ل المحيل لرات والما للورات المثيل لرت لسامم للام ل ل مأ للات الم مأ للات والمعلوم للات كل للن الما للور ال لللي ط للت

الهتمات الم تقتملا الم مأات طيا امت وكالة ال
 SDIيعمللل علللة الحاسل وب اصلل

عل للة

ا تاسا  Nasaباامأار خوت تظام للبلا ا تمقلاق للمعلوملات

طيللا يقللوم المسللم يت بمحتيللت الموضللوعات المل يرغللي ل ا لللسة عليلللا ويقللوم

ال ظام اصل بالمقارتلة بلي موضلوعات المقلا ت وواصل ات المسلم يت الموضلوعية ويقلوم ب ملتاة بقاقملة مل المقلا ت
تاابب اامماماتِ الم

ام بمحتيتاا سابقاً].[2

إك كات للت الم مأ للات العام للة م ل ب للي الموسس للات األول للة الم ل تب للت ختظم للة اس للمرجاة المعلوم للات .ول لورت ختظم للة
اسلمرجاة المعلومللات المسللمهتمة ل الم مأللات العامللة ل البتايللة مل

الأاعللة المأللاريي

بللل الموسسللات األكاةيميللة و عللت كلللن مل

بللل

و ل السل وات األايلرت تل اتأللا تاللورات كبيلرت ل مأللات تق يللة المعلومللات واصوصلاً بعللت حلللور

الوي للي والمحس للي المس للممر ل ل خةا محرك للات الأح للا مم للا جع للل الم مأ للات ا ل مروتي للة األكث للر رواجل لاً و ل ل جميل ل

المهصص للات .وت للم الأي للل األوت مل ل ختظم للة الم مأ للات آلي للات وتق ي للات بتاقي للة جعل للت الأح للا يعمم للت عل للة خسل ل

المول

والع وا .

خما

الأيل الثات  ،قت اشمملت وحي ة الأحا علة:

 -1ع وا الموضوة.
 -2ال لمات الم ماطية.

 -3وساقل اسم سار كثيرت المعقيت.
وكا المركي

الأيل الثالا علة:

 -1الواجلات الرسومية.
 -2ال ماك .اال مروتية.

 -3اصاقص ال ص الم عب .
 -4معمارية ال ظام الم موال :او كلن ال ظام اللي لِ القترت علة المحيير المسممر لعملياتِ و يمِ التاالية].[10
 .2هدف البحث
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تعمبر عمليلة اسلمرجاة المعلوملات كات خاميلة كبيلرت ل تقلتي الهلتمات وتقلل المعلوملات ومحمويلات صل حات الويلي
العلمي للة ،وك للللن محمويل ات الوث للاقب الموج للوةت ل الم مأ للات الر مي للة إل للة المس للمهتمي م ل ا للست الوس للاقل واألةوات
الأحثيللة الم لأيللة السللللة والس لريعة الم ل تحقللب اسللمرجاة للمعلومللات لسسللم اةت م لللا بال ل ل اللللي يلب ل اطمياجللاتل
ال علية والق اعة المامة

مأات ةراسمل خو بحوثل .

-1ما ا آلية العمل

تق ية ختظمة اسمرجاة المعلومات؟ وما ا األج ا الرقيسية الم تم و م لا؟

وعليِ تحاوت ا ا ااجابة علة المساؤ ت المالية والم ت ل المحور الرقيس الار الأحا:
-2كيف تسماي الحصوت علة تماقج جيتت تلب طاجة المسمهتمي ؟

-3ما ا خسأاب تصاعت تماقج ا سمرجاة غير كات العس ة مقارتة م تماقج خارى كات عس ة؟
-4كيفية تحسي وتاوير عمليات واسمراتيأيات ا سمرجاة ل

تعا تماقج خكثر ة ة للمسمهتمي ؟

-5ما ا الهوار ميات المسمهتمة م خجل طساب رتي الوثاقب وخيلا تعا تماقج كات توعية عالية؟
 .3أنظمة استرجاع المعلومات

