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AAbbssttrraacctt  
Because of the increasing growth of the information in the Internet, sets of 

web applications are used to help the user in finding the information that is 

most appropriate to his needs and queries. 

This research aims to build a search engine to retrieve the most relevant web 

pages with the queries that are presented by the users by constructing a web 

pages ranking system depending on their content and hyperlinks. Also the 

research aims to enhance the indexing system for the web content. 

To retrieve the optimal results, a ranking system has been built which 

consists of two main subsystems. The first subsystem is Term-based Ranking 

subsystem that assigns a rank score to the web pages depending on the 

contents of these web pages by implementing TFxIDF Algorithm and Vector 

Spreading Activation Algorithm. And the second is Link-based Ranking 

subsystem that assigns a rank score to the web pages depending on their 

contained hyperlinks by implementing an improved PageRank algorithm. 

Enhanced Indexing Process is considered as a main tool that supports in 

retrieving best results. In addition, the query optimized even it is a normal 

search query or advanced search query. 

The concluded issues in this research are: reducing the number of iterations 

by improving the Google’s PageRank algorithm which yields to reduce the 

spent processing time. Also the results are more accurate depending on the 

Recall and Precision measurements. Two drawbacks of Google search engine 

concluded when Google’s results compared with the proposed search engine’s 

result. 

The proposed search engine hardware requirements are a computer installed 

as a local server. On the other hand, software requirement are the following 

programming tools to build a web application: HTML, Java Script, Microsoft 

Visual Basic 6.0, Microsoft Visual InterDev 6.0, Microsoft SQL Server 7.0, 

ADO and ODBC Connections, and ASP.   
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  الخالخــــــــــالصالصــــــــــةة
  

ن         ة م تخدام مجموع ى اس وء ال م اللج ت ت ي االنترني ات ف م البيان ي حج د ف و المتزاي سبب النم ب

ستخ       ساعد الم ي ت ث الت ات البح دعى محرآ ي ت ات و الت ن    دالتطبيق ة م ى مجموع صول عل ي الح م ف

  .المعلومات التي تكون مقاربة قدر االمكان من طلبه او استفساره

ذا البحث يهدف ة االنترنيت ان ه ي بيئ صميم محرك بحث يعمل ف ى ت صفحات إل ال سترجاع ال

ر ة  األآث اء منظوم ى بن ز عل ن خالل الترآي ستخدمين م ل الم ن قب ة م سارات المقدم ع االستف ة م  مطابق

ة         و الخاصة برتب مواقع     فرعية من محرك البحث      ا الفائق االنترنيت اعتمادًا على محتوياتها و ارتباطاته

ة اخرى      و رتب م  ، من جهة  سار من جه ات       . فردات االستف ة لعملي ى اجراء تحسينات ظروري اضافة ال

  .الخاصة بمحتويات مواقع االنترنيتالفهرسة 

ة رتب تتكون من جزئين                  لغرض   اء منظوم ى بن اد عل م االعتم ائج ت االول ، إسترجاع افضل النت

ا المفرداتي   ى محتوياته ادًا عل ت اعتم صفحات االنترني ب ل اء الرت تص بإعط تخداميخ ك بأس  ة و ذل

ة  ة   TF×IDF خوارزمي اني يختص     ، Vector Spreading Activation و خوارزمي و الجزء الث

ة           تخدام خوارزمي ك باس ة و ذل ا الفائق ى ارتباطاته اد عل ت باالعتم صفحات االنترني ب ل اء الرت بإعط

PageRank  تعتبر عمليات الفهرسة المحسنة من الوسائل التي ساعدت في      . )او المطورة(  المحسنة

  .الحصول على افضل النتائج باالضافة الى امثلية االستفسار سواء آان من النوع االعتيادي او المتقدم

ة       طة خوارزمي ب بواس يم الرت و الوصول لق ث ه ذا البح ي ه تنتاجه ف م اس ا ت   PageRankم

ات    ن العملي ل م دد اق ي ع سنة ف وفر   المح ا ي ررة مم نالمتك ستغ م ت الم ذ  الوق ي التنفي ذلك ، رق ف و آ

ـ     اييس الـ ى مق م   . Precision و  Recallالحصول على نتائج اآثر دقة باالعتماد عل شاف ت  بعض  اآت

  .  نتائج النظام المقترحة نتائجه مع عند مقارن Googleالثغرات في محرك البحث 

ة في        Hardwareهة الــ قترح من جــآانت متطلبات بناء النظام الم ة مهيئ  هو وجود حاسبة الكتروني

ة   ـ     Serverبيئ ة الـ ستخدمة هي     Software و من جه  HTML, Java:  آانت ادوات البرمجة الم

Script, Microsoft Visual Basic 6.0, Microsoft Visual InterDev 6.0, Microsoft  

SQL  Server 7.0,   ADO and  ODBC  Connections,  and  ASP    

 


