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 תקציר 1
 

וידאו וקול ברשת האינטרנט. תכנים רבים  הולכת וגוברת המגמה של הפצת תכניבעת נוכחות, 

 תהיא איך לאתר את התוכן המתאים ביותר. בעייהעיקרית זמינים למשתמשים, אך הבעיה 

קול אוטומטית מהווה אחד האתגרים הגדולים בתחום אחזור מידע. אינדוקס תכני וידאו ו

 זיהוי דיבורשמשתמש בטכנולוגית  ,פרויקט זה מנסה לתת מענה לבעיה על ידי פיתוח מנוע חיפוש

 כדי לאנדקס תכני וידאו וקול.  ,בפס קול

לפי אפשר לחפש קבצי וידאו וקול מהתח מנוע חיפוש ופבמסגרת פרויקט מתקדם במדעי המחשב 

חפש מילים בתוך קבצי קול או פס קול של ממילים שנאמרו בפס קול של קובץ. מנוע החיפוש 

מילות החיפוש  ציג את קבצי המדיה שבהן נאמרומקבצי וידאו שהועלו קודם לכן למנוע החיפוש ו

נאמרו מילות  ל להגיע ישירות לנקודות שבהן ושמשתמש יכ ,כך .ומיקומן על ציר הזמן של הקובץ

 . פושהחי

אינדוקס הרצאות מוקלטות באנגלית. בוצע מומש בעולם מאגר הרצאות הפרויקט 

למציאת מועד רלוונטיות ובאיתור מהיר של הרצאות  מסייעבאוניברסיטאות ומכללות. פרויקט 

 קסונדיאכדוגמת  רבבנושא ומילים הרלוונטיים. לפרויקט זה פוטנציאל מימוש ראשון בו דנו 

אינדוקס תכניות רדיו או  .ועוד , כגון מאגר תכניות רדיו או טלוויזיהשוניםמתחומים  ניםתכ

 , המימוש יאפשר למשתמש לאתר תכניות רלוונטיות לפי מה שנאמר בתוכנית. הטלוויזי

בתחום אינדוקס תכני מדיה. ניתן להמשיך פרויקט זה ולענות על  פרויקט זה מהווה נדהק ראשון 

)שיפור  ים בתכני מדיה? איך לשפר איכות תוצאות החיפוש: איך לזהות צמדי מילשאלות מסוג 

    מנוע זיהוי(?
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 מבוא 2
 

 

יום אינטרנט מוצף בתכני וידאו ואודיו רבים כגון סרטים, חדשות, הרצאות, סרטי הדרכה וכו'. כ

( אשר metadataרוב מנועי חיפוש הקיימים מחפשים בתוך שם הקובץ, כותרת או תיאור )

. מקורות אלה במקרה הטוב משקפים בצורה [41] תמש שהעלה את הקובץהוקלדו על ידי מש

מקרה בו שם  :אלדוגמ) כללבלא רלוונטיים  במקרים רביםו חלקית את מה שנאמר בקבצים הללו,

. איכות החיפושים )במנועי חיפוש קלאסיים( תלויה ברמת הפירוט קובץ הוא מספר(ה

הקובץ. בנוסף לקושי  בתוכנו שלתלויה  איננהו metadata-רלוונטיות של שם הקובץ, כותרת והו

כלומר עם  ,הרלוונטי בתוך תוצאות החיפוש קטע הקיימת בעיית איתור  מדיהאינדוקס קבצי 

קבלת תוצאות החיפוש המשתמש חייב לראות או לשמוע את כל קובץ לכל האורך על מנת לאתר 

 את הקטע הרלוונטי.

 

מץ רב במחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום בשנים אחרונות חברות רבות משקיעות מא

כמו עיבוד  [8] טכנולוגיית זיהוי דיבור משתמשת בגישות ובתחומים רביםקול.  זיהוי דיבור בפס

, תהליכי מידול סטטיסטי של פונמות אותות דיבור לצורך מיצוי מאפיינים מתוך אות הדיבור,

ס נתונים בדיבור בגישה מונחית מידע, אימון אוטומטיים של המודלים הסטטיסטיים מתוך בסי

שפה ואלגוריתמים של במידול לשוני המתאר את ההקשרים הסמוכים והרחוקים יותר בין מילים 

חיפוש לצורך ביצוע חיפוש יעיל ואופטימאלי של סדרת המילים בעלת ההסתברות הגבוהה ביותר, 

  .אקוסטי והלשוניהבהינתן אות דיבור והמידול 

פותחו מספר מנועי חיפוש ו טכנולוגיית זיהוי דיבורבהתקדמות משמעותית ה במהלך השנים חל

[. יכולת של הטכנולוגיה לספק זיהוי דיבור 1,40,44ה ]טכנולוגיקבצי וידיאו המבוססים על ה

בעת אינדוקס קבצי  משמעותי למערכות אחזור מידעמידע באיכות מאוד גבוהה מוסיפה עוד 

 .  וידוא וקול

 

ם המתאר את מונחי החיפוש ומסמכים. הוא מבנה נתוני (Inverted Index)פךוהמאינדקס 

תפקידו של אינדקס מהופך הוא להפוך את מילות החיפוש למסמכים ומיקומים של מילות 

[ 4ומאמר ] C. Manning, P. Raghavan, S. Hinrich של  [44] החיפוש בתוך המסמכים. ספר

ונים, אלגוריתמים וטכניקות מרכזיות בתחום מתארים מבני נת J. Zobel, A. Moffat  של

המקורות מהווים בסיס לגישות ואלגוריתמים בפרויקט זה לדוגמה מבני אינדוקס קבצי הטקסט. 

 נתונים של אינדקס מהופך, אלגוריתמי חיפוש וכו'. 
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  המערכת דרישות 3
 

 

קול לפי יאפשר לחפש קבצי וידאו ושפתח מנוע חיפוש להמטרה העיקרית בפרויקט זה היא 

מילים שנאמרו בתוך פס קול של הקובץ. מנוע חיפוש יחפש מילים בתוך קבצי קול או פס קול 

מילות  של קבצי וידאו שהועלו קודם לכן למנוע החיפוש ויציג את קבצי המדיה שבהן נאמרו

החיפוש ומיקומן על ציר הזמן של הקובץ, כך שמשתמש יוכל להגיע ישירות לנקודות שבהן 

 לות החיפוש.נאמרו מי 

 

 

 

  המערכת. תאור 4איור 

 

תהליך לאחר  ם.יטקסטואלי ניםלתכ םתוא המירמו כקלט וידאו וקולקבצי  תקבלמ מערכתה

מנוע  לתוךתכנים טקסטואליים שלהם על פי ת את קבצי הקלט אנדקסהמערכת מ ,ההמרה

 .חיפוש

פי על קבצי מדיה  חיפוש ביצוע שאילתות המאפשרמשתמש גרפי  ממשק ספקתמ המערכת

    בהם.תוכן הנאמר 

 

       

 

 

 מנוע חיפוש

 קבצי

 מדיה

 מילות חיפוש

 חיפושה תוצאות
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 תדרישות פונקציונאליו 1.1
 

  המערכתקלט 

 קבצי וידאו ואודיו -קבצי מדיה  

 שאילתות חיפוש 

 פלט המערכת

 שמות קבצי מדיה וחותמות זמן של מילים שנמצאו -תוצאות החיפוש  

   סטטיסטיקות תהליכי ההמרה ואינדוקס 

 

 פלט של תתי המערכות \קלט

 מערכת זיהוי דיבורקלט  

 קבצי קול  

 פלט מערכת זיהוי דיבור 

 )נקודת זמן שבה נאמרה המילה( קבצי טקסט המכילים מילים וחותמות זמן  

 של קבצי קול לקבצי טקסט סטטיסטיקות תהליך ההמרה  

  

 מנוע החיפושקלט  

 זמן שבה נאמרה המילה()נקודת קבצי טקסט המכילים מילים וחותמות זמן   

 שאילתות חיפוש  

 מנוע החיפושפלט  

 שמות קבצי מדיה וחותמות זמן של מילים שנמצאו   -תוצאות החיפוש   

 סטטיסטיקות תהליך האינדוקס  

 

 

  ומידע דרישות תפעוליות

 

  מדיהבתוך קבצי חיפוש מילים 

  של קבצי מדיה פורמטים שונים העלאהיכולת (mp3, mp4) 

 חותמת זמן דיצמתי קול לקובץ טקסט כאשר לכל מילה המרה קבצ 

 מילות החיפוש ונתוניםשל סיומות עצירה ו ותטיפול במיל   

 מהופךהטקסט באמצעות אינדקס  יגישה לקבצ 

  מהופךיכולת עדכון אינדקס 

  על הדיסק  מהופךיכולת אכסון אינדקס 

  מהדיסק    מהופךיכולת טעינה אינדקס 

 ( מדיה ציהמרה של קוב ותתוצא) וקבצי טקסט  אכסון קבצי מדיה מקוריים 

 למערכת  ו ואודיואיכולת העלאת קבצי ויד 
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  מילונים של מודל שפה  שונים של מנוע זיהוי דיבור עיצוב והתאמה מילוניםיכולת (

 ומודל אקוסטי( ומנוע חיפוש )מילים עצירה(

 סים לבצע חיפושים במאגר קבצים המאונדק למשתמש אפשריגרפי  חיפוש ממשק

 במערכת

  גרפי להצגת סטטיסטיקות תהליכי המרה ואינדוקסמשתמש ממשק 

  גרפי להעלאת קבצי מדיה חדשים משתמש ממשק 

 

 

 תדרישות לא פונקציונאליו 2.3
 

 להתקנה מערכת  תמינימאליו דרישות חומרה

  ליבות 1 -מעבד 

 ( זיכרוןRAM )- 4GB 

  500 -דיסק קשיחGB למערכת( )תלוי במספר וגודל של הרצאות שיועלו 

 

 מושיאילוצי מ

  בשפת אנגלית בלבד ניםתכה כאשרהמנוע תומך בעיבוד מדיה 

  מערכת הפעלהWINDOWS 

  זמן המרת פס קול לטקסט תלוי בביצועים של ספרייה החיצוניתSphinx4  וגודל

 המילון.