يعمبر عل اسمرجاة المعلومات خطت لروة المعر لة القتيملة والللي ي لاا

ي

األ تم .ويعت الا المعريف

لتم علل الحاسلوب ت سلِ ،إ لل

طقل اسمرجاة المعلومات م خ تم المعاريف ،إ لل ي ل األ لتم بي للا ،والو الللي

كك للر م للويرس( )1950طي للا ع ل رلرف اس للمرجاة المعلوم للات :ا للو اس ل العملي للة خو الاريق للة الم ل تم خ ل المس للمهتم م ل
تحويللل طاجمللِ للمعلومللات إلللة اقمللة عليللة مل الوثللاقب الموجللوةت ل المهل (مثللل القللرص الصلللي ) واللللي يحللوي
المعلومات الم يتت للمسمهتم ].[6

و ي ممل تظام اسمرجاة المعلومات ب ل عام علة ج قيي :
 .1األرشيف ال ص  :اللي او عأارت ع مأموعة م الوطتات ال صية (والم غالأا ما يالب عليلا بل الوثيقة ).
 .2مح للرك ا س للمرجاة :يق للوم مس للمهتم ال ظ للام بمق للتي الالأ للات المل ل تصل ل
ا سمرجاة بماابقة الالأات م الوثاقب الموجوةت

الوثاقب ال لية والم تعا خ

ت للوة الوث للاقب المالو للة ،ويق للوم مح للرك

األرشيف ال ص  ،ومل ثل يرجل للمسلمهتم جل مل مأموعلة

ل تاابب م طاجة المسمهتم ].[4

و إ الممالأات الرقيسية للل األتظمة ا :
 .1يأي خ ي و المسمهتم اةر علة إةاات خي كلمة م اللحات الابيعية ،خية عألارت ،خو جمللة إللة ال ظلام بلتو
الحاجة إلة التاوت

عمليات ال لرسة والأحا والا لِ ة لة ضم ية عللة خ ختظملة اسلمرجاة المعلوملات للل ص

ال امل تقوم ب لرسة كل كلمة

الوثيقة ب ل آل .

 .2ال ظام يأي خ ي ررتي الوثاقب المسمرجعة طسي اطممالية اقتتلا لالي المسمهتم.
 .3يأللي خ يللتع ال ظللام إعللاةت صللياغة آليللة لأمللل الأحللا با عممللاة علللة المعلومللات السللابقة للمسللمهتم (المحليللة
الع سية)].[5

واسم اةا علة ما سبب ككر فيم

اعمأار تظام اسمرجاة المعلومات اطت طقوت عل الحاسوب واللي يلتف إلة ا

كميللة كبيلرت مل المعلومللات والسللماال بالوصللوت السلري إليلللا ،واللل المعلومللات يم ل خ ت للو مل خي تللوة :تصللية،
سمعية خو مرقية ].[9
 .4الحسابات غير العددية واسترجاع المعلومات
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عرف مصالح الحسابات غير العتةيلة ( )Soft Computing-SCمل

بلل  ،[7] Zadehوالو ي لير إللة المعلاو

بي األساليي الم يتت لحل الم اكل المل تماللي توعلاً مل الللكا بعيلتاً عل الحسلابات المقليتيلة .يقلتم  SCمأموعلة
م المق يات المسقمة لمعالأة الحموة عتم الموضوعية وعتم الت ة

العتيت م الم اكل القاقمة.

إ خ اسمرجاة المعلومات يلتف إلة تملجة ،تصمي  ،وت يل تظ اةرت علة تو ير اتمات سريعة و عالة ل الوصلوت
إلللة المحمللوى القللاق علللة كميللات كبي لرت م ل المعلومللات .ويلللتف خي لاً إلللة تقللتير مللتى عس للة ع اصللر المعلومللات

بحاج للة المس للمهتم الممثل للة بعأ للارت ا سم س للار .وا للل ملم للة ص للعأة ج للتا ومعق للتت تظل ل اًر لم للا يمهللل للا مل ل اتع للتام ل ل
الموضوعية ،الحموة ،وعتم الت ة.

