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ანოტაცია 

 ნაშრომში განხილულია ინფორმაციის ძებნა, როგორც პროცესი და ძებნის თანამედროვე 

ალგორითმები, დაწვრილებით არის განხილული სემანტიკური ძებნის ალგორითმი 

ტექსტურ მონაცემთა ბაზაში რომლებიც გამოიყენება ძებნის სისტემებში. გაანალიზებულია 

ამ ალგორითმების სუსტი და ძლიერი მხარეები. წარმოდგენილია მონაცემთა ძებნის 

პროცედურები მონაცემთა ბაზებში და სემანტიკური ძებნის თავისებურებები. 

შემუშავებულია მონაცემთა ბაზა რომელიც წარმოადგენს  ენის კორპუსის მცირე ანალოგს. 

 

 

 

 

Annotation 

In this work is considered information research as a  process and modern search algorithms, semantic 

search algorithms is discussed in detail in textual database  which is used in search engines. Is 

analyzed the strengths and weaknesses of this algorithms. Also is mentioned data search procedures 

in databases and semantic search features. Is collaborated database which represents language's small 

analogue. 
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შესავალი 

      თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად, სულ უფრო მეტად იზრდება 

ინფორმაციის მოცულობა, რაც ბუნებრივია ართულებს ჩვენთვის საჭირო ინფორმაციის 

ადვილად და დროულად მოძიებას. უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში ინფორმაციის 

ძიების ოპტიმიზაციის პროცესი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა .ინფორმაციის 

ძებნისთვის უმეტეს წილად გამოიყენება ვებ სივრცე, რომელიც მალე გახდა ყველაზე ხშირად 

გამოყენებადი სივრცე. მაგალითისთვის ჯერ კიდევ 2004 წელს ინტერნეტ მომხმარებბლებს 

შორის ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა,რომ გამოკითხულთა 92% ფიქრობდა, რომ 

ინტერნეტ სივრცე არის ყველაზე კარგი საშუალება  ყოველდღიური ინფორმაციის 

მოსაძიებლად. 

      მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამომხმარებლო სივრცეში 

მუდმივად ჩნდებიან სხვადასხვა საძიებო სისტემები  ინფორმაციის ძებნის ეფექტური 

ალგორითმების შექმნა კვლავ აქტუალურია. განსაკუთრებით აქტუალურია ინფორმაციის 

ნაკადის მზარდ მოცულობაში მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისი (რელევანრური) 

ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა. აქ იკევეთება ორი ძირითადი მიმართულება: პასუხი 

მოთხოვნაზე იყოს რაც შეიძლება ზუსტი (სემანტიკური თვალსაზრისით) და 2. მოთხოვნაზე 

პასუხი იყოს რაც შეიძლება სწრაფი. 

სემანტიკური თვალსაზრისით ზუსტი პასუხის მისაღებად აუცილებელია თვით 

მომხმარებლის მოთხოვნა წარმოსდგეს ისეთი ფორმალიზებული სახით, რომ არ დაირღვეს 

მისი შინაარსობრივი მნიშვნელობა. ჩვენ შევისწავლეთ მთელი რიგი მეთოდები, რომლებიც 

ნაწილობრი აგვარებენ ამ პრობლემას, მაგრამ უმრავლესი მათგანი დიდი მოცულობის 

ტექსტების სახით წარმოდგენილი ცოდნის სტატისტიკურ დამუშავებაზეა დაფუძნებული. 
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არსებული სტატისტიკური ანალიზისაგან განსხვავდება Explicit Semantic Analysis (ESA) 

მეთოდი, რომელიც, ავტორების აზრით, სემანტიკურად ზუსტად  წარმოადგენს 

განუზღვრელი მოცულობის ბუნებრივ ენოვან ტექსტებს. ეს მეთოდი ძირითადად ეფუძნება 

ცნენებათა ფორმირებას ვიკიპედიაში განთავსებული სხვადასხვა სტატიების ანალიზით. 

კვლევები რომლებიც ცნებათა ფორმირების მოდელირების სფეროში გასული საუკუნის 60-

იანი წლებიდან მიმდინარეობს, აქტუალობას არ კარგავს და ნებისმიერმა ახალმა ან 

მოდიფიცირებულმა მოდელმა შესაძლოა ახალი რეალობები წარმოაჩინოს კონცეპტების 

გამოყენების შესაძლებლობებში. 

      არანაკლებ საინტერესოა ცნებათა ფორმირების, სახეთა ამოცნობის და ობიექტთა 

კლასიფიკაციის ანალიტიკური ევრისტიკების მეთოდი. ეს მეთოდი ასევე  წარმატებით 

გამოიყენებოდა ცოდნის ბაზის ფორმირებისათვის სხვადასხვა დანიშნულების ექსპერტული 

სისტემებისათვის. 

  



6 

 

 

ინფორმაციის ძიაბა, როგორც პროცესი და ინსტრუმენტი 

      ინფორმაციის ძებნის, როგორც პროცესის, აქტუალურობა ზრდის მოთხოვნას შეიქმნას 

ისეთი ტიპის პროგრამული სისტემები და ინსტრუმენტები (მათ შორის დანართებიც) 

რომლებიც მომხმარებლის მოთხოვნაზე დააბრუნებენ ადექვატურ პასუხს რაც შეიძლება 

მცირე დროში. მეტ წილად ყურადღება მახვილდება ინფორმაციის საძიებო 

სისტემის/პროგრამის შემუშავებაზე. ინფორმაციის ძებნის სისტემა არის პროგრამა, რომელიც 

ინახავს, მართავს ინფორმაციას უმეტესად ტექსტურ დოკუმენტებში, თუმცა შესაძლოა 

შენახული იქნას ასევე მულტიმედიურ ფაილებში. სისტემა ეხმარება მომხმარებლებს 

მისთვის საჭირო ინფორმაციის მოძიებაში. მას არ შეუძლია ცალსახად დააბრუნოს 

ინფორმაცია ან უპასუხოს კითხვებს, ნაცვლად ამისა სისტემა ატყობინებს მომხმარებელს იმ 