 מבטא, עוצמת קול.באיכות פס קול בקבצי מדיה האיכות החיפוש תלוי , 

 המערכת והנחות  גבלותמ 2.2

 

  קבצי קלט של מערכת הם קבצי מדיה בפורמטיםmp4, mp3 

 זיהוי דיבור מתבצע רק בשפה אנגלית 

 .המערכת לא מטפלת באיכות הקול, מבטא, טונציה 

 הרצאות שנבדקו היו מדויקות בלבד 

  אין תיקון שגיות כתיב 
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 תוכנהעיצוב מערכת  4
 

 תכדוגמת דיאגראמו UML תוהשתמש במספר דיאגראמו OOתכנון ועיצוב המערכת בוצע בגישת 

  תרשימי רצף.מחלקות, 

 ארכיטקטורה 1.4

 
 

 

 . ארכיטקטורה של מערכת מנוע חיפוש4איור 

 

 :(4)איור  עיקריים םהמערכת מורכבת משלושה יישומי

 

4. Media Extractor -  תפקידו של היישום הוא לקבל קבצי מדיה כקלט ולהמיר אותם

 .מדיהקבצי שנאמרו ב מיליםלט מכילים פקבצי כאשר  פלטטקסט כ ילקבצ

4. Search Engine  -    תפקידו של היישום הוא לקבל קבצי טקסט כקלט ולאנדקס אותם

 פך. ואינדקס מהבבנוסף מנוע חיפוש מספק ממשק חיפוש  פך.ולתוך אינדקס מה

3. Web Server -  למשתמש.לספק ממשק גרפי תפקידו של היישום הוא 

 

  וינוהלו באמצעות מערכת קבצים של מערכת הפעלה. יה מקוריים יישמרו על דיסק קשיח קבצי מד

  

Media 

Converter 

video/audio files 

Speech 

Recognizer 
audio files (wav) 

Data Base Web 

Server 

 

Data  

Index 

Recognized Text  

Data  query/results 

query 

results 

Media Extractor 

Search Engine 

Media 

Files 

media files 
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 תיאור רכיבים עיקריים 1.1.1

 

 

Media(Video/Audio) Converter -   הרכיב אחראי לזהות פורמט של קובץ הקלט ולהמיר

 FFMPEG [1] ספרייהשתמש במו JAVA. הרכיב מומש בשפת (4)איור  WAVאותו לפורמט 

 

Speech Recognizer -  הרכיב אחראי לקבל קובץ קול( בפורמטWAV)  כקלט ולהחזיר קובץ

 JAVAהרכיב מומש בשפת כיל טקסט שנאמר בפס קול. . קובץ פלט מ(4)איור  כפלטטקסטואלי 

  Sphinx4[6,5.]   במנוע זיהוי דיבורשתמש מו

 

Data Base -  זוהו בקבצי מדיה שמן מילים וחותמות זלאחסון  הוא בסיס נתוניםתפקידו של

  (Speech Recognizerתוצרים של )

 

Search Engine  -  לתוך אינדקס נתונים) אנדקס קבצי טקסטל הואתפקידו של המודולData 

Index) (4)איור נתונים חיפוש קבצי טקסט באינדקסלספק ממשק ו . 

 :מבני נתונים, אלגוריתמים ויכולות הבאים מומשו במודול אינדקס הנתונים 

  [4,44מבוסס על אחד האלגוריתמים ממקורות ]המימוש מבנה נתונים  -אינדקס מהופך .

  ניתן לראות את פרטי מימוש של אינדקס מהופך   1.1.4בפרק 

 הנתונים ניהול מילון של מילים עצירה. ניקוי מילים עצירה בזמן אינדוקס וחיפוש. 

 ילות עצירה. ניתן לראות את מימוש ושימוש במ 1.1.3ו 1.1.4בפרקים 

 על ידי הסרת סיומות. הסרת סיומות  יצירת הקבוצות מילים עם צורה מורפולוגית אחת

ניתן  1.1.4בפרק  ".The Porter stemming algorithm[ "43נבצע בעזרת אלגוריתם ]

אלגוריתם יצירת ניתן לראות את ה 1.1.4לראות מבנה נתונים של הקבוצות ובפרק 

  הקבוצות.

   חיפוש לפי התוצאות  מיוןל םהחיפוש לפי ממדים שונים. מימוש אלגוריתמיון תוצאות

ממדים שונים כגון : מספר המילות החיפוש שנמצאו בתוך קובץ הטקסט, שכיחות מילות 

ניתן לראות את אלגוריתם מיון )חלק מאלגוריתם  1.1.3בפרק  החיפוש בתוך הקובץ.

   חיפוש( 

 

Web Server -  ציג חלון חיפוש, לבצע שאילתות במודול אינדקס לההוא תפקידו של השרת

. השרת (4)איור  , להציג דוחות של תהליכי המרה ואינדוקסהנתונים, להציג תוצאות חיפוש

באמצעות טכנולוגית  יושםממשק משתמש גרפי  .Tomcat [7] שרת אפליקציהמומש בעזרת מ

JSP (JavaServer Pages) 
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 תיאור תהליכים עיקריים 1.1.4

 

 

 :(3)איור עיקריים במערכת  תהליכיםני קיימים ש

 העלאת קבצי מדיה למערכת 

 חיפוש קבצי מדיה במערכת 

 

 

 

 

Administrator

Upload Media Files

User

Search Media Files

Search Engine

 
 : תרחישים עיקרים3איור 

 



 12 

 העלאת קבצי מדיה

 

 .מודגם תרשים זרימה של תהליך העלאת קבצי מדיה 1באיור 

Media Extractor

Administrator

Upload Media

Media Converter Speech Recognizer Search Index Data Store

Convert Media to WAV Audio

WAV Audio File

Recognize Speech (WAV Audio file)

Recognized Speech ( Text file )

Index File ( csv text file )

Store Indexed Data

Index File

Update main index

 
 

 עלאת קובץ מדיה למערכת. תרשים ה1איור 

 

תבצע דרך מלשרת  קולתהליך העלאת קבצי וידאו ו -העלאת מדיה למערכת  זרימה הסבר תרשים

(. לאחר העלאת קובץ קלט לשרת command line interface) CLIדפדפן או באמצעות פקודות 

לא יצג פס קול לשמי WAVתבצע תהליך זיהוי פורמט של הקובץ ולאחר מכן המרה לפורמט מ

ועבר למודול האחראי לזיהוי מ קולהקובץ לאחר תהליך המרת הפורמט, קלט. הדחיסה של קובץ 

תמת זמן וכיל מילים שנאמרו במדיה וחשמטקסט קובץ להמיר אותו לעל מנת דיבור בפס קול 

למודול  יםועברומעבור כל מילה )מתי המילה נאמרה(. לאחר תהליך זיהוי הדיבור, קבצי הטקסט 

תונים. תהליך אינדוקס הנתונים אחראי לאנדקס את קבצי הטקסט שנוצרים על ידי אינדוקס נ

 תהליך זיהוי הדיבור בפס קול. 
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 חיפוש קבצי מדיה

 

 מודגם תרשים זרימה של תהליך חיפוש 6באיור 

Browser

User

Search words

Web Server Search Engine Data Index Data Store

Send search parameters

Send query

Search

Create query

Return results

Search media ids by words

Return media ids

Sort by relevance

Request word positions

Return set of word positions

Build result HTML page

Return result HTML page

Display result HTML page

 

 

 

 מערכתבמדיה  ציקב חיפוש. תרשים 6איור 

 

לח מילות חיפוש באמצעות ממשק משתמש ומשתמש ש -חיפוש  של תהליך הסבר תרשים זרימה

אשר יבנה שאילתא המתאימה ויבצע חיפוש  webגרפי )נטען בעזרת דפדפן אינטרנט( לשרת 

במודול אינדקס הנתונים. תוצאות החיפוש יכילו שמות קבצי המדיה מקוריים )שבהם נאמרו 

מייצג את קובץ הוך קובץ טקסט מלות חיפוש( ורשומות מילים עם חותמות זמן שנמצאו בת

יבנה דף אינטרנט אשר יציג את התוצאות עם ציר   webהמדיה.  לאחר קבלת התוצאות שרת

 הזמן )ציר הזמן יוצג ליד כל התוצאה( ועליו יסומנו זמנים שבהם נאמרו מילות החיפוש.     
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 כלי פיתוח 1.3
 

 

 ך סעיף זה.שיפורטו בהמשמש בעזרת טכנולוגיות וכלים שונים מוהפרויקט 

 

 .Eclipseבסביבת פיתוח  JAVAבשפת  בכתנקוד 

 

Tomcat -  מפותח על ידי קרן התוכנה אפאצ'י.ה קוד פתוחהשרת הוא תוכנה  .[7] יישומיםשרת 

, ומספק Java Server Pages-ו Java Servlet מממש את המפרטים Tomcat שרת יישומים 

 .Javaרוץ קוד שעליו יכול ל HTTPשרת  של Javaעל טהרת  סביבה

 

Junit [40 ]- לבדיקות יחידה בשפת התכנות  פתוח ספרייה קודJava. 

 

Ant [41 ]-  כלי תוכנה לאוטומציה של תהליכי בניית תוכנה. 

 

Batch Scripts -  מערכת ההפעלהשל  פקודות הרצתלשפת סקריפטים WINDOWS  לשם

 .הפעלתן של תוכניות שונות

 

 .לעיבודים שונים של קבצי מולטימדיהעדת ווד פתוח המיק ספרייה -FFMPEG [1] ספרייה

 

Sphinx4 [6 ]-  פרויקטSphinx4 שפת בממומש הוא מנוע זיהוי קול הJAVA שיון יזמין תחת רו

BSD . 
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 (Media Extractor) המרת קבצי מדיה 1.2
 
 

 יתפקידו של היישום הוא לקבל קבצי מדיה כקלט ולהמיר אותם לקבצ -יישום המרת קבצי מדיה 

היישום מכיל ארבע רכיבים  לט מכילים מילים שנאמרו בקבצי מדיה.פטקסט כפלט כאשר קבצי 

, מודול המרת קבצי קול לקבצי טקסט, מודול WAVעיקריים : מודול  המרת קבצי מדיה לפורמט 

 תהליכי המרה.  ניהולתצורה, מודול 

  .ארכיטקטורה של יישום המרת קבצי מדיהמודגם  5איור ב

 

 

 

 ארכיטקטורה - יישום המרת קבצי מדיה:  5 איור

 

 

ארכיטקטורה של יישום המרת קבצי מדיה תוכנן כך שניתן בקלות להחליף את מימושים של 

 .WAVמודולים הבאים : מודול המרת קבצי קול לטקסט, מודול המרת קבצי מדיה לפורמט 

 המערכת במחקרים עתידיים.גמישות זו מאפשרת לשפר או להרחיב את 

 

Media Extractor 

Original 

Media 

Files 

Media 

Files 

Text 

CSV 

Files 

Media 

Converter 

 

Media Extractor 

Manager 

Speech 

Recognizer 

Configuration 

Manager 

 



 11 

 WAVהמרת קבצי מדיה לפורמט  1.1.1

 

  (וידאו ואודיולהמיר קבצי מדיה )קבצי הוא  WAVהמרת קבצי מדיה לפורמט תפקידו של מודול 

( הוא קבצי אודיו Sphinx4זיהוי דיבור ) מודולקלט של נשים לב כי  .WAVאחיד לפורמט 

 בלבד. WAVבפורמט 

קוד פתוח המיועדת  היא ספרייהה. FFMPEG צעות ספרייהמודול המרת קבצים מומש באמ

 לעיבודים שונים של קבצי מולטימדיה.