ويم للم الل ل ل  SCمأموع للة خس للاليي مهمل للة لح للل مث للل ا للل الم للاكل ك للالم اب الم للبي الهوار مي للات الأي ي للة
ال أ ات العصبية المأامي المقريبية( )rough setsو شأ ات .]8[Bayesian

طيا م البتايات األولة لظلور تظرية المأامي الم بأة م
واضح

بل L. A. Zadeh

عام  ،1965ت اتأا تقلتم

ااسم اةت مل م لامي المألامي الم لبأة ل طقلوت ممعلتةت مل العللوم المرقيلة والحسلية .طيلا خسلمهتمت

المأ للامي الم للبأة و ل ل مس للمفيا ل عل ل الرؤي للة الحاس للو ية ( )computer visionوال لللكا ااص للا اع .
المأللامي الم للبأة تمعامللل مل الحمللوة واابلللام المامللور ل تظللام ااسللميعاب الأ للري ،وتللو ر ب يللة تظللام مممللا ت

لوص  ،تحليل ،وت سير األطلتا
وكلللن
الم بي

الحام لة والم ل وك يللا .طيلا يعلت تظلام الرؤيلة الأ لري خساسلاً ك ظلا ضم م لبي،

ب م ات للا ل ل وت سللير العللال المرق ل الحللاما م ل طول للا] [3و اسللمرجاة المعلومللات يسللم يت م ل الم اللب
عمليات ت مل المعلومات اسمهسص ال صوص تماك .لحة ا سم سار وع قتت الوثاقب[.]8

 .5الكتب الرقمية
يعللت ال مللاب الر م ل ثللورت علميللة يم ل خ تحيللر مسللار المللاريا ل القللر الحللاةي والع لري  ،خكثللر ممللا غيللر اام لراة
الماأعللة ،إك خصللأح ال مللاب الر مل (اال مروتل  )E.Bookل مم للاوت اليللت ،سلللل ال للر ،سلللل المو يل والحصللوت
عليل للِ ،سل لللل الق ل ل ار ت وا لل للسة ،ومل للا ال مل للاب الر م ل ل

وإطصا ات ،مح وحة
ويهمل

ل ل الوا ل ل إ مل للاةت علميل للة م ل ل طل للروف وصل للور وتقل للارير

توة ما م ختواة كثيرت م المل ات.

ال ماب الر م

مي اتِ واصاقصِ ع ال ماب الور

 .1الحصوت علة ال ماب م غير ثم خو بثم

ايت جتاً.

تقاط كثيرت ،خاملا]:[1

 .2سلللولة ل ار ت ال مللاب علللة الحاسللوب ،إك يم ل  ،ل كثيللر مل الحللا ت ،تحييللر طأل الحللرف ،والللمح
ااضا ت ،بما يريح القارئ.

ل ةرجللة

 .3الوصوت إلة ال لرت المالو لة ل ال ملاب ،باسلمعمات خةات الأحلا و وسلالة كلملة واطلتت ،للو لوف عللة المواضل
المالو ة م ال ماب.
 .4ط للظ مسيللي ال مللي ل طي ل محللتوة جللتاً ل األ لراص اللي ريللة خو األ لراص الصلللأة ) )Hardالمتمأللة ةااللل
الحاسوب خو األ راص المحمولة المسمقلة ع ِ مما يميح طملل مسيلي ال ملي ل السل ر واللرطست وا تمقلات بللا مل

م ا إلة م ا بيسر.

 .5سرعة الق ار ت والمأليف والموثيب ،وتحقيب ثورت علمية ومعرفية.
 .6النظام المقترح السترجاع المعلومات باستخدام المنطق المضبب
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إ تظلام ) Fuzzy Information Retrieval System (FIRSمصلم ل ل يمعاملل مل

اعلتت بياتلات ضلهمة

مو عللة علللة مأموعللة م ل الحاسللأات (اله لواةم) المرتأاللة ب للأ ة ا تمراتيللت ،والم ل ت ل خت لواة وخطأللام مهمل للة م ل
المل ات ال صية .والا ال ظام لِ القترت علة الم قيي ع البياتلات الموجلوةت ل

اعلتت البياتلات واسلمرجاة المعلوملات

الم يتت م لا والم تلب طاجة المسمهتم ب ل ك و .

وسوف تم اوت بتاي ًة عملية تحليل الوثاقب ال صية ولرق المعامل معلا.