დოკუმენტის არსებობის და ადგილმდებარეობის შესახებ, რომელიც შეიცავს მისთვის 

სასურველ ინფორმაციას.ასეთ დოკუმენტს ეწოდება რელევანტური დოკუმენტი. კარგმა 

ძებნის ასეთ დოკუმენტს ეწოდება რელევანტური დოკუმენტი. კარგმა ძებნის სისტემამ უნდა 

დააბრუნოს მხოლოდ რელევანტური დოკუმენტები, თუმცა ასეთი ძებნის სისტემა არ 

არსებობს და არც იარსებებს,ვინაიდან საძიებო ტექსტის ფორმულირება უმეტეს წილად 

არასრული იქნება, შესაბამისად რელევანტური დოკუმენტის ძებნა დამოკიდებულია 

მომხმარებლის სუბიექტურ აზრზე. პრაქტიკაში შესაძლებელია ორმა მომხმარებელმა 

საძიებელ სისტემას მისცეს ერთი და იგივე მოთხოვნა, სისტემამ დააბრუნოს მაქსიმალურად 

რელევანტური დოკუმენტი, თუმცა მოძიებული ინფორმაცია ერთი მომხმარებლისთვის 

შესაძლოა იყოს სასურველი, ხოლო მეორე მომხმარებლისთვის - არა.არსებობს სამი საბაზისო 

პროცესი, რომელსაც მხარს უნდა უჭერდეს ინფორმაციის საძიებო სისტემა: დოკუმენტის 

შიგთავსის წარმოდგენა,მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის წარმოდგენა, 

აღნიშნული ორი მოთხოვნის შედარება. ინფორმაციის ძებნის სისტემაში დოკუმენტის 

წარმოდგენის პროცესს ეწოდება ინდექსაცია, რომელიც მიმდინარეობს ავტომატურად, 

მომხმარებელი არ იღებს უშუალო მონაწილეობას პროცესში.ხშირად საძიებო სისტემა 

იყენებს ძალიან ტრივიალურ, მარტივ ალგორითმებს ინდექსირებული ტექსტის 

წარმოსადგენად, მაგალითად ალგორითმი რომელიც ეძებს სიტყვებს ინგლისურ ტექსტში 
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უბრალოდ ასოებს აყენებს ერთ რეგისტრში, რის შედეგადაც მომხმარებელს შეუძლია 

უგულებელყოს რეგისტრები. ინდექსაციის პროცესი მოიცავს მის შენახვას სისტემაში,ხშირად 

ინახება მხოლოდ დოკუმენტის ნაწილი მაგალითად სათაური, ძირითადი აბსტრაქტული 

ინფორმაცია პლიუს ინფორმაცია დოკუმენტის ადგილმდებარეობის შესახებ. 

მომხმარებლისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიება ხშირად დამოკიდებულია, მის მიერ 

მოთხოვნის ფორმულირების პროცესზე. მომხმარებლის მოთხოვნისა და სისტემის მიერ 

წარმოდგენილი დოკუმენტის თანაფარდობას ეწოდება შედარებას პროცესი ( matching ). ამ 

პროცესის შედეგი არის დოკუმენტების სია, რომელთაგანაც მომხმარებელმა უნდა მოძებნოს 

ის დოკუმენტი, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება მის მოთხოვნებს. სისტემის მიერ 

დაბრუნებული დოკუმენტების სიაში რელევანტური დოკუმენტები უნდა იყოს სიის 

სათავეში, ამ შემთხვევაში მცირდება მომხმარებლის მიერ დახარჯული დრო, რომელიც 

ჭირდება მას აღნიშნული დოკუმენტის წასაკითხად. მარტივი მაგრამ ეფექტური 

რეიტინგული ალგორითმი იყენებს დოკუმენტში საძიებო სიტყვების სიხშირული 

განაწილების მეთოდს და ასევე სტატისტიკურ ინფორმაციას, დოკუმენტში ბმულების 

რაოდენობის შესახებ. სტატისტიკაზე დაფუძნებული რეიტინგული ალგორითმები 

ანახევრებს მომხმარებლის დროს, რომელიც ჭირდება მას დოკუმენტის წასაკითხად 
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ინფორმაციის ძებნა მონაცემთა ბაზებში 

      ინფორმაციული ძებნა ზოგადად ეს არის არასრუქტურირებლი ინფორმაცის ძებნის 

პროცესი, რომელიც აკმაყოფილებს ინფორმაციულ მოთხოვნებს, ამიტომ მიშვნელოვანია 

ინფრმაცილი ძებნის შედგი იყოს რაც შეიძლება ზუსტი. როგორც წესი ძებნის პროცესი 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ ოთხი ეტაპისაგან შემდგარი პროცედურის სახით, რომლის 

სისრულეც დამოკიდებულია ყოველი ეტაპის წარმატებულობაზე: 

1. მოთხოვნის ინფრომაციის განსაზღვრა და ინფორმაციული მოთხოვნის 

ფორმულირება; 

2. ინფრომაციის მასივების მფლობელების (წყაროების)განსაზღვრა; 

3. ინფორმაციის ამოკრება გამოვლენილი მასივებიდან; 

4. მიღებული ინფორმაციის გაცნობა და ძებნის შედეგის შეფასება. 

ინფორმაციული ძებნის კლასიკურ ამოცანად მიჩნეულია დოკუმენტების ძებნა, რომელიც 

აკმაყოფილებს მოთხოვნას, დოკუმენტების რაღაც კოლექციის ფარგლებში. ძებნის 

მეთოდებიდან გამოიყოფა ოთხი ძირითადი:  

1. ძებნა მისამართით 

 2. სემანტიკური ძებნა 

3. დოკუმენტური ძებნა 

 4. ფოტოგრაფული ძებნა. 

მონაცემთა ბაზაში ძებნა განიხილება, როგორც ძებნა მისამართით. მაგრამ ტექსტების ძებნის 

დროს აუცილებელია სემანტიკური ძებნის ელემენტების დამატებაც. 
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   ძებნა მონაცემთა ბაზებში - საძიებო სისტემის მოდელი 

    ვებ სივრცეში ინფორმაციის მოძიებასთან ერთად  არანაკლებ მნიშვნელოვანია ძებნის 

მოდელირების შემუშავება მონაცემტა ბაზისთვის, რომელიც საშუალებას მოგცემს დიდი 

მონაცემთა ბაზებისთვის საჭირო (რელევანტური) ინფორმაციის მოძიებას, ნაკლები 

რესურსებით და ოპტიმალურ დროში. 

    დღეს გავრცელებული ინფორმაციის ძებნის ტექნოლოგიები (როგორც ვებ სივრცეში ასევე 

მონაცემთა ბაზაში) ეფუძნება ზემოთ აღწერილი მეთოდებიდან ერთერთ მეთოდს. ნაკლებად 

მოიძებნება ტექნოლოგიები, რომელიც კომბინარულად ამ ძებნის მოდელების გამოყენებას. 

მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემაში ძებნის უზრუნველყოფის სერვისი ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი  პრინციპია, რომელზეც დამოკიდებულია ბაზის ძირითადი ფუნქციონალი: 

მომხმარებლისათვის მოთხოვნისამებრ, საჭირო ინფორმაციის მიწოდება.  