 

 mp4, mp3: קבצי מדיה בפורמטים :  קלט

  WAV: קבצי אודיו בפורמט  פלט

 

 :  פלטהקבצי  תצורה

RIFF (little-endian) data 

WAVE audio 

Microsoft PCM 

16 bit 

mono 16000 Hz 

 

 לטקסטהמרה קבצי קול  1.1.4

 

הוא  Sphinx4פרויקט . Sphinx4ספריית קוד פתוח  על ידיהמרה קבצי קול לטקסט מתבצע 

   .BSDשיון יזמין תחת רו JAVAשפת בממומש מנוע זיהוי קול ה

 

 : תצורת הספרייה

 US English HUB4 Language Model -מודל שפה 

 US English HUB4 Acoustic Model  -אקוסטי מודל 

 

 : קול בעלי תצורה הבא : קבצי קלט

RIFF (little-endian) data, WAVE audio, Microsoft PCM 16 bit, mono 16000 Hz 

תמות זמן ו. קבצי פלט מכילים מילים שנאמרו בקובץ קלט וחCSV: קבצי טקסט בפורמט  פלט

שלהן.
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 מחלקות תדיאגראמ

 

 המרת קבצי מדיהליישום  מחלקות תדיאגראמ מודגמת 7באיור 

 

MediaExtractorManager MediaExtractorConfig

+run()

TextExtractorTaskRecognitionStatistics

+write(Word word)()

«interface»

IWordWriter

+write(Word word)()

CSVWordWriter

+convert(ConvertConfig config)()

«interface»

IMediaToWavConvertor

+convert(ConvertConfig config)()

FFmpegConvertor

+speechToText(String file, IWordWriter writer)()

«interface»

ISpeechRecognitionEngine

+speechToText(String file, IWordWriter writer)()

SphinxEngine

1 1

1

*

ConvertConfig

«uses»

«uses»

«uses» «uses»

«uses»

1

*

1

*

1

*

 
 

 
 המרת קבצי מדיהיישום ל מחלקות תדיאגראמ : 7 איור

 
 

MediaExtractorManager - וניהול תהליכים  ת על אתחולאחראיהמחלקה  .מחלקה ראשית

משימה ראשיים של היישום. המחלקה מקבלת קבצי קלט )מדיה( ויוצרת עבור כל אחד 

TextExtractorTask .  

 

MediaExtractorConfig -   אחרית על אתחול וניהול תצורה של היישום. בנוסף המחלקה

המחלקה מנהלת  יצור מופעים של מחלקות אשר מממשים ממשקים הבאים 

IMediaToWavConvertor ,IWordWriter ,ISpeechRecognitionEngin . 

ה יצירת היא תבנית עיצוב שתכלית"שיטת המפעל"  .המחלקה מממשת תבנית "שיטת המפעל"

אובייקטים מבלי להכיר את המחלקות שלהם. התבנית מתבססת על הגדרת שיטה עצמאית 

 ליצירת עצמים.

 

TextExtractorTask -  מממשת שלבים עיקריים של היישום ברמת קובץ קלט אחד.המחלקה 
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RecognitionStatistics -  המחלקה אחראית לשמור ולנהל סטטיסטיקות שונות עבור קובץ קלט

 תהליךהקלט ובסופו של הקובץ  בכל שלב שעובר דרכוהסטטיסטיקות נאספות ד. אח

  הסטטיסטיקות נשמרות בקובץ על הדיסק.

 

ISpeechRecognitionEngine -  שייקרא בשלב זיהוי דיבור בפס קול, כלומר מחלקה ממשק

רמט בפואשר מיוצג זיהוי דיבור בקובץ קול לאחראית לממש פתרון היא שמממשת את הממשק 

WAV. 

 

SphinxEngine -  מימוש ממשקISpeechRecognitionEngine  ספרייהבעזרת Sphinx4 

IMediaToWavConvertor -    )ממשק שבא להבטיח שייקרא בשלב המרה קובץ קלט)מדיה

 )שלב לפני תהליך זיהוי דיבור(. WAVלפורמט 

 

FFmpegConvertor -  מימוש ממשקIMediaToWavConvertor ייה בעזרת ספרFFmpeg 

ConvertConfig -  פורמטלמדיה קבצי מחלקה מנהלת תצורה של ממיר WAV 

 

IWordWriter -  זיהוי דיבור זיהה מילה  זיהוי מילה כלומר כאשר מודולממשק שייקרא בשלב

 בפס קול ומתכוון לכתוב את המילה לקובץ פלט.

 

CSVWordWriter -  מימוש ממשקIWordWriter. ם וחותמות זמן מילי המחלקה כותבת

 .CVSלקובץ בפורמט 
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 תרשים הרצף 1.1.1

 

 . 8ניתן לראות באיור  CSVשל תהליך המרה קובץ מדיה לקובץ טקסט בפורמט  תרשים הרצף
 

MediaExtractorMngr TextExtractorTask WordWriterMediaToWavConvertor SpeechRecognitionEngine Statistics

Media File

Wait for next media

Start Task (file)

Convert To WAV (file)

Return WAV File

Recognize Speech (WAV file)

Recognize Speech

Write Recognized Words

Init Statistics

Update Statistics ( stat )

Return Text File (file)

Update Statistics ( stat )

Write on Disk

Send Text File To Search Engine

 
 

 המרת קבצי מדיה יישום ל : תרשים הרצף 8 איור
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 מנוע חיפוש 1.1

 
 

 .ידיגיטאלהמעוצבת כדי לאתר מידע מנוע חיפוש הוא מערכת אחזור מידע הגדרה : 

 

  הוא : "מנוע חיפוש" יישוםתפקידו של 

  מכילים חותמות זמן ליד כל  קבצי טקסטלתוך אינדקס מהופך. לאנדקס קבצי טקסט

 .מילה

 כלומר לחפש מילים או ביטוים  ,נתוניםהעל  חיפוש לאפשר למשתמש לבצע שאילתות

 בצורה מהירה ויעילה בתוך קבצי הטקסט

 

 שות דרי

 אינדקס קבצי טקסט 

 ממשק חיפוש 

  קובץ טקסט חדש תהוספ -עדכון אינדקס 

 מיון תוצאות חיפוש לפי רלוונטיות 

 ניהול מילון של מילים עצירה. ניקוי מילים עצירה בזמן אינדוקס וחיפוש 

  (מורפולוגית  אותו משמעות )אותו בסיסמילים עם  קבוצות תמציא -חיפוש מורחב 
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 מהופךאינדקס  1.1.1
 

 

חיפוש מילים בתוך קבצי טקסט. נדקס מהופך של קבצי טקסט הוא מבנה נתונים המאפשר אי

 בו.אינדקס מהופך ממפה אוצר מילים למופעים שלהם בקבצי טקסט המאונדקסים 

 לבעיית חיפוש מילים בתוך קבצי טקסט. יעיל ומהיר פתרוןלספק הוא תפקידו של אינדקס מהופך 

ואלגוריתמים בתחום אינדוקס נתונים. למטרת הפרויקט גישות של כיום קיימים מספר רב 

 בחרתי לממש אינדקס מהופך המבוסס על עקרונות הבאים :  

  מילים הוא דינאמי המקבצי הטקסט המאונדקסים, כלומר אוצר  מיליםהאוצר בניה

 .אינדקסומשתנה בהתאם לעדכונים של 

 חלוקה אינדקס מהופך לשני חלקים כאשר חלק אחד נמצא ב-RAM  וחלק שני מנוהל על

מאפשרת  הצורך )שימוש במטמון(. הגישה תבמיד RAM-תוך הונטען ל קשיח הדיסק

לשלוף  על מנתחיפוש ללא גישה לדיסק ורק עבור התוצאות שכבר מצאנו נגש לדיסק 

 ות לדיסק.הגישה מצמצמת באופן משמעותי מספר גיש .פרטים נוספים

 ילות חיפוש בעזרת אלגוריתם נדקסות ומוניתוח מורפולוגי של מילים מא"Porter 

Stemming Algorithm ."למצוא מילים שונות בעלות משמעות מאפשרת  טכניקה זו

 . sorts, sortingאזי גם נמצא מילים כמו  sortלדוגמה : כאשר נחפש מילה  .דומה

  טכניקה זו  (.עצירה שימוש במילון מיליםבנית אינדקס מהופך )דחית מילות עצירה בעת

 אינדקס מהופך. של פשרת לצמצם באופן משמעותי גודלמא

  כידוע בניה ושמירה של אינדקס מהופך מחדש פעולה מאוד  .אינקרמנטליעדכון אינדקס

קס קובץ טקסט ונדיא בזמןמהופך רק שינוים של אינדקס  רושמנ יקרה לכן לפי גישה זו

 ץבוק יםאנדקסמפעם שבכל מחדש אינדקס מהופך  שמורמונעת ממערכת להגישה  חדש.

הארגון מחדש של אינדקס מהופך יתבצע בזמן הפעלה מחדש של מנוע   .חדשטקסט 

 חיפוש.
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 מהופךארכיטקטורה של אינדקס  : 1איור 

 

 

 : (1איור ) הבאיםהעיקריים אינדקס מהופך מורכב ממבני נתונים 

 

 Stems Dictionary - מילים מילון ( בסיסיותstems מילים בסיסיות נושאות גרעין .)

אך נבדלות בסיומות  ,המשמעות, כלומר מילים השייכות לאותו בסיס זהות משמעותית

בסיסיות נבנה בשלב בנית  מילים אשר מהוות מין, גוף או זמן )במילים מסוג פועל(. מילון

של כל  בסוף תהליך האינדוקס המילון יכיל את כל המילים הבסיסיות מהופך. האינדקס

המילים שנמצאות בקבצי הקלט, כלומר כל מילת הקלט תעבור תהליך כינון למילה 

 הבסיס תתווסף למילון )אם היא עדיין לא קיימת במילון(.  תבסיסית ומיל

 

 Words Dictionary-  מילון של כל המילים שנמצאות בקבצי הקלט.  -מילון המילים

 הכניסה .בצי הקלט לכניסה אחת במילוןלכווץ אותן מילים מכל ק הוא המילון ותפקיד

 מכילה את המילה ורשימה מספרי זיהוי של קבצי טקסט שהמילה מופיעה בהם.

 

 Postings List - לתאר באיזה מסמכים הוא תפקידה של הרשימה , הצבהרשימת ה

מופיעה מילה מסוימת ומספר המופעים שלה בכל קובץ קלט, כלומר בשלב בנית 

ה נבנה רשימה מספרי זיהוי של קבצי טקסט שבתוכם היא מופיעה האינדקס עבור כל מיל

 ומספר מופעים שלה.   