 .7تهيئة الوثيقة النصية
إ عملي للة ب للا ال ل للرس تعمب للر مل ل العملي للات الرقيس للية لسس للمرجاة ال للو للوث للاقب وا للل العملي للة تمال للي اا للوتي
رقيسيمي :
 .1تحليللل الوثيقللة يم للم كلللن تحتيللت ال لمللات الململلة يلللا وترشلليحلا ،والللا يمالللي تحليللل كللل وثيقللة موجللوةت ل
اعللتت البياتللات (مثللات كلللن :وثللاقب الويللي) وت ظللي اللل الوثللاقب علللة ش ل ل ع اصللر خساسللية للوثيقللة (الع لوا

المول ل

اس ل

المص للتر) وكيفي للة تمثي للل المعلوم للات يل للا عل للة ش ل ل ج للتاوت معلوم للات طرج للة ل ل الل ل ص مهاا للات

رسومات خو صور .والقرار اللي يأي خ يمهل او تحتيت خياً م المعلومات خو خج ا الوثيقة سوف ت لرس وخيلا
تتال

عملية ال لرسة.

 .2تحليللل الرمللو خو اسللمهسص المصللالحات والق لرار اللللي يأللي خ يمهللل اللو تحتيللت خي ال لمللات (خو العأللارات)
يم
إك

خ تسمعمل كمرج للوثيقة م اجل الممثيل األ

ل للمحمويات المع وية للوثاقب.

بللل ال للروة بعمليللة ال لرسللة تحمللا .إلللة مأموعللة مل المح لليرات وااعللتاةات المل تللم علللة الوثيقللة مل اجللل

تليأتلا لعملية ال لرسة والم تهمل

طسي توعية الوثيقة ال صية المراة لرسملا طظ ال ل(.)1

الشكل( :)1تهيئة الوثيقة
ولحللرة تحليللل الوثللاقب ال صللية ت ل ا م لراال مي ليللة بياتللات ااصللة بالهوار ميللة المقمرطللة وتحللم ظ ل اللل اللي ليللة

بالمعلوم للات الملم للة المم للو رت ل الوثيق للة والم ل س للوف تس لللل عملي للة ال لرس للة وطس للاب رتأ للة الوثيق للة وا للل اللي لي للة

ت للم ت ج ل قي  :ج ل اللاص بال لمللات وي ل معلومللات ع ل كللل كلمللة موجللوةت ل الوثللاقب والأ ل اصاللر يهللص
الوثاقب الم توجت يلا ال لمة .ويوضح ال ل( )2مي لية البياتات المقمرطة والم سوف يم المارق إليلا طقا.
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 . 8معمارية النظام

الشكل( :)2هيكلية البيانات الخاصة بالكلمات

معمارية ال ظلام تم لو مل اللي لل الموضلح ل ال ل ل( ،)3طيلا تسطلظ ل الل المعماريلة وجلوة امسلة طواسليي
تمثل الهواةم الم تحوي اعتت البياتات ،طيلا خ كلل الاةم يحلوي اعلتت البياتلات الهاصلة بلِ والمل سلوف ت للرس

طقلاً .تسطللظ خي لاً خ خطللت اللل الهلواةم يمثللل الهللاةم الرقيسل ( )Main Serverواللللي سللوف ي ل ل ال لايللة

جمي ل مل للات ال لرسللة المابعللة ل للل اله لواةم .وا للاك عللتة غيللر محللتة م ل طاسللأات المسللم يتي ( )Clientsمرتأاللة
بال للأ ة م ل اله لواةم ع ل لريللب  ،HUBوكلللن

العمللل يللم اتأللا علللة شللأ ة اتمراتيللت كمللا تحمللا .إلللة جلللا

 Access Pointمرتأ بال أ ة لحرة ا تصا ت السسل ية لحاسأات مسم يتي خارى.