      მონაცემთა ბაზისათვის საძიებო სისტემის შემუშავება ცალკე პროგრამის სახით თითქმის 

არ განიხილება. უმთავრესად ძებნის პროცედურა წარმოდგება,  როგორც მონაცემთა ბაზის 

მართვის სისტემის დანართი. ამ ფუნქციონალური დანართის მუშაობის ეფექტურობა 

დამოკიდებულია ბაზის მოდელზე, ბაზის სტრუქტურაზე, სისტემურ რეალიზაციაზე და 

ასევე მის ფიზიკურ განლაგებაზე (განლაგებულია ერ სერვერზე, თუ დაცილებული წვდომის 

საცავებში). 

     მონაცემთა ბაზების თეორია იცნობს იერარქიულ, ქსელურ, რელაციურ და ჰიბრიდულ 

მონაცემთა სტრუქტურებს, რომლებიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ვითარდებოდა და 

კვლავაც ვითარდება. მრავალი მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემა ისტორიას ჩაბარდა, 

ბევრი ახალიც გამოჩნდა, რომელთა შორის ლიდერებიცაა, კერძოდ Oracle, MsSQL 

Server,MySQL, Intebase, №სცცესს, dBase, Visual_FoxPro, Paradox და სხვ. ყველა ეს 

«გადარჩენილი» თუ «ახალდაბადებული» ბაზების მართვის სისტემები რელაციურ 

მოდელზეა აგებული (ან სუბრელაციურია).  

მონაცემთა ბაზა დისკრეტული დინამიკური სისტემაა, რომლის მდგომარეობები 

(რელაციები) მიეკუთვნება ფიქსირებულ მონაცემთა მოდელს. მონაცემთა მოდელი   

შეიძლება განვმარტოთ, როგორც ალგებრული სისტემა, რომელიც შედგება ლექსიკონური 

სიმრავლეების (საგნობრივი სფეროს ამსახველი სიტყვების ერთობლიობა) და მათ შორის 

დამოკიდებულებებისგან, რომლებზეც შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა სახის 
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ოპერაცია. მონაცემთა რელაციური მოდელი ფორმალური მათემატიკური ობიექტია და მისი 

საშუალებით საგნობრივი სფეროს არა ფორმალიზებული თვისებების ასახვას მივყავართ 

რთულ სემანტიკურ პრობლემამდე. იგულისხმება სემანტიკის (შინაარსის) მათემატიკური 

მოდელირების სპეციფიკური პრობლემები. მათი სირთულე ძირითადად განისაზღვრება 

მონაცემთა ბაზის რეორგანიზაციის (განახლების) პროცედურების სირთულით, სტატიკური 

და დინამიკური შეზღუდვების (პრედიკატებს) სისწორის შემოწმებით.   

       შეზღუდვები გამოხატავს მონაცემთა ბაზის მდგომარეობის (რელაციები) ზოგად, 

აბსტრაქტულ თვისებებს ანუ მონაცემთა ბაზის სემანტიკას. შეზღუდვების გამოხატვის 

ყველაზე ბუნებრივი ხერხია გამონათქვამები I რიგის პრედიკატებს ენაზე, რომელიც 

განსაზღვრავს მონაცემთა ბაზის დასაშვებ მდგომარეობათა სიმრავლეს. ამ გამონათქვამების 

ერთობლიობა მოდელიდან ამოსარჩევი ელემენტის სახელებთან ერთად (ატრიბუტების 

დასახელება) ქმნის მონაცემთა ბაზის ე.წ. სტატიკურ სქემას 

      მონაცემთა ბაზა, გადადის რა ერთი მდგომარეობიდან მეორეში (რელაციური 

ცვალებადობა), აღწერს მონაცემთა მოდელში გარკვეულ ტრაექტორიას. ყოველი მომდევნო 

მდგომარეობა შეიძლება დამოკიდებული იყოს მის წინა მდგომარეობაზე. ამ მდგომარეობებს 

შორის კავშირები აღიწერება მთლიანობის დინამიკური შეზღუდვებით 

(პრედიკატებით),რომლებიც ქმნის მონაცემთა ბაზის ე.წ. დინამიკას.  
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      თუ  გავაანალიზებთ ინფორმაციის ძიების საყოველთაოდ მიღებულ სქემას, ადვილი 

იქნება მისი შეთანადება მონაცემთა ბაზაში და მის სამართავ სისტემაში მიმდინარე 

პროცესებთან და დამუშავების ეტაპებთან.  

    ამდენად თუ შევიმუშავებთ ინფორმაციის ძიების სინთეზირებულ მეთოდს, რომელიც 

გააერთიანებს ზემოთ აღწერილ  მეთოდის ძლიერ მხარეებს, მას გადავიტანთ მონაცემთა 

ბაზის ტერმინებში და შევუსაბამებთ პროცედურებს, შესაძლებელი იქნება შევქმნათ 

მონაცემთა ბაზებში ინფორმაციის საძიებო სისტემის მოდელი.  
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სემანტიკური ძებნა - პრობლემები და გადაჭრის გზები 

      ინფორმაციული ძებნის ამოცანა წარმოადგენს ინფორმატიკის კლასიკურ ამოცანას, 

რომელიც ინფორმაციული ნაკადის ზრდასთან ერთად დღითიდღე სულ უფრო აქტუაური 

ხდება. მიუხედავად იმისა, რომ ამ სფეროში კვლევები აქტიურად და დიდი ხნის 

განმავლობაში მიმდინარეობს, თანამედროვე საძიებო სისტემები სრლყოფილები არ არიან. 

ამის გამო ყველა წამყვანი და არაწამყვანი ფირმები, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ 

ცდილობენ საძიებო სისტემების სრულყოფას და ახალი მიდგომების შემუშავებას. უკანასნელ 

წლებში სულ უფრო მეტი ყურადღება ექცევა ინფორმაციის ძებნას სემანტიკით. 