  

RAM Disk + RAM 

Postings  Lists 
Word Positions  Lists 

Stems 

Dictionary 

Words 

Dictionary 
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 Word Position List-  תפקידה של הרשימה, מסוימת מילהזמן של  חותמותהרשימת 

מילה בכל קבצי הקלט, כלומר ברשימה יופיעו  אותה לתאר את כל החותמות זמן שלהוא 

של קבוצות  קובץ שבתוכו מופיעה המילה. לפי( קבוצות חותמות זמן )של אותה מילה

הרשומות יאוכסנו על הדיסק קשיח. בזמן  .בץזיהוי של קו ימופו לפי מספר זמן חותמות

אם נצטרך לשלוף כך ש ,על בסיס מקום פנוי RAM-חיפוש רשומות הנשלפות יישארו ב

  .קריאות מהדיסקבאזי נחסוך  אותן שוב

 
ופך נשמרים על דיסק, כך שלא נצטרך לאנדקס את כל קבצי כל מבני הנתונים של אינדקס מה

 מנוע חיפוש.  אתמחדש  יםליפעכאשר מכל פעם בהטקסט 

 

וחלק  RAM-נטענים ל של אינדקס מהופך מבני נתוניםמחלק כאשר מנוע חיפוש עולה, אז 

 לוןמילון מילים בסיסיות,  מי: במלואם RAM-ל מבני נתונים הבאים נטענים נשארים על הדיסק.

ללא טעינה  על הדיסק קשיח ותנשאר זמןחותמות של רשימות . רשימות ההצבההמילים, 

 .ראשונית
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 אינדוקס נתונים כיתהלי 1.1.4

 

 : מנוע חיפושב עיקריים אינדוקס תהליכיקיימים שני 

 קובץ בנתונים מ מהופך אינדקסאת עדכן מטרת התהליך ל. אינקרמנטלי עדכון אינדקס

חייב להיות מהיר ולא להעמיס על מנוע חיפוש כי תוך כדי  בנוסף התהליך טקסט חדש.

 תהליך אינדוקס מתבצעות שאילתות חיפוש.

 מייצגים המטרת התהליך למזג קבצים  לאינדקס מהופך חדש. מיזוג שינוי אינדקס מהופך

 ראשי. אינדקס מהופך את שינויים באינדקס ראשי לקובץ אחד שמייצג

 

 מהופךאינדקס  עדכון
 

רק שינוים של על הדיסק נשמור  גישההאינקרמנטלי. לפי מתבצע באופן דקס עדכון אינ

 שמור אתקובץ טקסט חדש. הגישה מונעת ממערכת ל קסונדיאבתום התהליך אינדקס מהופך 

 . קובץ טקסט חדש מגיעבכל פעם ש במלוא על הדיסקאינדקס מהופך 

 

 

 אינקרמנטלי סאינדק עדכוןאלגוריתם 

 

 אינדקס אינקרמנטליהסבר אלגוריתם עדכון 

מציינת  -זמן בהתאם. חותמת ת זמן וחותממכיל מילים ו Kקובץ  . K טקסט ץבוק :  קלט

 .מילה במדיההנאמרה  זמן שבו

 

 .על הדיסק בקובץשמור מעודכן בזיכרון ושינוי אינדקס  מהופך: אינדקס  פלט

 

מילון  :מבני נתונים הבאים  צור ונאתחלינאזי  ,אם אינדקס מהופך אינו קיים .4

 Stemsמילון מילים בסיסיות ), Dנסמנו  ,(Words Dictionary)המילים 

Dictionary)  נסמנוS "מילון מילים "עצירה ,SW ,נתונים  מסדI אחסן ל )תפקידו

   . ((Word Position Lists)רשימות של חותמות זמן פר מילה 

 להחזיקהוא  Hי של אינדקס לוקאלתפקידו  .Hנסמנו פך לוקאלי, ואינדקס מהניצור  .4

היא למנוע  H. מטרה העיקרית של בניה אינדקס לוקאלי Kאינדקס מהופך של קובץ 

  גישות עדכון לאינדקס מהפך הראשי.

ועבור כל  K נסרוק כל המילים בקובץבאופן הבא  Hנבנה אינדקס מהופך לוקאלי  .3

 : נבצע (wה נ)נסמ מילה

  מחיקת מילות  -ה מילה היא מילת "עצירה" אזי נעבור למילה הבאהאם

 .SW . הבדיקה תתבצע מול מילון מילים "עצירה""עצירה"

 מילההשל בסיס המילת  חשבנ w  בעזרת אלגוריתםPorter  ונסמנהb 
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  נבדוק האם מילהw מילון המיליםנמצאת ב D.  

o  אםw ב לא נמצאת-D, אזי נוסיף אותה למילון D  וניצור כניסה חדשה

כאשר w המילה רשימת ההצבה של >מספר זיהוי של הקובץ, מונה < ב

מונה מייצג מספר מופעים של אותה מילה בקובץ ומספר זיהוי של 

 . Kהקובץ הוא מזהה של קובץ 

o  אםw נמצאת ב-D המילה עבור קובץ מונה של הנעדכן את , אזיK.  

 חותמת זמן של המילה  נוסיףw  קבוצה המייצגת את לרשומה חותמות זמן של

 .(I-ב מפתח יםמהוו Kומזהה של  wמילה ) I נתוניםמסדי ב wומילה  Kקובץ 

ותהליך כתיבה לדיסק יתבצע פעם אחד  RAM-מתבצע ב Iנשים לב כי עדכון 

 בסוף התהליך אינדוקס.

  נבדוק האם מילהb מילון מילים בסיסיותנמצאת ב S, אזי  ,אם לא נמצאת

 יותמילון מילים בסיסבb -מ נוסיף במידת הצורך מצביע .S-ל bנוסיף את 

 . )אם חסר( D מילון המיליםב wלמילה 

בשלב זה  נשים לב כי .Iנשמור על הדיסק את כל העדכונים שביצענו במסד הנתונים  .1

   חותמות זמן בלבד.נשמור 

 לדיסק בקובץ נפרד. Hלוקאלי אינדקס מהופך את נכתוב  .6

 עם אינדקס ראשי Hאת אינדקס מהופך לוקאלי  RAM-נמזג ב .5
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 נדקס מהופךי איימיזוג שינו
 

מיזוג שינוי אינדקס מהופך לאינדקס מהופך חדש. מטרת התהליך למזג קבצים שמייצגים תהליך 

התהליך מתבצע  אינדקס מהופך ראשי.ה את שינויים באינדקס ראשי לקובץ אחד שמייצגאת ה

על תוך כדי מתן שירות מנוע חיפוש שומר שינויי עדכון אינדקס עליה של מנוע חיפוש. כלומר  עתב

דיסק ובעת הפעלה מחדש מנוע חיפוש ממזג את השינויים  לקובץ אחד המייצג את האינדקס 

 המעודכן.

 
 

 אינדקס מיזוג שינוייאלגוריתם 
 

 מיזוג שינויי האינדקס אלגוריתם מודגם שלבים של 40באיור 

 

 

 
 
 

 מיזוג שינויי האינדקס:  40איור 
 

 :  מיזוג שינויי האינדקסאלגוריתם הסבר ל

 

אינדקסים לוקאליים אוסף  .M, נסמנו המאוחסן בקובץ אינדקס ראשי לפני שינויים: קלט

קבצים, נסמנם המייצגים קבצי טקסט חדשים )שינויי אינדקס(, האינדקסים מאוחסנים ב

F1...Fn . 

 

 קובץ.אינדקס ראשי מעודכן המאוחסן ב : פלט 

 

שינויי 

 אינדקס

F1...Fn 

M 

 אינדקס

 ראשי

 לפני עדכון

 אינדקס ראשי

H 

 RAM מערכת קבצים

אינדקס 

 לוקאלי 

I1...In 

 מערכת קבצים

M 

 אינדקס

 ראשי

 מעודכן

3 

3 

1 

1 
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-. נשים לב כי יוצרים בHנסמנו  ,Mראשי מקובץ את אינדקס מהפך  RAM-נטען ל .4

RAM  : מילון מילים בסיסיות,  מילון המילים, רשימות רק מבני נתונים הבאים

 40באיור  4שלב  .ההצבה

. I1...Inבהתאם נבנה אינדקס מהופך לוקאלי  ,F1...Fn הקבוצהעבור כל קובץ מ .4

 40באיור  4שלב 

עם   Iiאינדקס לוקאלי ה את נמזג ,I1...Inקבוצה המ Ii לוקאלי עבור כל אינדקס .3

של אינדקס לוקאלי עם מבני נתונים של  נתונים מבני נמזג , כלומרHאינדקס ראשי 

מילון מילים בסיסיות,   זגים הם :תמבהתאם. מבני הנתונים המ Hאינדקס ראשי 

 3שלב  .RAM-ב מתבצע מיזוגתהליך נשים לב כי . מילון המילים, רשימות ההצבה

 40באיור 

 .M ,F1...Fn מהדיסק :  הבאים קבצים נמחק .1

 40באיור  1. שלב לקובץ Hאת האינדקס ראשי המעודכן נכתוב  .6

 

 

 

Pseudo Code 

 

H <- load main index from file M 

F[] <- build list of files that represent single indexes(new indexes to add) 

I[]; //local indexes 

For i = 1 to sizeOf(F) do 

 I[i] = loadIndexFromFile(F[i]); //load local index from file 

 merge(H, I[i]); // merge single index I[i] into H 

end  

For i = 1 to sizeOf(F) do 

 delete F[i] from disk; 

end 

delete file M 

save H on disk as file M; 
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 תהליך חיפוש 1.1.1
 

 היא לאתר קבצי טקסט שמכילים מילות חיפוש.מטרת התהליך חיפוש 

הוא  Wשל קבוצה  היחס בין המילים. W1,W2,..,Wnחיפוש  ותמילמכילה ה W קבוצהבהינתן 

OR ,מקבוצת כלשהי מילים תת קבוצה יםמכילה קבצי טקסטאת מנוע חיפוש ימצא  כלומר 

 . Wים מילה

 

קובץ זמן שזוהו בקבצי מדיה. המכילים מילים וחותמות  םם טקסטואלייקבצי -קבצי טקסט 

אינדוקס מכולל בשלב מספר זיהוי  .יייחוד זיהוימספר  באמצעות מהופךטקסט מיוצג באינדקס 

 .הקובץ

 

  אלגוריתם חיפוש

 

 ותמיל תרשיממילים חשוב. נסמן את ההכאשר סדר  W1,W2,..,Wn: מילות חיפוש  קלט

 . W-חיפוש בה

 

  .L , נסמנהחיפושהתוצאות  תרשימ : פלט

 

. Wלפחות מילה אחת מקבוצת המילים  המופיע בוקובץ טקסט  -: תוצאת החיפוש דרותגה

כלומר ככל שקובץ , שלהם לפי רלוונטיותשל תוצאות החיפוש ממוינת רשימה היא  Lרשימה 

כאשר שני קבצים מכילים  .יותר רלוונטי קובץה כךיותר גדולה, Wטקסט מכיל תת קבוצה של 

 אזי קובץ טקסט ,באותו גודל אך אחרת מילים או תת קבוצה W -מ יםמילשל  אותה תת קבוצה

)שכיחות מילות חיפוש יותר  חיפושהמילות  יותר רלוונטי שמכיל בתוכו יתר מופעים שלנחשב 