الشكل ( )3معمارية نظام FIRS
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وفيمللا يهللص طاسللأات المسللم يتي

تحمللوي علللة اعللتت البياتللات ول لللا ت ل الواجلللات  Interfacesالم ل

تلللا

تم ل المسللمهتمي مل ا تصللات م ل الهللاةم الرقيس ل واللللي عل لريقللِ سللوف يللم اسللمرجاة المعلومللات الم ل تلب ل
اطمياجاتل .
 .9الخوارزميات المقترحة
بم للا خ تظ للام  FIRSالمص للم ل ا لللا الأح للا يم للو م ل برت للامأي اث للي  ،اط للتاما يعم للل عل للة طاس للأات اله لواةم
( )serversواصا للر عل للة طاس للأات المس للم يتي ( ،)clientsك للا

ب للت مل ل عم للل اوار مي للات ااص للة ب للل برت للامج

لرة م للوجي ألساس لليات عم للل ك لسً م ل البرت للامأي
اعممللاةاً عل للة الوحي للة الم ل يق للوم بل للا ك للل م لم للا ،وفيم للا ي للأت ع ل ي
والهوار ميات المعممتت.

 9.1الخوارزمية المقترحة لعملية الفهرسة
البتاية تحتيت مسار اعتت البياتات والم تحتة م اسللا عتة المل ات الموجوةت يلا.

 .1يم

 .2تحتيللت تللوة الملل

المحمللوى ال صل للملل

طيللا إكا كللا الملل

مل تللوة  HTMLسللوف يموجللي إ الللة األوسللمة  tagsالموجللوةت ضللم

وتللم اللل العمليللة باسللمهتام تعبيللر تظللام  .regular expressionخمللا ل طالللة األتلواة

األارى م المل ات س تحما .إلة القيام بلل العملية.

 .3اسلمهسص الل ص مل المل لات مل اسلمهتام تعبيللر تظلام يقللوم بحللف الرملو الهاصللةspecial characters
م ال ص.
 .4بعتاا يم اسمقااة ال لمات م الل ص طسلي تعبيلر تظلام الاص بلأطرف اللحلة ا ت لي يلة وكلللن ت حلص كلل
كلمة باسمهتام تعبير تظام آار ااص بال لمات المسمأعتت الم

 .5بع للت الحص للوت عل للة ال لم للة الص للحيحة تهل ل
مي ليملا

تتال ضم عملية ال لرسة.

معلوماتل للا ل ل مصل ل و ة ااص للة بمعلوم للات ال لم للات والموض للحة

ال ل(.)2

 .6و بل ا

المعلوملات يلم المأكلت مل خ ال لملة لل تهل

إلة القيت الموجوة.

 .7يم طساب عتة مرات ت رار ال لمة

المل

مسلأقاً ل كا كلا مه وتلة مسلأقا يلم إضلا ة معلوماتللا

باسمهتام اوار مية .Boyer-Moore

 .8ال العملية تم رر إلة خ تم لرسة جمي المل ات وما تحويِ م كلمات.
 9.2الخوارزمية المقترحة لعملية حساب الرتبة
تم عملية طساب الرتأة ،وكلن بااعمماة علة عمليات الم اب الم بي ،و ال ل اصت :
❖
يم

ت بيي المعلومات :Fuzzification
ال العملية طساب ةوات الع وية المابعة ل ل كلمة موجوةت

الع وية المسمهتمة
)…(1
)…(2

مص و ة ال لمات ،ويوضلح ال ل ل( )4ةوات

ال العملية ،وطسي الصيغ اصتية:
))))))MF_count_low = 1 - (1/(1 + exp (− ((count − (max_ count / 2
)))))MF_count_high = 1/(1 + exp (− ((count − (max_ count / 2
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) MF_loc_near = 1 - (loc / end_loc
)…(3
MF_loc_far = loc / end_loc
)…(4
)MF_URL_low = 1 - (1/(1 + exp (− ((fileURLcou nt − (max_ no _ of _ URLs / 2)))))) …(5
)MF_URL_hig h = 1/(1 + exp (− ((fileURLcou nt − (max_ no _ of _ URLs / 2))))) …(6

 :MF_count_lowةالة الع وية لعتة الم رار القليل لل لمة

ال ص .

المل

 :MF_count_highةالة الع وية لعتة الم رار ال ثير لل لمة

المل

 :MF_loc_farةالة الع وية لمو ال لمة الأعيت م بتاية المل

ال ص .

 :MF_loc_nearةالة الع وية لمو ال لمة القريي م بتاية المل

ال ص .

ال ص .

 : MF_URL_lowةالة الع وية لعتة الم رار القليل للرواب الموجوةت
 :MF_URL_highةالة الع وية لعتة الم رار ال بير للرواب الموجوةت

المل
المل

ال ص .
ال ص .