      თანამედროვე საძიებო სისტემები ძენის პროცესს ძირითადად ანხორციელებენ გასაღები 

სიტყვების საშუალებთ, რისი უზრუნველყოფისთვისაც აუცილებელია მილიარდობით 

ინტერნეტ-გვერდების ინდექსირება. აქ თავს იჩენს ისეთი მოვლენები, როგორიცაა 

პოლისემიტურომა (ომონიმია - ერთი სიტყვის მრავალმნიშვნელოვანობა) და სინონიმია 

(მრავალი სიტყვის ერთმნიშვნელოვანობა), რაც ზრდის საძიებო სისტემის მიერ 

დაბრუნებული არარელევანტური პასუხების რაოდენობას. ვებ-გვერდების რაოდენობის 

ზრასთან ერად იზრდება ინტერნეტ-დოკუმენტების კონტენტის ანალიზის მოთხვნილება, 

რათა მინიმუმამდე იქნა დაყვანილი არარელევანტური შედეგების რაოდენობა. ამ 

პრობლემის მოსაგვარებლად 2001 წელს სერ ტიმოთი ბერნერს-ლის მიერ შემოთავაზებული 

იქნა სემანტიკური ვების ტექნოლოგა. ამ ტექნოლოგიის შესაბამისად სემანტიკურ ვებში, 

ჩვეულებრივი ვებისაგან განსხვავებით, ინფორმაცია იწერება სემანტიური ქსელის სახით 

ონტოლოგიის დახმარებით. ამგვარად პროგრამა-კლიენტს შეუძლია ამოიღოს ვებიდან 

ფაქტები და გააკეთოს მათგან ლოგიკური დაკვნა. სემანტიური ვები მუშაობს ჩვეულებრივი 

ვების პარალელურად და იმისათვის, რომ სემანტიკურ ვებში არსებული ძებნის მექანიზმების 

გამოყენება შეგვეძლოს, პარალელურად უნდა მოხდეს მისი წარმოდგენა  სემანტიკური 

ქსელით. 

    როგორც აღვნიშნეთ, სემანტიკური ვები წარმოადგენს ტრადიციული ინტერნეტის 

გაფართოებას და გამიზნულია ინფორმაციის ძებნის და განაწილების გამარტივებაზე. 

მოცემული ტექნოლოგია ეფუძნება სტანდარტული ენობრივი ონტოლოგიების გამოყენებით 

აგებულ ელემენტებს, ისეთებს როგორიცაა OWL. ჩვეულებრივი საძიებო სისტემები 

ეფუძებიან დოკუმენტის ტერმინების გასაღები სიტყების მოთხოვნაზე  აგებულ ძებნას და არ 
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შეუძიათ გამოიყენონ აზრობრივი მნიშვნელობა შედეგის მისაღებად, ამიტომ სემანტიკური 

ძებნის მკვლევარების მიერ შემოთავაზებულია ძებნის ტექნოლოგიები (OntoSearch, Semantic 

Portals, Semantic Wikis, მულტიაგენტი P2P, მარშრუტების სემანტიკური სისტემები, კითხვა-

პასუხის სისტემები), რომლებიც ცოდნის გზის შესანახად იყენებენ ონტოლოგიას. 

სემანტიური ვებ-ის დოკუმენტი SWD (Semantic Web Document) წარმოდგება, როგორც 

ონტოლოგიის ან საგნობრივი არის ონტოლოგიიდან აღებული გარკვეული ტეგებით 

დაჭდევებული ჩვეულებრივი დოკუმენტების შემცველი მონაცემთა ნაკრები. ასეთი 

ინტერეტ-დოკუმენტები, დოკუმენტის დაჭდევებისას გამოყენებული ონტოლოგიის ტიპის 

შესაბამისად, შეიძლება გადანაწილდნენ სხვადახვა კატეგორიებად. 

      არსებული სემანტიკური ვების ტექნოლოგიები ძირითადად ცდილობენ  შემდეგი 

პრობლემის გადაჭრას: ფორმალური მოთხოვნის (მოთხოვნის ონტოლოგიის) ავტომატური 

ფორმირება და ისეთი დოკუმენტების კოლექციის მიღება, რომელთა სტრუქტურა წინასწარ 

არაა ცნობილი (განაწილებლი და სემანტიკურად მრავალგვარი მონაცემები). 

      სტანდარტული ინტერნეტ-ძებნა გასაღები სიტყვებით ეფუძნება მოთხოვნილი ტერმინის 

ინტერნეტ-დოკუმენტში შემცველი ტერმიების სტრიქონული (ლექსიკური) შესაბამისობის 

აღმოჩენის ტექნოლოგებს. ჩვეულებრივ ინტერნეტ ძებნა გასაღებით გამოიყენება 

არასტრუქტურირებული ინტერნეტ-დოკუმენტების ძებნისათვის. 

      ყველაზე პოულარულ ინტერნეტ-ძებნას წარმოდგენს ბულის ძებნა, რომელიც ეფუძნება 

გასაღების სიტყვების სხვადასხსვა კომბინაცის აღმოჩენას AND, OR, NOTოპერაციებით. 

გარდა ამისა არსებობს სხვა ტიპის ძებნის ინსტრუმენტბიც: არამკაფიო ძენა; ძებნა 

ჯოკერებით (Wildcardსიმბოლოების) და მანძილებით;  ძებნა კონტექსტებით; ძებნა გასაღები 

სიტყვების ადგილმდებარეობით; საგა-ორიენტირებლი ძებნა; ძებნა თეზაურუსში; 

სტატისტიკაზე დაფუძნებული ძებნა (მაგ:Google PageRank). 

      გასაღებით ძებნის ტექნოლოგია შესაძლებელია გახდეს SWD-დოკუმენმტის მიღების 

საფუძველი, საძიებო სიტყვის SWD-ს ონტოლოგიის ელემენტების შესაბამის ცნებასთან  

შეთანადების გზით. ასეთი ტექნოლოგია გამოიყენება Swoogle საძიებო სისტემაში. ამ 

სისტემის განმასხვავებელი ნიშანი არის ის, რომ აღმოჩენის ალგორითმში არ იყენებს 

სემანტიკას. ნაცვლად ამისა შესაბამისობის ძიება ეფუძნება ლექსიკურ მეთოდებს 

(სტრიქონული შესაბამისომა ტერმინების შემცველ სტრიქონებთან, რომელიც შეესაბამება 
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ცნებებს ონტოლოგიაში). სემანტიკური ძებნის ალგორითმისათვის  ტერმინების მსგავსების 

ლექსიკური და სინტაქსური ანალიზი მნიშვნელოვანი არ არის, მნიშვნელოვანია მათი 

აზრობრივი მსგავსება. 

      სემანტიკური შესაბამისობისათვის აუცილებელია მოთხოვნის და დოკუმენტის 

სემანტიკური მნიშვნელობა იყოს ცნობილი. თუ მოთხოვნა განსაზღვრულია ფორმალურად, 

ყოველი ტერმინის სემანტიკა შეიძლება ცხადად განიმარტოს.  ამგვარად, თუ მოთხოვნა 

მოცემულია როგორც ონტოლოგია (მოთხოვნის ონტოლოგია), მაშინ ყოველი ტერმინის 

მნიშნელობა (როგორც ონტოლოგიური ცნებისა) იხსნება  სემანტიკური 

დამოკიდებულებების გამოყენებით ამ ცნებებსა და  ტერმინების სხვა ონტოლოგიებს შორის. 