  .גדולה בקובץ יותר רלוונטי(

, מילון S (Stems Dictionary) מילון מילים בסיסיותD (Words Dictionary ,)מילון המילים 

 Wordמילה ) לכלרשימות של חותמות זמן את המאחסן  I , מסד נתוניםSWים "עצירה" מיל

Position Lists. ) 

 

 יםמילה כל את W-מנמחק  SWבעזרת מילון ו W חיפושה ותמילהנעבור על רשימת  .4

 ."עצירה"

 מילים עם אותו בסיסה תנאתר קבוצ, i ≤ n ≥1כאשר  Wiמילת חיפוש  עבור כל .4

. נכתבות שונה אך ,משמעות האותשנושאות  מיליםכלומר  ,Gi-ן את הקבוצה בונסמ

 של חיפוש)כי לא בהכרח כל מילת חיפוש נמצאת(.  k ≤ n-קבוצות כך ש k קיימות

תוך נשים לב כי לכל מילה מ. S מילון המילים הבסיסיותבאמצעות נבצע  Gi קבוצה
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שבתוכם ) קבציםאת מספרי זיהוי של  צבה שמכילההת הקיימת רשימ Gi הקבוצ

  .בהתאם ץבוקהשל המילה בתוך  ( ומספר המופעיםמופיעה היא

 

 

. רשימות הצבה מכילות זוגות >מספר sortמהופך למילה אינדקס  דוגמא :  44איור 

 זיהוי של קובץ, מספר מופעים של המילה בקובץ<

 

הוא  Miשכל איבר של כך  Mi נחשב רשימה i ≤ k ≥1כאשר  Gi עבור כל קבוצה .3

 ,טקסט ץבוקהוא מספר זיהוי של  idכאשר  < W'i , id, freq>  מהצורה השלישי

W'i -  רשימת מילים מקבוצהGi קובץאותו מופיעות בו . freq -   מצטברתשכיחות 

נמיין  Miלאחר בנית הרשימה . קובץאותו מופיעות בש Gi מתוך קבוצהשל מילים 

רשימות הקבוצה של את הנסמן  .מצטברת מילים בסדר יורד לפי שכיחותה תוא

. רשימות sortמודגם אינדקס מהופך למילה  44לדוגמא באיור  . M-ב שחישבנו

 הצבה מכילות זוגות >מספר זיהוי של קובץ, מספר מופעים של המילה בקובץ<

 

sorts 

sorts 

 מילת חיפוש
sort 

sorting 

sort 

G1 
S 

F1, 2 F2, 2 

F1, 2 F4, 2 

F3, 2 

Postings Lists 
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 בתוך הקובץ G1-מ ליםמצטברת של מיהממוינת לפי שכיחות  M1: רשימה  44איור 

 

, אחדרשימה ל M1 ... Mkרשימות את כל ה (id)קובץ של מספר זיהוילפי מזג נ .1

)לפי  ץקוב כלעבור ו M1 ... Mkכלומר בשלב מיזוג נעבור על כל הרשימות  .Pנסמנה 

id) 3שמצאנו בסעיף ) מילים את כל הקבוצות נאחד,   W'i 1) -כך ש≤ i ≤ k  של

מכילה את כל , הקבוצה <WR<id-ן את הקבוצה בונסמ לקבוצה אחתהקובץ 

 נחשב. בנוסף )מילים החיפוש( Wורלוונטיות לקבוצה מופיעות בקובץ שהמילים 

ן את נסמו <WR<idהמשתתפות בקבוצה G קבוצות מתוך  מספרעבור כל קובץ 

נמיין  שמצאנו בקובץ. W-הוא מספר מילים מ kבמילים אחרות מונה  .k-המונה ב

ין לפי ימנזהה עבור קבצים שונים אזי  kואם  k מונה לפי  Pרשימה  בסדר יורד את

freq.  44ראה איור  .לפי רלוונטיות שלהם קבציםה סדר אתלהיא מטרת המיון 

מייצג קובץ ומילים  Pכל איבר של L.  ונסמנה החיפוששל נבנה רשימת התוצאות  .6

כאשר  Lשימה לר Pנעתיק את כל האיברים מרשימה  הרלוונטיות שמצאנו בתוכו.

סדר של איברים חשוב ונוסיף רשימות של חותמות זמן עבור מילים שמצאנו ברמת 

משמעו  ,היא השלמת מידע על מילים שמצאנו Lמטרת הבניה של רשימה  הקובץ.

נשלוף מבסיס הנתונים את רשומות חותמות זמן עבור מילים שמצאנו ונוסיף אותן 

דגמת רשימת התוצאות עבור מילת חיפוש מו 43לדוגמא באיור  .L הרשימלתוצאות ב

sort. 

 

sorts 

sorts 

 מילת חיפוש

sort 

sorting 

G1 

F1, 5,  

[sorts, sorting] 

F2, 4,  

[sorts] 

F3, 3,  

[sort] 

F4, 2,  

[sorting] 

M1 
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 L: רשימת התוצאות 43 איור

 

 

F1, 5 

sorts 10, 22 

sorting 24, 25, 105 

F2, 4 

sorts 14, 80, 92, 200 

F3, 3 

sort 3, 60, 150 

F4, 2 

sorting 44, 98 

 Lרשימה 
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 מחלוקות תדיאגראמ 1.1.1

 
ומודול חיפוש מודול אינדוקס הנתונים יישום מנוע חיפוש מורכב משני מודולים עיקריים : 

חיפוש מודול נתונים וקס ודניאעל כל התהליכים של אחראי הנתונים. מודול אינדוקס הנתונים 

   אינדקס מהופך.תוך הנתונים אחראי על כל תהליכי חיפוש נתונים ב

 

 מודול אינדוקס הנתונים

 אינדוקס הנתונים של מודול מחלקות תדיאגראמ מודגמת 41באיור 

 

+main()

Search

+storeStatistics()

StatisticsManager

+load()

+isStopWord(in word) : bool

StopWordsDictionary

+index()

IndexTask

+init()

+run()

LoadTextIndexTask

-docMetadata : DocumentMetadata

TextReader

CSVFileReader

+createParser()

TextReaderFactory

1

*

+addWord()

+getWordMetadataList()

+save()

«interface»

IWordPositionsStorage

JDBM3PositionsStorage

«uses»

+addIndex(DocumentIndex index)()

+writeExternal()

+readExternal()

+searchExactWord()

+searchStemWord()

-stemsDictionary : Map<String, List<WordInfo>>

-postingsList : Map<String, WordInfo>

-indexedFiles : Map<Long, DocumentMetadata>

Index

+addWord(Word)()

-docMetadata : DocumentMetadata

DocumentIndex

1

*

«uses»

DocumentStatistics

1 1

SearchManager

1 1

1

*

+loadMainIndex()

PersistenceManager

«uses»

DocumentMetadata

«uses»

+stem(Word)()

Stemmer

«uses» 1

1

1

*

1

1

«uses»

1

*

 
 הנתונים קסואינד מודול של : דיאגראמת מחלוקות41איור 
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Search -  .מנוע חיפושבתהליכים ראשיים  הרצהת על אתחול ואחראיהמחלקה מחלקה ראשית. 

המחלקה ולאחר מכן  (SearchConfig) מנוע חיפושת ענת תצורוהמלקה טבשלב אתחול 

, StatisticsManager ,SearchManager :  מחלקות הבאותמופעים של מאתחלת 

StopWordsDictionary מחלקהצה את האתחול המחלקה מרישלב . לאחר 

LoadTextIndexTask  נפרד. בתהליכון 

 

SearchManager -  אינדקס מהופך.תוך ב חיפוש ממשק הוא לספקהמחלקה תפקידה של 

 .המחלקה מחזיקה אינדקס מהופך ומסדי נתונים של חותמות זמן

 

IndexTask -  קובץ אחד.של מחלקה מופשטת המגדירה שלבים עיקריים של תהליך אינדוקס 

 

LoadTextIndexTask -  מחלקה מופשטתמ יורשתהמחלקה IndexTask  ומממשת

 .IndexTaskאלגוריתם זיהוי קבצים חדשים והעברתם לתהליך אינדוקס שממומש במחלקה 

 

IWordPositionsStorage -  חותמות זמן של  הרישמה בזמןשבא להבטיח שייקרא ממשק

 חותמות זמן. לאחסוןמסד נתונים עבור מילה בקובץ. מספק ממשק למימושים שונים של 

  

JDBM3PositionsStorage -  מימוש ממשקIWordPositionsStorage תבעזרת ספריי 

 .מגובה על דיסק קשיח HashMapהספרייה מממשת  . JDBM3פתוח  קוד 

 

StopWordsDictionary - יםמיל טוענתהמחלקה  עצירה. יםהמחלקה מממשת מילון מיל 

, כלומר בהינתן מילה כלשהי, עצירה מילים יהוילזממשק  תספקמו טקסטואליעצירה מקובץ 

 נתונה היא מילת עצירה או לא.ההאם המילה  יקבעהממשק 

   

StatisticsManager -  המחלקה אוספת סטטיסטיקות שונות של תהליך אינדוקס הנתונים

 ושומרת את הסטטיסטיקות בקובץ.

 

DocumentStatistics - עבור קובץ תהליך אינדוקס  שליקות המחלקה אוספת סטטיסט

 .טקסט אחד

 

TextReaderFactory - " במטרה להסתיר את שיטת המפעלהמחלקה מממשת תבנית עיצוב "

 חדשיםבקלות להוסיף סוגים יוכל . בעתיד משתמש TextReaderיצירת האובייקט מסוג תהליך 

 .TextReaderשל 
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TextReader - תהליך האינדוקס יצטרך כאשר טות שלו יופעלו את השיממשק שבא להבטיח ש

 לקרוא תוכן של קובץ קלט חדש.

 

CSVFileReader -  המחלקה מממשת ממשקTextReader  ומאפשרת לקרוא קבצים בפורמט

CSV. 