الشكل( :)4دوال العضوية
❖

واعت المعر ة :Knowledgebase Rules

بعللت ااتملللا م ل عمليللة الم للبيي يللم ت للوي

اعللتت المعر للة الم وتللة م ل المأللامي الم للبأة ( poor, good,

 )excellentالم تمثل تاتج ت يل القواعت و واعت الم اب الم بي ،طيا تسمهتم ثماتية واعت م المل لات مل تلوة

 HTMLخما

طالة األتواة األارى ل اك خر عة واعت مسمهتمة .وال القواعت موضحة
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❖

المأمي :Aggregation

الشكل( :)5قواعد المنطق المضبب

بع للت ت ي للل القواع للت الس للابقة ت للم عملي للة تأمي ل ال م للاقج المسمحص لللة باس للمهتام تأمي ل  OR-MAXكم للا موض للح ل
ال ل(.)6

الشكل( :)6تنفيذ القواعد وعملية التجميع وحساب قيمة الرتبة

❖

:Defuzzification

يللم طسللاب يمللة الرتأللة  Rankل للل مل ل
ال ل( ،)6وطسي الصيحة اصتية:

تللاب لل لمللة بااعممللاة علللة لريقللة ال قاللة الوسللاة  centriodكمللا ل

)  Xi. ( X
)  ( X

)…(7
إكا كاتت ال لمة موجوةت

الع وا و

محموى المل

يمة الرتأة سوف تصأح م اع ة.
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 9.3الخوارزمية المقترحة لعملية البحث واالسترجاع

ع تما يقوم المسمهتم ب ةاات عأارت ااسم سار ويهمار ال ر  Searchتبتخ عملية حص عألارت ااسم سلار للمأكلت مل

وجوةال ا .الل العألارت يلم إةاالللا عل لريلب  SmartTextBoxوالو صل
األااا الماأعية الم

ت تمواجت

يسلاعت المسلمهتم ل عمليلة تصلحيح

عأارت ااسم سار وال ل( )7يوضح المها ا تسياب لعملية الأحا.

الشكل( :)7المخطط االنسيابي لعملية البحث
بعت كلن تسمتعة ةالة مهصصة لعمل تليتة لمص و ة معلومات ال لملات الم ماطيلة ،وت لمل الل المعلوملات ال لملة
الم ماطيللة ،ع للتة المل للات الم ل ت ل ا للل ال لمللة ،ع للتة اله لواةم الم ل ت ل معلوم للات ع ل ا للل ال لم للة ،ومعلوم للات

المل ات الم تظلر يلا ال لمة .كما تليئ مص و ة خارى لح ظ معلومات المل لات المسلمرجعة ،كملا الو موضلح ل
ال ل(.)8
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الشكل ( :)8هيكلية مصفوفة الكلمات المفتاحية
يم إسمهسص ال لمات الم ماطية م عأارت ااسم سار وكلن باسمهتام خكثر م تعبير تظام لحلف األوسلمة tags

والرمو الهاصلة ،ومل ثرل الحصلوت عللة العألارت بااعمملاة عللة تعبيلر تظلام الاص بلأطرف األبأتيلة اات لي يلة.
المص و ة الهاصة بلا.

بعتاا يم تقاي العأارت إلة ال لمات الم ماطية وا تلا

إكا ك ل للا ص ل ل توق ااامي ل للار  CheckBoxلممعلق ل للات ال لم ل للة  Allrelevantموش ل للر س ل للوف ي ل للم توس ل للي ال لم ل للات
الم ماطيللة الموجللوةت ضللم عأللارت ااسم سللار وكلللن باسللمهتام لريقللة بحللا ااصللة بللالم اب الم للبي والم ل تمثللل

اوار مية بحا مأساة تسم ت

مبتقلا علة  Levenshtein-Distanceوتسمهتم للحصوت عللة تقريلي للمالابب

بي السسسل الحرفية .وتعا  Levenshtein-Distanceمتى الماابب بي سلسلمي طرفية.
تسممر عمليلة الأحلا إللة خ ي مملل حلص جميل ال لملات الم ماطيلة ،كملا تلم عمليلة مقارتلة ال لملات الم لا ة إللة
القاقمة الأتيتت ألجل المأكت م ختلا ل تظلر مسأقاً

القاقمة.