ასეთი დამოკიდებულება წარმოადგენს არა მხოლოდ „is-a“, არამედ „part-of“ , „meronym“, 

„synonym“ და სხვა დამოკიდებულებასაც. მეორეს მხრივ, თუ მოთხოვნა განსაზღვრულია 

არაფორმალურად, მაგალითად ბუნებრივ ენაზე, მაშინ მოთხოვნის ყოველი ტერმინის 

სემანტიკა  უნდა იყოს რაღაცნაირად გახსნილი. პრობლემა იმაშია, როგორ შეძლებს მანქანა 

გაიგოს, რომელი შინაარსობრივი მნიშვნელობა იგულისხმებოდა მოთხოვნაში, რათა 

მივიღოთ მომხმარებლისათვის უფრო აზრობრივად ახლოს მდგომი და საინტერესო 

დოკუმენტი. ინტელექტუალური საძიებო სისტემები, ისეთები როგროიცაა AskJeeves, 

ცდილობენ ამ პრობლემის მოგვარებას ტერმინებისა და მათი 

ურთიერთდამოკიდებულებების ანალიზში ბუნებრივი ენის დამუშავების მეთოდების ან 

მომხმარებელთან ერთად მოთხოვნების ხელახალი განსაზღვრიების  გამოყენებით. სხვა 

ალტერნატიული მეთოდი მოთხოვნის ყოველ ტერმინს ასახავს მის შიდა მნიშვნელობაზე, 

რისთვისაც მაგალითად გამოიყენება ვექტორული სივრცის ისეთი ინდექსაცია, როგორიცაა 

LSI (Latent Semantic Indexing) და WordNet ლექსიკონი. გარდა ამისა სემანტიკური 

ასახვისათვის (დამატებით მოთხოვნაზე)  დოკუმენტი უნდა მოიცავდეს თავის სემანტიკას. 

SWD-ს შემთხვევაში დოკუმენტის სემანტიკა ფორმალურად და ცხადად განისაზღვრება 

ონტოლოგიაში. არასტრუქტურირებულ დოკუმენტებტან მუშაობისას აუცილებელია 

მოწინავე ონტოლოგიური მეთოდოლოგიების გამოყენება. 

      ზემოთაღწერილი მეთოდების საფუძველზე შექმნილია ინტერნეტ-ძებნის 

განზოგადოებული ალგორითმი  SWSS  (Semantic Web Search System) სისტემისათვის, ის 

აერთიანებს რამდენიმე ტექნოლოგიას და საშუალებას იძლევა შეიქმნას მეტა-ძრავი იმ SWD 
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დოკუმენტების ფილტრაციისათვის, რომლებსიც მიიღება Swoogle საძიებო მექანიზმით. 

Swoogle - SWD დოკუმენტების ინდექსირების რობოტული საძიებო სისტემაა . იგი იძლევა 

მეთოდებს სემანტიკურად გადაბმული დოკუმენტებისათვის მოთხოვნების 

შესასრულებლად. ის ახდენს მეტაამონაცემების ამოღებას და ითვლის დამოკიდებულებას 

დოკუმენტებს შორის. ალგორითმი საშუალებას იძლევა მოხდეს ბუნებრივ ენაზე 

გაკეთებული მოთხოვნის ავტომატური გარდაქმნა ფორმალურ მოთხოვნად (მოთხოვნის 

ონტოლოგიად), SWD-დოკუმენტის ონტოლოგიური ძებნა/რანჟირების გამოყენებით. 

დამოკიდებული ონტოლოგიები ემატება არაერთმნიშვნელოვნების აღმოსაფხვრელად 

WordNet ლექსიკობის საშუალებით. ალგორითში შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვა 

ნებისმიერი ლექსიკონებიც, რომლებიც ასახავენ სემანტიკურ კავშირს მოთხოვნის ტერმინებს 

შორის. 

      მიუხედავად იმისა, რომ სემანტიკური ვები უზრუნველყოფს ქსელში ინფორმაციის 

შედარებით სრულ ძებნას, არსებობს რიგი გადაუჭრელი პრობლემები: 

 არასტრუქტურირებულ ინტერნეტ (და არა მარტო) დოკუმენტების უზარმაზარი 

რაოდენობა, რომელებიც ითხოვენ „დაჭდევებას“  სემანტიკური ძებნის სისტემის 

გამოყენებისათვის. ეს რთული ამოცანაა, რადგანაც მოითხოვება პრობლემურ-

ორიენტირებული ონტოლოგიის განვითარება. 

 არსებული მონაცემების „დაჭდევების“ პროცესის ავტომატიზირება“. ეფექტური 

ინტერნეტ-ძებნა მოითხოვს ფორმალური მოთხოვნების შექმნას ონტოლოგიის არსებობის 

გარეთ. გამოდის, რომ ჩვეულებრივმა მომხმარებელმა უნდა შეისწავლოს ფორმალური ენა 

ასეთი ტიპის მოთხოვნების შესაქმნელად. 

 მოთხოვნის პროცესის თავისუფალ ფორმად (მაგალითად ბუნებრივ ენაზე 

წარმოდგენილი წინადადების ან გასაღები სიტყვების სიმრავლის სახით)  ავტომატური  

გარდაქმნის მეთოდების შემუშავება  და სხვა. 

 

      გარდა ამისა სემანტიკური სასძიებო სისტემების შემუშავება-რეალიზაციის დროს 

წარმოიშვება სხვა პრობლემებიც: 

1. გარე რესურსების გამოყენება. SWSS უნდა მოიცავდეს დამატებით/გარე რესურსებს, 

თუ მათთვის გამოიყენება მოთხოვნები ბუნებრივ ენაზე. ასეთი ცოდნა შეიძლება 
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წარმოდგეს, როგორც საერთო ლექსიკონიების ან/და დაკავშირებული ონოტლოგების 

სახით. 

2. ავტომატიზაცია და გამჭვირვალეობა. SWSS უზრუნველყოფს ძებნის პროცესის სრულ 

გამჭვირვალეობას საბოლოო მომხმარებლისათვის, იძლევა რა მოთხოვნის შესაბამის 

SWD-დოკუმენტების რანჟირებულ სიას. SWD-დოკუმენტების ძებნა ხორციელდება 

ადამიანის მინიმალური ჩარევით. მომხმარებელმა მხოლოდ ამოწმებს ძებნის შემდეგ 

დაბრუნებულ ინფორმაციას. 