 

Stemmer -  המחלקה מממשת אלגוריתם"The Porter stemming algorithm"  ומספקת

 . נתונהה ממשק שבעזרתו ניתן לקבל צורה בסיסית של מילה

 

PersistenceManager -  בעת  אינדקס מהופךשמירה וטעינה של תפקידה של המחלקה הוא

   מנוע חיפוש.  ואתחולאינדקס עדכון 

 

Index - .המחלקה מממשת אינדקס מהופך ראשי 

 

DocumentIndex - .המחלקה מממשת אינדקס מהופך עבור קובץ טקסט אחד 
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 הנתונים חיפושמודול 

 

 מודול חיפוש נתונים של מחלקות תדיאגראמ דגמתמו 46באיור 

 

+load()

+isStopWord(in word) : bool

StopWordsDictionary

+addWord()

+getWordMetadataList()

+save()

«interface»

IWordPositionsStorage

JDBM3PositionsStorage

+addIndex(DocumentIndex index)()

+writeExternal()

+readExternal()

+searchExactWord()

+searchStemWord()

-stemsDictionary : Map<String, List<WordInfo>>

-postingsList : Map<String, WordInfo>

-indexedFiles : Map<Long, DocumentMetadata>

Index

«uses»

+Results search(Query )()

SearchManager

1

1

+stem(Word)()

Stemmer

«uses»

+Results search(Query, Index) ()

«interface»

ISearchStrategy

+Results search(Query, Index)()

BasedSearchStrategy

+Results search(Query, Index)()

StemmingSearchStrategy

Query

Results

Result 1*
1

*

+ISearchStrategy getSearchStrategy(SearchType)()

+Sort getSorter(SortType)()

SearchConfig

«interface»

Sort

FrequenceSort RelevantSort

1

*

«uses»

«uses»

1

*

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

 

 

 של מודול חיפוש הנתונים : דיאגראמת מחלוקות 46איור 
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SearchManager - אינדקס מהופך. תוך תפקידה של המחלקה הוא לספק ממשק חיפוש ב

הממשק חיפוש מקבל  .אינדקס מהופך ומסדי נתונים של חותמות זמןאת המחלקה מחזיקה 

 Resultsומחזיר אובייקט מסוג  של משתמש שאילתאהמתאר את ה Queryאובייקט מסוג 

 Results search(Query query)שיטה המחזיק תוצאות החיפוש. 

 

Query -  המחלקה אחראית לתאר שאילתא של משתמש. המחלקה מחזיקה מילות חיפוש, סוג

 דף.סידורי של ומספר מספר התוצאות בדף  חיפוש, סוג מיון,

 

Results - .המחלקה מחזיקה רשימה של אובייקטים מסוג  המחלקה מחזיקה תוצאות החיפוש

Result הרשומה ממוינות לפי רלבנטיות של התוצאות.וסה"כ מספר התוצאות . 

 

Result - המייצג קובץ  תפקידה של המחלקה הוא לתאר את כל המילים שנמצאו בקובץ טקסט(

, רשימה ראשונה (Wordמילים )אובייקט מסוג של המחלקה מורכבת משתי רשימות מדיה( אחד. 

עם התאמה  מיליםמכילה  הרשימה שנייעם התאמה מדויקת למילות חיפוש ו מיליםמכילה 

   מורחבת למילות חיפוש.

 

Word -   על הופעתה בקובץ מדיה, כלומר רשימת חותמת זמן המחלקה מייצגת מילה ומידע

 המילה.שבהן נאמרה 

 

ISearchStrategy -  שבא להבטיח שייקרא כאשר נבצע חיפוש כאשר קלט הוא ממשק

ממשק הוא להגדיר התפקידו של . Results, ופלט אובייקט מסוג Query מסוג אובייקט

 אסטרטגיה של החיפוש.

 

BasedSearchStrategy  -  המחלקה מממשת ממשקISearchStrategy . המחלקה

 לפי התאמה מדויקת. באינדקס יםמילחיפוש  כלומר בסיסי ושחיפאלגוריתם  מממשת

    

StemmingSearchStrategy -  המחלקה מממשת ממשקISearchStrategy המחלקה .

 .מורחב, כלומר חיפוש מילים באינדקס לפי התאמה מורחבת מממשת אלגוריתם חיפוש

ות, כלומר מילים שונות אשר נושאות אותו גרעין משמעהאלגוריתם מאפשר למצוא מילים 

 .השייכות לאותו בסיס

 

Sort-  מסוג  אובייקט - חיפושמיון של תוצאות הממשק שבא להבטיח שייקרא כאשר נבצע

Results מיון תוצאות החיפושממשק הוא להגדיר אסטרטגיה של ה. תפקידו של. 

 

RelevantSort -  המחלקה מממשת ממשקSort . ספר מלפי מיון תוצאות החיפוש  -אלגוריתם

  .המילות החיפוש שנמצאו בתוך קובץ הטקסט
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FrequenceSort -  המחלקה מממשת ממשקSort.  מיון תוצאות החיפוש לפי  -אלגוריתם

כלומר קבצים שיש בהם מספר  .בסדר יורד ,חיפוש בקובץ טקסטהמספר המופעים של מילות 

 אזי הקבצים יותר רלבנטיים. מופעים של מילות חיפוש גדול יותר

 

Index - .המחלקה מממשת אינדקס מהופך ראשי 

 

Stemmer -  המחלקה מממשת אלגוריתם"The Porter stemming algorithm"  ומספקת

 .נתונה ממשק שבעזרתו ניתן לקבל צורה בסיסית של מילה

 

IWordPositionsStorage -  נשמור חותמות זמן עבור מילה ש בעתבטיח שייקרא המממשק

 חותמות זמן. לאחסוןמושים שונים של מסד נתונים בקובץ. מספק ממשק למי

  

JDBM3PositionsStorage -  מימוש ממשקIWordPositionsStorage  בעזרת ספרייה

 מגובה על דיסק קשיח. HashMap.  הספרייה מממשת JDBM3קוד פתוח  

 

StopWordsDictionary -  המחלקה מממשת מילון מילות עצירה. המחלקה טוענת מילות

מקובץ טקסטואלי ומספקת ממשק שתפקידו לזהות מילים עצירה, כלומר בהינתן מילה  עצירה

 כלשהי, הממשק יקבע האם המילה הנתונה היא מילת עצירה או לא.

 

Search -  .ת על אתחול והרצה תהליכים ראשיים במנוע חיפוש. אחראיהמחלקה מחלקה ראשית

ולאחר מכן המחלקה ( SearchConfig) מנוע חיפוש תבשלב אתחול של המלקה נטענת תצור

, StatisticsManager ,SearchManagerמאתחלת מופעים של מחלקות הבאות :  

StopWordsDictionary . 
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 ממשק משתמש 5
 

 ממשק משתמש מורכב משני מסכים מרכזיים :

 מסך חיפוש .4

 מסך תוצאות .4

 

Web Server -  במודול אינדקס להציג חלון חיפוש, לבצע שאילתות הוא תפקידו של השרת

ממשק  .Tomcat [7] שרת אפליקציהמומש בעזרת מהנתונים, להציג תוצאות חיפוש. השרת 

 Servletהמכוללים על ידי  HTMLדפי מומש באמצעות ממשתמש גרפי 

 

 
 

 : ארכיטקטורה של שרת יישומים 45איור 

 

 (45איור ראה שלבי חיפוש )

( ושולח את index.htmlחיפוש ) וסוג החיפוש במסך ילות החיפושמ את ממלא משתמש .4

 לשרת יישומים. "Searchכפתור "באמצעות בקשת החיפוש 

ומפעיל תהליך חיפוש על ידי  HTTP באמצעות פרוטוקולשרת מקבל בקשת החיפוש  .4

 .  SearchServlet קריאה לסרוולט

3. SearchServlet   בבקשת החיפוש.  התקבלוש מבצע חיפוש במנוע חיפוש לפי פרמטרים 

1. SearchServlet התוצאות. שימוש ב דף ה אתנוב- Java Script, CSS, HTML  

 משתמששרת מחזיר את דף התוצאות לדפדפן והתוצאות מוצגות ל .6

  קבצי מדיה מועלים לדפדפן לפי בחירה של משתמש  .5

search.css 

index.html 

default.js 

SearchServlet.java 

Search 

Engine 

results.html 
Tomcat Server 

 

Client 

Browser 
Media 

Files 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 חיפוש מסך 1.4
 

כאשר חיפוש נעשה  ,ןביניה ORעם אופרטור בוליאני  מיליםמאפשר חיפוש מספר  -מסך חיפוש 

  .קבצי מדיה אשר אונדקסו במנוע חיפושבכל 

סוג ראשון הוא חיפוש מילים עם התאמה מדויקת. מומלץ להשתמש בסוג החיפוש  -חיפוש הסוגי 

סוג שני  .(ללא מילים נוספות) מהשאילתה מילים רק מכילותשתוצאות  זה כאשר מעוניינים לקבל

מורחבת. מומלץ להשתמש בסוג החיפוש זה כאשר מעוניינים לקבל  הוא חיפוש מילים עם התאמה

    או מילים נוספות שהן הרחבה של מילות החיפוש. מהשאילתהמכילות מילים שתוצאות 

 mp4, mp3קבצי קלט של מערכת הם קבצי מדיה בפורמטים 

 

 

 

 מסך חיפוש : 47איור 
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 מסך תוצאות 1.3
 

נתונים תוצאות החיפוש. מסך תוצאות מכיל תפקידו של המסך הוא להציג  -מסך תוצאות 

 הבאים שלדפים ל קישורים רשימתתוצאות, זמן חיפוש, רשימת התוצאות, ההבאים: סה"כ 

מוצגות לפי רלוונטיות. התוצאות הרלוונטיות ביותר ותוצאות החיפוש ממוינות . תוצאותה

המדיה, שם קובץ  כל תוצאה מכילה תמונה שמציגה את.  מופיעות ראשונות ברשימת התוצאות

מדיה, רשימת המילים שנמצאו במדיה ומספרם. רשימת המילים מכילה מילים שנמצאו וחותמות 

ה מתוך רשימת המילים ניתן להגיע לקטע על מיל באמצעות לחיצהזמן שלהן בתוך קובץ מדיה. 

 (48)איור   וידאו או אודיו שבתוכו נאמרה המילה.

 

 

 

 : מסך תוצאות החיפוש 48איור 
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 מסכים סטטיסטיקות 1.2
 

תהליך אינדוקס  כך אודותקבצי מדיה לטקסט ו תהליך המרה מבוצעות אודותסטטיסטיקות 

 קבצי טקסט לתוך מנוע חיפוש

  

 
 

 קבצי מדיה לטקסט ת: מסך סטטיסטיקות של תהליך המר 41 איור

 

 ת :קבצי מדיה לטקסט מציג סטטיסטיקות הבאו תשל תהליך המר (41)איור  מסך סטטיסטיקות

  שם קובץ מדיה 

 גודל קובץ מדיה 

 בתוך המערכת יאינדקס ייחוד 

 המדיה משך זמן 

 מספר מילים שזוהו בתוך קובץ המדיה   

  משך זמן המרה לפורמטWAV 

  המרה מקובץ מדיה לקובץ טקסט  משך זמן 

  הנלקח עבור כל התהליך המרהסה"כ זמן 

  גודל קובץ מדיה בפורמטWAV 

 )גודל קובץ טקסט )קובץ פלט 

 

 דברים הבאים : תניתן להסיק מסטטיסטיקו

 קצב הדיבור 
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 יחס בין זמן עיבוד לגודל המדיה 

 )איכות הזיהוי )אורך המדיה ביחס למספר מילים שזוהו 

 

 

 

 : מסך סטטיסטיקות של תהליך אינדוקס קבצי טקסט 40איור 

 

את יג מצתהליך אינדוקס קבצי טקסט לתוך מנוע חיפוש של  ( 40)איור  מסך סטטיסטיקות

 סטטיסטיקות הבאות :ה

 שם קובץ טקסט 

 סה"כ מילים בתוך הקובץ 

 מספר מילים ללא חזרות 

 מספר מילים בסיסיות 

 "מספר מילים "עצירה 

 

 דברים הבאים : תניתן להסיק מסטטיסטיקו

 כמות המילים חשובות 

 להעריך גודל אינדקס מהופך 

 איכות הזיהוי 

  מילות חסרת משמעות )מילות עצירה(יחס בין מילות חשובות לבין  -איכות ההרצאה 
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 בדיקות המערכת 6
 

הן בדיקות ברמת יחידת המערכת הקטנה ביותר )מודול( שמאמתות את פעילותה  -בדיקות יחידה 

  התקינה של היחידה.