ويللم تعيللي القللي إلللة المصل و ة الهاصللة بالمل للات كات العس للة بال لمللات الم ماطيللة وإكمللات مللل مصل و ة ال لمللات

الم ماطية وي أ الا األمر سوا ً تمت عملية توسعة ال لمات خم ل تم .
 .10تنفيذ نظام  FIRSو مناقشة النتائج

إ تظام  FIRSللِ خاميلة كبيلرت لملا يمممل بلِ مل سلرعة وة لة ل عمليلات ال لرسلة والأحلا وا سلمرجاة

وس لللولة المعام للل مع للِ م ل

ب للل المس للمهتمي  .ق للت تلل ت ي للل و برمأ للة ال ظ للام باس للمهتام اللح للة البرمأي للة  C#ض للم

مأموعة لحات البرمأة  Visual Studio 2008ب لار عمل كي إصتار  . .NET Framework Ver. 3.5وتل
ااعممللاة علللة الصل وف المل تللتع

لرت المقللابا ل برمأللة ال للأ ات ضللم تظللام الم للحيل وي للتو windows

 .socketsوتتع لحة  C#كمابة بلرامج كات االوط ت يليلة ممعلتةت  multithreadingوال مل ممالألات تصلمي
و رمأة وطتات ال ظام المصم  ،ويعممت ال ظام علة تموك .العميل\ااةم.

لمابيب ال ظام المقمرال يأي تحقيب ما يأت :
 -1تو ير طاسأة كات مواص ات ااصلة طيلا تحملا .طاسلأة ت لو
خكثلر وتظللام ت لحيل  64bitل ل ي لو

يللا الللاكرت الرقيسلية اللل RAMبحأل  8GBخو

للاةر علللة المعاملل مل الل اللللاكرت ومعلالج  2.9GHzوالقللرص الصلللي

يقل ع  .320GBوتسمة ال الحاسأة بالهاةم الرقيس .

 -2تليتة اعتت البياتات الم وتة م الوثاقب ال صية علة القرص الصلي الهاص بحاسأة الهاةم الرقيس .

254

نظام السترجاع المعلومات في المكتبات االلكترونية...

 -3تحميل  .NET Framework Ver. 3.5علة طاسأة الهاةم الرقيس .
 -4تحميل برتامج الهاةم الرقيس الماب ل ظام  FIRSالهاص بعملية ال ط

وال لرسة علة طاسأة الهاةم الرقيس .

 -5ر طاسأة الهاةم الرقيس م جلا  wireless access pointلحرة تليتة شأ ة ا تمراتيت.
 -6بعلت كلللن يللم ت يلل برتللامج الهللاةم الرقيسل لحللرة الحصللوت علللة مل لات ال لرسللة المل تحلم ظ بلللا علللة القللرص
الصلي الهاص بحاسأة الهاةم الرقيس .

بع للتاا تحم للل برت للامج المس للمهتم (الأل ل الث للات مل ل ال ظ للام المقمل لرال) عل للة طاس للأات المس للمهتمي المرتأا للة ب للأ ة
ا تمراتيللت م ل اجللل تللو ير اتمللة الأحللا وا سللمرجاة .يوضللح ال ل ل( )9واجلللة برتللامج الهللاةم الرقيس ل

ويوضللح

ال ل( )10واجلة برتامج المسمهتم.

الشكل ( :)9واجهة برنامج الخادم الرئيسي

الشكل ( :)10واجهة برنامج المستخدم.

ت ل إامأللار ال ظللام المللتعوم بللالم اب الم للبي علللة مأموعللة م ل عأللارات ااسم سللار عللتةاا ع لرت ،وت ل اسللمهتام
العأارات ت سلا

تظام

يتع الم اب الم بي ،وتظام آار يعممت الأحا
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يق للوم بعملي للة ال لرس للة والأح للا با عمم للاة عل للة الم ل للرس  luceneالم م للوب بلح للة  ،C#وت ل طس للاب مع للتت مق للاييا
ا سمتعا والت ة لأمي عأارات ا سم سار وكاتت ال ماقج كما
ث جمعت تماقج الهوار ميات الثس