3. წარმადობა. SWD-დოკუმენტების ძებნა უნდა იყოს სწრაფი. მოთხოვნაზე პასუხის 

დრო ქსელში რეალურ რეჟიმში ყოფნისას - მნიშვნელოვანია. SWSS უნდა იყოს 

რეალიზებული, როგორც მრავალბიჯიანი პროცესი ყოველი ბიჯის შესრულების 

მოკლედროის ინტერვალით სასურველი შედეგის მისაღებად. 

4. სიზუსტე/სისრულე. SWSS სისტემის სიზუსტე ასევე მნიშვნელოვანი საკითხია. SWD-

დოკუმენტების მოთხოვნისათვის რეალურ სისტემებში გამოიყენებული 

ტექნოლოგიების და რეალიზაციების ტესტირრება უნდა მოხდეს  მიღებული 

შედეგების სიზუსტის და სისრულის კონტექსტში. კერძოდ არაერთმნიშვნელოვნების 

ავტომატური აღმოფხვრა და SWD-დოკუმენტების ავტომატური ძებნა 

უზრუნველყოფს სიზუსტეს და სისრულეს. 

       ამგვარად სემანტიკურ ძებნას გააჩნია პრობლემები, რომელიც დღემდე გადაუჭრელია 

იმის და მიუხედავად თუ რა ენაზე ანხორციელებს ეს სისტემა ძებნას. გარდა ზოგადი 

პრობლემებისა ცალკე აღსანიშნავია ქართულენოვანი დოკუმენტების ძებნის პრობლემები. 

მარტივი ანალიზი აჩვენებს, რომ ერთიდაიგივე საძიებო სისტემაში ქართულ და ინგლისურ 

ენაზე გაკეთებულ მოთხოვნაზე მიღებული შედეგების ხარისხი მკვეთრად განსხვავდება 

ერთმანეთისაგან. უპირველესი ამის მიზეზი არის ის, რომ ნაკლებადაა ქართულენოვან 

ინტერნეტ სივრცეში ვებ გვერდები წარმოდგენილი SWD დოკუმენტების სახით; სხვა 

მიზეზად შეიძლება დასახელდეს ქართული ენის მორფოლოგიურ-სინტაქსური სირთულე, 

რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია; ასევე პრობლემაა ქართული ენის კორპუსების სიმცირე და 

ხელმისაწვდომობა ინტერნეტ სივრცეში, რაც რიგი საძიებო სისტემების მიერ გამოიყენება 

ლექსიკონებისა და ონტოლოგიების შესაქმნელად არა მარტო ძებნის არამედ მანქანური 

თარგმნის უზრუნველსაყოფად. 
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ინფორმაციის ძებნის თანამედროვე მეთოდები 

       ინფორმაციის ძებნის მეთოდების შეფასების 2 ძირითადი  კრიტერიუმი არსებობს: I. 

ძებნის მეთოდები ეძებენ არა რელევანტურ დოკუმენტებს, II. ისინი ვერ ეძებენ ყველა 

რელევანტურ დოკუმენტს. პირველ შეფასებას ეწოდება ზუსტი შეფასება (precision rate) ანუ 

პროპორციული შეფარდება მოძებნილი დოკუმენტი არის თუ არა რელევანტური, ხოლო 

მეორე შეფასებას ეწოდება მსგავსი/გახსენებითი შეფასება (recall rate) - პროპორციული 

თანაფარდობა, ყველა მოძებნილი დოკუმენტი არის თუ არა რელევანტური. თუ 

ინფორმაციის მაძიებელს სურს მეტი სიზუსტე, მან უნდა შეავიწროვოს /შეამციროს 

მოთხოვნა.  ნახაზზე წარმოდგენილია ინფორმაციის ძებნის ცნობილი თანამედროვე 

მოდელები და მათი კლასიფიცირება გამოყენების თვალსაზრისით.  

      ინფორმაციის ძებნის გავრცელებული მეთოდი იყოფა ორ მოდელად ესენია: 

 ლოგიკური (boolean) მოდელი 

 სტატისტიკური (Statistical ) მოდელი:  

 

 

      პირველ მოდელს მიეკუთვნება Boolean Information Retrieval (BIR) ინფორმაციის ძებნის 

ლოგიკური მოდელი, ხოლო სტატისტიკურ მოდელს:  

 

 Vector Space Model ინფორმაციის ძებნის ვექტორული სივრცის მოდელი 

 Probabilistic Model ინფორმაციის ძებნის ალბათური მოდელი 
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მონაცემთა ბაზაში ძებნის ინსტრუმენტები 

      ინფორმაციის ძებნას, მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემებში, ერთ-ერთი ძირითადი 

ადგილი უკავია. არსებულ სისტემებში უფრო ხშირად გამოიყენება ძებნის ინსტრუმენტები, 

მაგ. ბულეანის ძიება, რომელსაც იყენებს მონაცემთა ბაზა ინდექსაციისთვის, რაც შემდეგ 

ამარტივებს ძიებას. ეს ალგორითმი ხშირად გამოყენებადია, რადგან მას გააჩნია დიდ 

ინფორმაციასთან გამკლავების საშუალება, ასევე იყენებენ ისეთი სტრუქტურირებული 

ინფორმაციის დასამუშავებლად, სადაც შესაძლო ვარიანტები მცირეა. განვიხილოთ 

მაგალითი: ვთქვათ, გვაქვს პერსონათა ცხრილი, რომელშიც ერთ-ერთი ველი უჭირავს სქესს, 

ხოლო სტრიქონის უნიკალური იდენტიფიკატორია მაგ. გამოგონილი ID სვეტი 

(შესაძლებელია პირადი ნომერიც).  

 

იდენტ.სქეს 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

მდედრ. 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

მამრ. 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

 

აღნიშნულ ცხრილში მოვძებნოთ მდედრობითი სქესის პიროვნებები. ამისთვის ვირჩევთ 

ყველა იმ იდენტიფიკატორს, რომელსაც მდედრ. სტრიქონში აქვს ერთიანი, ასეთებია, 

2,3,7,8,9. ამ იდენტიფიკატორების შესაბამისი სტრიქონები, ძირითად ცხრილში არის 

მდედრობითი სქესის. ეს ალგორითმი გამოიყენება სტრუქტურირებული მონაცემების ძებნის 

ინსტრუმენტებში, სემანტიკური მონაცემებისთვის კი არ იძლევა კარგ შედეგს. თუ გვაქვს 

ტექსტური ჩანაწერი, ამ ველში სემანტიკური ძიება ბულეანის ალგორითმით შედეგიანი არ 

იქნება. ბულეანის ძებნაში გამოიყენება ტექსტის სტრუქტურირებულ მონაცემებად 

წარმოდგენა. მაგ. განვიხილოთ დოკუმენტები.  