הן בדיקות המבוצעת במטרה לבדוק את ההשפעה שיש לחלק מוגדר   -בדיקות אינטגרציה 

מערכות מקבילות ומשיקות. בדיקות האינטגרציה במערכת עם חלקים אחרים במערכת ועם 

מבוצעות על ידי חיבור של כמה מודולים בודדים ומחברים אותם למערכת או לתת מערכת, או 

 למערכת חיצוניות.

 בדיקות יחידה 6.1
 

: מודול המרת קבצי מדיה, מודול אינדוקס נתונים, עצמאיים  מודוליםארבע  יםבמערכת קיימ

  .מנוע חיפוש, ממשק משתמש

 

 מודול המרת קבצי מדיהבדיקות יחידה ל

 

מודול המרת המייצגת את  המחלקה .MediaExtractorManagerת יחידה למחלקה ובדיק

 קבצי מדיה.  

 לקובץ טקסטואלי המרת קובץ ווידאו  .4

  MP4: קובץ ווידאו בפורמט  קלט 

 CSV: קובץ טקסטואלי בפורמט  פלט 

 שלבי הבדיקה

  בעזרת פונקציה ראשית (MediaExtractorManager) נריץ את המחלקה .4

 VIDEO_SEARCH_HOME\input\video לתיקיה  MP4בפורמט  test.mp4 נעביר קובץ ווידאו .4

ונוודא כי תהליך המרה  VIDEO_SEARCH_HOME\logs\recognition.logנפתח קובץ מעקב  .3

 הסתיים. 

 :הדפסה הבאה תופיע בקובץ מעקב לאחר סיום תהליך המרה

End extract task for file : VIDEO_SEARCH_HOME\data\recognition\process\test_<id>.mp4  

בתיקיה  test_<id>.mp4.csvנוודא כי נוצר קובץ טקסטואלי  .1

VIDEO_SEARCH_HOME\data\text 

ומכיל מילים  CSVונבדוק כי הקובץ בפורמט  test_<id>.mp4.csvנפתח את הקובץ  .6

 דאו.זמן בהתאם לקובץ ווי חותמותו

 קובץ טקסטואלי :עבור דוגמא 

word,startTime 

all,0.69 

i,0.79 

raised,2.17 

more,3.01 

than,6.22 
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they,6.45 

landed,8.44 

in,9.0 

the,10.56 

midst,10.95 

of,11.38 

my,11.53 

 המרת קובץ אודיו  לקובץ טקסטואלי .4

  MP3: קובץ אודיו בפורמט  קלט 

 CSV: קובץ טקסטואלי בפורמט  פלט 

 שלבי הבדיקה

  ( בעזרת פונקציה ראשיתMediaExtractorManagerנריץ את המחלקה ) .4

 VIDEO_SEARCH_HOME\input\video לתיקיה  MP3בפורמט  test.mp3נעביר קובץ אודיו  .4

ונוודא כי תהליך המרה  VIDEO_SEARCH_HOME\logs\recognition.logנפתח קובץ מעקב  .3

 הסתיים.

 :לאחר סיום תהליך המרהמעקב הדפסה הבאה תופיע בקובץ  

End extract task for file : VIDEO_SEARCH_HOME\data\recognition\process\test_<id>.mp3  

בתיקיה  test_<id>.mp3.csvנוודא כי נוצר קובץ טקסטואלי  .1

VIDEO_SEARCH_HOME\data\text 

יל מילים ומכ CSVונבדוק כי הקובץ בפורמט  test_<id>.mp3.csvנפתח את הקובץ  .6

 זמן בהתאם לקובץ ווידאו. חותמותו

 

 .TextExtractorTaskבדיקת יחידה למחלקה 

  processבתיקיה  ימוקםהקובץ  .test.mp4: קובץ מדיה  קלט 

 : פלט 

 בשם  הקובץ יקובץ מדיה מקורי עם מספר ייחוד.  

  )סטטיסטיקות תהליך המרה של קובץ מדיה )קלט 

 אמרו בקובץ מדיה)קלט(קובץ טקסטואלי שמכיל מילים שנ 

 

 שלבי הבדיקה

 \VIDEO_SEARCH_HOME\data\recognition\processלתיקיה  test.mp4נעתיק קובץ מדיה  .4

 JUnitבעזרת תוכנה  testTextExtractorTaskנריץ בדיקה  .4

 : וודא כינהבדיקה  תלאחר הרצ .3

 נוצר קובץ VIDEO_SEARCH_HOME\data\media\video\test_<id>.mp4  של כאשר שם

 (idקובץ מכיל מספר ייחודי)

  קובץVIDEO_SEARCH_HOME\data\media\statistics\recognizeStats.csv  התעדכן

  test.mp4תהליך המרה עבור קובץ מדיה של בסטטיסטיקות 
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  נוצר קובץVIDEO_SEARCH_HOME\data\text\test_<id>.mp4.csv הקובץ מכיל מילים .

 דיה )קלט(משנאמרו בקובץ 
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 .RecognitionStatisticsמחלקה לת יחידה בדיק

 . JUnitבעזרת תוכנה את הבדיקה נבצע 

: ניצור מופעה של מחלקה  ( testRecognitionStatistics)בדיקת יחידה 

RecognitionStatistics את המופע בנתונים. נשווה את מחרוזת הנוצרת על ידי  אתחלונ

זת הצפויה. נבצע את הבדיקה עבור ייצוג המחלקה )ייצוג טקסטואלי של הנתונים( עם מחרו

 -READBLEו CSVבפורמט  

 

 .CSVWordWriterבדיקת יחידה למחלקה 

 .JUnitהבדיקה בעזרת תוכנה נבצע את . CSVנבדוק שהמחלקה יוצרת קבצים בפורמט 

 40וחתימת זמן  sortכאשר היא מכילה מילה Word ניצור מופעה של  - testWrite בדיקה

 test.csvקובץ ה את נקרא .CSVWordWriterבעזרת מחלקה  test.csvקובץ ונכתוב אותה ל

 ונשווה עם תוצאה הצופייה : מהדיסק 

word,startTime 

sort, 10.0 

 

 .SphinxEngineמחלקה לבדיקת יחידה 

 קובץ קול.בנבדוק שהמחלקה מזהה מילים 

 WAV(test.wav)קובץ קול בפורמט  :  קלט 

 . CSV(testspeach.csv) רמט : קובץ טקסטואלי בפו פלט 

 .)קלט( הקובץ יכיל מילים שנאמרו בקובץ קול           

 .JUnitנבצע את הבדיקה בעזרת תוכנה 

עם פרמטרים הבאים :  SphinxEngineיוצרת מופע של מחלקה  testSpeechToText בדיקהה

"temp/test.wav",CSVWordWriter("temp/testspeach.csv")  

תהליך זיהוי ה. בסיום test.wavקובץ של תהליך זיהוי דיבור ה את קה מריצהלאחר מכן הבדי

 .testspeach.csvקובץ טקסטואלי במופיעות  test.wavדיבור נוודא כי מילים שנאמרו בקובץ 

 

 . FFmpegConvertorת יחידה למחלקה ובדיק

 . JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה 

. שם בדיקה WAVלקובץ קול בפורמט  MP3פורמט קובץ קול ב תבדיקה נכונות של המר .4

 .testFFmpegConvertorMP3הוא  JUnit-ב

 test.mp3קול : קובץ  קלט 

 test_<id>.mp3.wavקובץ קול  : פלט 

  ניצור מופע של מחלקהFFmpegConvertor 

 שיטה  נבצעconvert מחלקה של FFmpegConvertor  קולכאשר קובץ 

(test.mp3הוא קלט ) 
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 יקיה נבדוק בתVIDEO_SEARCH_HOME\temp  שנוצר קובץ קול

test_<id>.mp3.wav  והפורמט של הקובץ הואWAV  

 

. שם WAVלקובץ קול בפורמט  MP4בדיקה נכונות של המרת קובץ ווידאו בפורמט  .4

 .testFFmpegConvertorMP4הוא  JUnit-בדיקה ב

 test.mp4 ווידאו: קובץ  קלט 

 test_<id>.mp4.wav: קובץ קול  פלט 

  ניצור מופע של מחלקהFFmpegConvertor 

  נבצע שיטהconvert מחלקה של FFmpegConvertor ווידאוקובץ  כאשר 

(test.mp4) הוא קלט 

  נבדוק בתיקיהVIDEO_SEARCH_HOME\temp  שנוצר קובץ קול

test_<id>.mp4.wav  והפורמט של הקובץ הואWAV  

 

 

 ע חיפושומנו אינדוקס נתוניםמודול בדיקות יחידה ל

 

העלאה של אינדקס מהופך יכולת  את נבדוק. PersistenceManagerבדיקות יחידה למחלקה 

 .קובץלשל אינדקס מהופך אחסון ו מקובץ

 : קובץ שמייצג אינדקס מהופך קלט

 : נתונים מאונדקסים לא נעלמים כתוצאה מאתחול מחדש של מנוע חיפוש   תוצאה צפויה

 בדיקה :  

  ניצור קובץtest_1.csv  פורמט(CSV  : נוסיף לקובץ נתונים הבאים ) 

 word,startTime 

 sort,10.00 

  )נריץ את מנוע חיפוש )מודול אינדוקס הנתונים הוא מודול של מנוע חיפוש

VIDEO_SEARCH_HOME\tomcat\bin\startup.bat 

  קובץ את הנעתיקtest_1.csv  לתיקיהVIDEO_SEARCH_HOME\data\text 

 נוודא כי קובץ test_1.csv  נחפש מילה  -מאונדקס באינדקס מהופךsort  בעזרת ממשק

 משתמש גרפי

  מחדש של מנוע חיפוש באמצעות הרצה פקודות הבאות: אתחולנבצע 

o VIDEO_SEARCH_HOME\tomcat\bin\shutdown.bat 

o VIDEO_SEARCH_HOME\tomcat\bin\startup.bat 

  נבצע חיפוש של מילהsort מצאנו את  צפויה : התוצאה פי. בעזרת ממשק משתמש גר

 test_1בקובץ  sortמילה ה
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  Indexבדיקות יחידה למחלקה 