الأتوت( )1والمهااات البياتية

مها بيات واطت موضح

ال ل( )12م خجلل توضليح جلوةت وك لا ت

الهوار مية المقمرطة باسمهتام الم اب الم بي .وت تمثيلل تملاقج الهوار ميلات اللثس

ال لل ل( )13والهوار ميل للة المقمرطل للة و رتل للامج
ال ل(.)14

ال ل(.)11

بواسلاة الملتر .الم لراري ل

 Luceneالمعممل للت عالمي للاً ل ل المل للتر .الم ل لراري الموضل للح ل ل

جدول( :)1نتائج عبارات االستفسار العشر
Precision
باستخدام المنطق المضبب

Precision
باستخدام برنامج Lucene

Precision
بدون استخدام المنطق المضبب

Recall

100%
100%
90%
83.7%
76.4%
73.9%
72.9%
64.03%
61.1%
53.4%

90%
79.98%
79.5%
54.37%
50.38%
47.82%
44.57%
37.96%
33.73%
21.82%

76.25%
75.13%
76.4%
68.4%
64.8%
65.9%
62.7%
59.6%
56.2%
53.8%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

الشكل ( :)11معدل مقياسي اإلستدعاء والدقة لعبارات اإلستفسار العشر أ -باستخدام المنطق المضبب,
ّ
ب-بدون استخدام المنطق المضبب ،ج -باستخدام برنامج Lucene

الشكل( :)12المخطط البياني لنتائج الخوارزميات الثالثة والذي توضح جودة وكفاءة
الخوارزمية المقترحة في استرجاع المعلومات
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الشكل( :)14المدرج التكراري لنتائج
الخوارزمية المقترحة وبرنامج Lucene

الشكل( :)13المدرج التكراري لنتائج
الخوارزميات الثالثة
 .11االستنتاجات
الا الأحا إلة ا سم ماجات اصتية:

لقت توصل ا

 -1إ خ اسمهتام تظرية المأموعات الم بأة
مقارت ًة م الارق ال سسي ية:
•
وا عية.

اسمرجاة المعلومات يمملن علة األ ل واطلتت مل الهصلاقص اصتيلة

ت للو عس للات الصلللة الم للبأة خكثللر تعبي ل اًر م ل القللي الحقيقيللة الواضللحة ،كمللا ت للو عمليللة ب اقلللا خكثللر

•

ل طالللة كللو عللتة الوثللاقب كبيللر جللتاً ل

•

ااسم سار الم بي يو ر للمسمهتم ال رصة ال بيرت للوصوت إلة المواضي الم يلم بلا.

األكثر لحاجمِ.

الم اللب الم للبي يوجللِ المسللمهتم إلللة الوثللاقب كات األاميللة

 -2الهوار مية المقمرطة الم لأقت لحرة طساب رتأة الوثيقة خعات ة ة ومروتة عالية.
 -3و رت عمليلة اسلمهتام المعلابير ال ظاميلة( )Regular Expressionسللولة ل عمليلة تحليلل الوثيقلة و ل تحتيلت
الرمو الهاصة وال لمات المسمأعتت.

 -4اسمهتام اوار مية  Boyer-Mooreساعت

طساب ت رار ال لمات

الوثاقب ب ل سري وة يب.

 -5خةت الهوار مية المقمرطة لعملية ال لرسة ،وإ كاتت تمالي و ماً للم يل ،إلة جعل عملية الأحا وا سمرجاة تلم

ب ل خسرة.

 -6ع للتما ي لتال المسللمهتم اسم سللا اًر لل ظللام للا ال ظللام يقللوم ب حللص ا سم سللار وتصللحيح عأللارت ا سم سللار خث للا
عملية ااةاات و المال ي م الحصوت علة تماقج ة يقة ةو إشحات المسمهتم بعمليات المصحيح والمعتيل.

 -7خةى اسمهتام الهوار مية المقمرطة لموليت ال لمات الم ماطية إلة ياةت ة ة ال ماقج.
 -8خةت عمليللة توسللي ال لمللات الم ماطيللة باسللمهتام الم اللب الم للبي واوار ميللة  Levenshtein-Distanceإلللة
تحسي توعية ا سمرجاة وكلن بموسي عتة الوثاقب كات الصلة.
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