1. პირველ რიგში ეს დოკუმენტები უნდა იყოს დასათაურებული, ან დავასათაუროთ  

ჩვენით.  

2. შევადგინოთ ცხრილი, სადაც სვეტების სახელები იქნება დოკუმენტების სათაურები,  
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ხოლო სტრიქონები იქნება ამ დოკუმენტებში გამოყენებული განსხვავებული  

სიტყვები. მაგ.  

 დოკ 1 დოკ 2 დოკ 3 დოკ 4 დოკ 5 

სიტყვა 1 1 0 0 0 0 

სიტყვა 2 1 1 1 0 0 

სიტყვა 3 0 1 0 1 1 

სიტყვა 4 0 1 0 0 0 

....      

 

       ეს ცხრილი შედგენილია ზემოთ მოყვანილი მაგალითის მიხედვით. თუ გვინდა 

მოვძებნოთ დოკუმენტები, რომელშიც გვხვდება სიტყვა 1 და სიტყვა 2 ერთად, უნდა ავიღოთ 

შესაბამის სვეტებში ჩაწერილი 1-იანები, ანუ, დოკ 1 არის მხოლოდ ასეთი დოკუმენტი. 10000 

და 11100 =10000 

       მონაცემთა ბაზებში იგივე სტრუქტურა შეგვიძლია ავაგოთ. ბულეანის ძებნის 

ალგორითმი არ იძლევა ძებნის ჩატარების საშუალებას სემანტიკური თვალსაზრისით. 

იმისთვის რომბულეანის ძებნა გამოყენებული იყოს სრულყოფილად, უფრო მეტი აქცენტი 

უნდა გაკეთდეს,ტექსტური მონაცემის სემანტიკურად სტრუქტურირებულ მონაცემად 

წარმოდგენაზე. 

  



21 

 

 

ტექსტური მონაცემთა ბაზის შემუშავება სემანტიკური ძებნის 

განსახორციელებლად 

სემანტიკური ძებნის პრობლემის გადასაჭრელად არაერთი მექანიზმი და მიდგომა 

გამოიყენება. ზემოთ აღწერილი პრობლემების და მიდგომების ანალიზის შედეგად 

გამოიკვეთა ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი - ნებისმიერი მეთოდის რეალიზაციისათვის 

აუცილებელია შეიქმნას სატესტო სისტემა, სადაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა 

მოდიფიცირებული თუ ახალი ძებნის მეთოდების შემოწმება.  

სატესტო სისტემის ძირითადი კომპონენტი უნდა იყოს ტექსტების მასივი - ეგრეთ 

წოდებული ენის კორპუსის ტიპის მონაცემთა ბაზა, რომელშიც დამატებით ჩაშენებული 

იქნება ცოდნის ბაზაც. ამდენად ნაშრომში მიზნად დავისახეთ შეგვექმნა ისეთი 

საინფორმაციო სისტემა, რომელიც ამ მინიმალურ მოთხოვნას შეასრულრბდა.  

სისტემა სქემატურად შეიძლება წარმოვადგინოთ შემდეგნაირად: 

 

მართვის პანელი 

 

 

მონაცემთა ბაზა 
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ცოდნის ბაზა 

       მოკლედ დავახასიათოდ თითოელი მათგანი და განვიხილოთ  მათი ფუნქციები: 

   მართვის პანელი წარმოადგენს  Windows Form Application ს რომლის საშუალებითაც 

მომხმარებელ შეუძლია ტექსტური მონაცემების შენახვა  SQL–ში. ის  შედგება ორი 

გვერდისაგან: 
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მართვის პანელის საშუალებით მომხმარებელს  მარტივად შეუძლია შეიტანოს ტექსტური 

მონაცემები მონაცემთა ბაზაში.  განსაზღვროს ტექსტის ტიპი არის ის ლიტერატურული თუ 

არამხატვრული, ტექსტის სათაური, ტექსტის შექმნის დრო, წყარო და  ასე შემდეგ.  ასევე 

შესაძლებელია როგორც მომხმარებლის ასევე  ავტორის მონაცემების განსაზღვრაც. 

მონაცემთა ბაზა შედგება შემდეგი ძირითადი ცხრილებისაგან: 

1. ტექატების ცხრილი 

2. ქართულ სიტყვათა ლექსიკონი 

3. პერფიქსების პექსიკონი 

4. სუფიქსების ლექსიკონი 

5. აფიქსების ლექსიკონი 

ამ ცხრილების საშუალებით შესაძლებელია განხორციელდეს სიტყვათა იდენტიფიცირება 

მეტყველების ნაწილების შესაბამიობის დადგენით და განხორციელდეს სემანტიკური 

ძებნა. 
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 განვიხილოთ რამდენიმე მათგანი. 

  მაგ  dbo.Autor. 

 

ეს ცხრილი შედგება 5 ველისგან სადაც იწერება მონაცემები ტექსტის ავტორის შესახებ 

რომელსაც მომხმარებელი ავსებს მართვის პანელიდან. ავტორის Id, სახელი, სქესი 

დაბადების ტარიღი და პსევდონიმი. 

Dbo.textType 

                                       

ტექსტის ტიპი რომელის საშუალებიტაც ხდება განსაზღვრა იმისა თუ რა ტიპისაა ტექსტი 

ლიტერატურული ან არამხატვრული და შედგება მხოლოდ ორი ველისგან :  Id, type. 
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Dbo.User : 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

წარმოდგენილ სურათზე არის  User  ცხრილი გამოსახული. ცხრილი წარმოდგენილია 4 

ველით რომელშიც იწერება მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია: მომხმარებლის Id , სახელი, 

დაბადების თარიღი, მომხმარებლის სახელი და სქესი. 

 

Dbo.Genres:          

          

 

 

ამ ცხრილში ინახება ინფორმაცია  ტექსტის ჟანრის შესახებ და შეიცავს მხოლოდ 2 ველს 

Id  და Genre. 

 

        და კიდევ სხვადასხა ცხრილები რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია 

სხვადასხვანაირად და მთლიანობაში შეადგენენ მონაცემთა ბაზას. შემდეგ ნახატში 

წარმოდგენილია ზემოთ აღწერილი  ცხრილების ურთიერდამოკიდებულება 
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      ჩემს მიერ წარმოდგენილი პროექტი შედგება მონაცემთა ბაზისა (SQL–ში) და ამ ბაზაში 

მონაცემების შესატანად გამოყენებული Windows Form Application (Visual Studio-ში)–ისაგან. 

პროექტი წარმოადგენს ენის კორპუსის მცირე ანალოგს.  მოცემული ბაზა კი წარმოადგენს 

ტექსტურ მონაცემთა ბაზას რომელშიც უნდა განხორციელდეს სემანტიკური ძებნა. იგი 

განკუთვნილია არამხატვრული და ლიტერატურული ტექსტებისათვის. თითოეულ მათგანს 

გააჩნია როგორც საერთო ასევე  თავ-თავიანთი მახასიათებლები. ორივე ჟანრის 

ტექსტებისათვის საერთო მახასიათებლები არის ტექსტის ავტორი, ტექსტის სათაური, 

ტაქსტის შექმნის დრო, მომხმარებელი(ანუ ტექსტის დამმატებელი), ტაქსტის მოცულობა და 

ტექსტის წყარო, ხოლო ამ ორი ჟანრის ტექსტებისათვის განსხვავებულ მახასიათებლებს 

წარმოადგენენ: ლიტერატურული ტექსტის შემთხვევაში  ტექსტის ჟანრი (მაგ: ისტორიული; 

სათავგადასავლო, კრიმინალური და ა.შ.), ტექსტის ტიპი: (მაგ: ანეგდოტი, თრილერი, 

დეტექტიური და ა.შ.) და ტექსტის ქრონოტიპი (მაგ: ტექსტში მოთხრობილი სავარაუდო 

ადგილი და დრო). არამხატვრული ტექსტის შემთხვევაში კი ტექსტის ფუნქციონირების  

სფერო (მაგ: საყოფაცხოვრებო , ოფიციალური-საქმიანი, წარმოების და ა. შ), ტექსტის ტიპი 

(მაგ: ავტობიოგრაფია, აქტი, ხელშეკრულება და ა.შ) და ტექსტის თემატიკა (ერთი ტექსტი 

შესაძლოა იყოს რამდენიმე თემატიკის  - ბიზნესი, კომერცია, დანაშაული; მეცნიერება, ომისა 

და შეიარაღებული კონფლიქტი და ა.შ.). რამოდენიმე ამ მახასიათებელთაგანი თავის მხრივ 

რიგ შემთხვევებში ხასიათდება საკუთარი მახასიათებლებითაც. რაც შეეხება ფორმას რომლის 

მეშვეობითაც ხდება ბაზაში მონაცემების დამატება წარმოდგენილია მხოლოდ ერთი ფორმით 

და ამ ფორმაზე Tab Control-ით გამოყოფილი ორი გვერდისაგან. პირველივე გვერდზე 

(Main)შესაძლებელია ორივე ჟანრის ტექსტიდან, არჩევის შემთხვევში დავამატოთ 

ნებისმიერი რომელიც ჩვენ გვინდა, თავისი საერთო თუ განსხვავებული 

მახასიათებლებითურთ, ხოლო მეორე გვედზე კი შესაძლებელია რამოდენიმე უკვე 

განსაზღვრული მახასიათებლებისთვის ველების დამატება და უკვე შემდგომ შესაძლებელი 

იქნება ტექსტის დამატების შემთხვევაში უკვე ამ მახასიათებლის არა ხელით ჩაწერა ყოველ 

ჯერზე არამედ გვექნება არჩევის საშუალება. 

           ამ პროექტში გამოყენებულია შემდეგი ტექნოლოგიები, მონაცემთა ბაზები და 

პროგრამირების ენები: Management StudioSQL Server, LINQ, Visual Studio C#( Windows Form) 
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                                                                  დასკვნა 

სამაგისტრო ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოების შედეგად გამოიკვეთა, რომ არ 

არსებობს ინფორმაციის ძებნის უნივერსალური ალგორითმი, რომელიც ერთნაირად 

ეფექტური იქნება ვებ- სივრცეში, სხვადასხვა მონაცემთა საცავებში და ასევე მონაცემთა 

ბაზებში, მაგრამ ტექსტურ მონაცემთა ბაზაში ერთ-ერთი ოპტიმალური არის სემანტიკური 

ძებნის ალგორითმი. 

 სემანტიკური ძებნის მოდელის დახვეწის და მისი პროგრამული რეალიზაციის შედეგად 

შესაძლებელი იქნება შეიქმნას ისეთი პროგრამულ ინსტრუმენტი, რომელიც ნებისმიერ 

ტექსტურ  მონაცემთა ბაზის მართვის სისტემასთან იქნება თავსებადი, მიღებული 

პროდუქტი იქნება უნივერსალური და მოსახერხებელი ყველა მომხმარებლისათვის.    
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დანართი 

 

 

  ჩემს მიერ წარმოდგენილი პროეტქი აწყობილია  Visual Studio c# ( რომელშიც 

გამოყენებულია  Windows Form Application და Microsoft.NET Framework  ტექნოლოგია)-ის და 

SQL Server-ის გამოყენებით. იმისთვის რომ გავუშვათ ეს პროგრამა აუცილებელია 

კომპიუტერში იყოს ჩაწერილი  Microsoft Visual Studio  2008  (2010)  და  SQL Server 2008.  

ამავდროულად კომპიუტერის ტექნიკური მახასიათებლები აუცილებლად უნდა 

შეესაბამებოდეს აღნიშნული  პროგრამების სიძლიერეს. რაც ყველაზე მოთხოვნადი და 

მნიშნელოვანია  ოპერატიული მეხსიერება (RAM)  არ უნდა იყოს 2 GB- ტზე ნაკლები.  

პროგრამის გასაშებად ვიქცევით შემდეგნაირად: 

1. შესრულებაზე ვუშვებთ Visual Studio c# 

2. ვირჩევთ და ვხსნით იმ ფაილს სადაც ეს პრექტია მოთავსებული 

3. ვუშვებთ     SQL Server 2008  

4. ვაკეთებთ ჩემს მიერ შექმნილი ბაზის backup-ის აღდგენას  იმ შემთხვევაში თუ 

პირველად ხდება ამ კოპიუტერზე აღნიშნული ბაზის ამუშავება 

5. Visual Studio c# ში უკვე არჩეულ პროექტს ვუშვებთ შესრულებაზე 

 

     ზემოთ ჩამოთვლილი მოქმედებების შესრულების შედეგად  Visual Studio c#-ში გამოვა 

Windows Form Application,  იგივე ფორმა, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს შეუძლია 

შეავსოს სასურველი  ტექსტური მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაიგზავნება ჩვენს 

ბაზაში და შეინახება. 