 

 . DocumentIndexבדיקות יחידה למחלקה 

נתון, הוספת מילים לתוך האינדקס, מציאת מילים  idחדש עבור הנבדוק : יצירת האינדקס 

 )שהוספנו( באינדקס

  documentIndexTestקה  שם הבדי JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה 

 קוד הבדיקה : 

  
 DocumentMetadata docMD = new DocumentMetadata(1, "test"); 
 DocumentIndex docIndex = new DocumentIndex(docMD); 
 docIndex.addWord(new WordToken("sort")); 
 WordInfo info = docIndex.searchExactWord("sort");  
 assertTrue(info.getDocuments().get(0).documentId == 1); 

 

 

  IndexTaskבדיקות יחידה למחלקה 

חדש, מיזוג אינדקס לתוך אינדקס ראשי, מציאת מסמכים לפי מילה, הנבדוק : יצירת האינדקס 

 מציאת מסמכים לפי מילות בסיס

  indexTest  שם הבדיקה JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה 

  קוד הבדיקה :

DocumentMetadata docMD = new DocumentMetadata(1, "test"); 
DocumentIndex docIndex = new DocumentIndex(docMD); 
docIndex.addWord(new WordToken("sort")); 
   
Index index = new Index();  
index.addIndex(docIndex); 
   
WordInfo info = index.searchExactWord("sort");  
assertTrue(info.getDocuments().get(0).documentId == 1); 
   
 List<WordInfo> infoStems = index.searchStemWord("sort");  
 assertTrue(infoStems.get(0).getDocuments().get(0).documentId == 1); 

 

 . LoadTextIndexTaskבדיקות יחידה למחלקה 

 .doneולאחר תהליך אינדוקס מועבר לתיקיה  textקלט נלקח מתיקיה נבדוק : קובץ 

  textתיקיה ב test_1.csv: קובץ  קלט

 doneבתיקיה  test_1.csv: קובץ  פלט

  testLoadTextIndexTask  שם הבדיקה JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה 

 קוד הבדיקה :

String input =  
 CommonUtils.BASE_DIR+"data"+File.separator+"text"+File.separator; 
StatisticsManager.initStatisticsFile(CommonUtils.DOCUMENT_STATISTICS_FILE); 
LoadTextIndexTask task = new LoadTextIndexTask(input); 
task.active = false;  
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task.run();  
String output =  
 CommonUtils.BASE_DIR+File.separator+"data"+File.separator+"text"+ 
   File.separator+"done"+File.separator+"test_1.csv"; 
assertTrue(new File(output).exists()); 

 

 .  JDBM3PositionsStorageבדיקות יחידה למחלקה 

של ( נתונים. שליפה רשימות של הקובץ idמילה וקובץ )לפי חתימת זמן של נבדוק : הוספה 

  .מילה נתונה לפיזמן  חותמות

 testJDBM3PositionsStorage  שם הבדיקה JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה 

 קוד הבדיקה :

 
JDBM3PositionsStorage db = JDBM3PositionsStorage.getInstance(); 
WordToken wordToken = new WordToken("sort"); 
wordToken.startTime = 10f; 
db.addWord(wordToken, new DocumentMetadata(1, "test_1.csv")); 
Map<Long, List<WordMetadata>> list = db.getWordMetadataList("sort"); 
   
if(list != null){ 
 assertTrue(list.containsKey((long)1)); 
}else{ 
 fail("Document is not found"); 
}   

 

 

 .StopWordsDictionaryבדיקות יחידה למחלקה 

 נבדוק : העלאת קובץ מילים עצירה, בדיקה מילים עצירה.

 testStopWordsDictionary  שם הבדיקה JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה 

 קוד הבדיקה :

StopWordsDictionary dictionary = StopWordsDictionary.getInstance(); 
dictionary.load("temp/test.stop");   
assertTrue(dictionary.isStopWord("and")); 

 

 

  .DocumentStatisticsבדיקות יחידה למחלקה 

. בדיקת יחידה: ניצור מופעה של מחלקה JUnitנבצע את הבדיקה בעזרת תוכנה 

DocumentStatistics מחרוזת הנוצרת על ידי המחלקה את המופע בנתונים. נשווה את  אתחלונ

)ייצוג טקסטואלי של הנתונים( עם מחרוזת הצפויה. נבצע את הבדיקה עבור הייצוג בפורמט  

CSV וREADBLE- 

 

 .CSVFileReaderבדיקות יחידה למחלקה 

 .CSVנבדוק : קריאה קובץ בפורמט 

 testCSVFileReader  שם הבדיקה JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה  
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 ד הבדיקה :קו

 

CSVFileReader reader = new CSVFileReader(new File("temp/test.csv")); 
Iterator<WordToken> iter = reader.iterator(); 
WordToken word = iter.next();  
assertTrue(word.getWord().equals("word")); 

 

 בסיס ממילה נתונה גזירת מילתנכונות . נבדוק : Stemmerבדיקות יחידה למחלקה 

 קלט : מילה

 פלט : מילת בסיס של מילת קלט

 testStemmer  שם הבדיקה JUnitנבצע את הבדיקות בעזרת תוכנה   

 קוד הבדיקה :

 String baseWord = "sort"; 
 assertTrue(baseWord.equals(Stemmer.getInstance().stem("sort"))); 
 assertTrue(baseWord.equals(Stemmer.getInstance().stem("sorts"))); 
 assertTrue(baseWord.equals(Stemmer.getInstance().stem("sorting"))); 
 assertTrue(baseWord.equals(Stemmer.getInstance().stem("sorted")));  

 

 

המחלקות אחראיות על אתחול תהליכי Search ו SearchManager ותבדיקות יחידה למחלק

 וחיפוש. אינדוקס 

. ניתן לחפש Searchנבדוק : מודולים אינדוקס וחיפוש מאותחלים לאחר אתחול של מחלקה  

 .SearchManagerנתונים באמצעות ממשק  

 בדיקה :

 CLIנבצע את הבדיקות בעזרת פקודות 

    Search( של mainשיטה ראשית)נריץ את מנוע חיפוש בעזרת  .4

 קיימות הדפסות הבאות :( logs\search.log\נבדוק בקובץ מעקב ) .4

 

******************  START SEARCH ENGINE ********************** 
Start Search Instance 
Init search configuration 
Start loading stop words dictionary 
Stop words dictionary was loaded successfully. Number of stop words : 119 
Start Load Index 
Done snapshot of main index.  Snapshot time : 4ms 
End Load Index. Load time : 85ms 
 

 (CLIבשורת הקלט של מנוע חיפוש ) sortה נבצע חיפוש על ידי הקלדה מיל .3

 נקבל :  

Enter search phrase : sort 

 
1. Document Id : 1.  Total num of found words : 5 
 Document Name : test_1.csv 
 Exact match words.  Num of words : 5 
 < sort : 5 >  [ 10.0 ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
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Number Results in Page : 1 
Total number of results : 1 
Search time : 74ms 

 אינדוקס נתונים( ת)תיקיי data\textלתיקיה  test_2.csvנעתיק קובץ  .1

 ובץ :תוכן הק 

word,startTime 
sort,10.0 
sorting,15 
sorts,20 
sorted,30 

 

כי מנוע חיפוש מחזיר תוצאות . נבדוק StemmingSearchStrategyיחידה למחלקה בדיקה 

  שמכילות מילים בעלות אותו בסיס כמו של מילת החיפוש 

 (CLIבשורת הקלט של מנוע חיפוש ) sortנבצע חיפוש על ידי הקלדה מילה 

 בל :נק

Enter search phrase : sort 
 
4. Document Id : 2.  Total num of found words : 4 

 Document Name : test_2.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 10.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 3 
 < sorting : 1 >  [ 15.0  ] 
 < sorts : 1 >  [ 20.0  ] 
 < sorted : 1 >  [ 30.0  ] 
 
 
Number Results in Page : 4 

Total number of results : 4 

Search time : 1ms 
 

 , מיון התוצאות לפי רלוונטיות, חיפוש מורחבחיפוש

 

 נאנדקס שלוש קבצים הבאים :

test_1.csv 

 
word,startTime 
sort,10.0 
 
test_2.csv 

 
word,startTime 
sort,10.0 
sorting,15 
sorts,20 
sorted,30 
 
test_3.csv 
 

word,startTime 
quick,10.0 
sort,15 
 

בשורת הקלט של מנוע  e-עם אופציה  sortחיפוש על ידי הקלדה מילה את הנבצע . חיפוש

 חיפוש ללא הרחבות, כלומר לא ימצאו מילים בעלות אותו בסיס. :e–. אופציה (CLIחיפוש )
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Enter search phrase : -e sort 

 
1. Document Id : 1.  Total num of found words : 1 
 Document Name : test_1.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 10.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
 
 
2. Document Id : 2.  Total num of found words : 1 
 Document Name : test_2.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 10.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
 
 
3. Document Id : 3.  Total num of found words : 1 
 Document Name : test_3.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 15.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
 
 
Number Results in Page : 3 
Total number of results : 3 
Search time : 2ms 

 

בשורת הקלט של מנוע חיפוש  sortחיפוש על ידי הקלדה מילה את ה. נבצע חיפוש מורחב

(CLI) . 

 
Enter search phrase : sort 

 
1. Document Id : 2.  Total num of found words : 4 
 Document Name : test_2.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 10.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 3 
 < sorting : 1 >  [ 15.0  ] 
 < sorts : 1 >  [ 20.0  ] 
 < sorted : 1 >  [ 30.0  ] 
 
 
2. Document Id : 1.  Total num of found words : 1 
 Document Name : test_1.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 10.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
 
 
3. Document Id : 3.  Total num of found words : 1 
 Document Name : test_3.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 15.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
 
 
Number Results in Page : 3 
Total number of results : 3 
Search time : 1ms 

 

בשורת   quick sortחיפוש על ידי הקלדה מילים ה את . נבצעמיון תוצאות החיפוש לפי רלוונטיות

 .(CLIהקלט של מנוע חיפוש )
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Enter search phrase : quick sort 

 
1. Document Id : 3.  Total num of found words : 2 
 Document Name : test_3.csv 
 Exact match words.  Num of words : 2 
 < quick : 1 >  [ 10.0  ] 
 < sort : 1 >  [ 15.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
 
 
2. Document Id : 2.  Total num of found words : 4 
 Document Name : test_2.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 10.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 3 
 < sorting : 1 >  [ 15.0  ] 
 < sorts : 1 >  [ 20.0  ] 
 < sorted : 1 >  [ 30.0  ] 
 
 
3. Document Id : 1.  Total num of found words : 1 
 Document Name : test_1.csv 
 Exact match words.  Num of words : 1 
 < sort : 1 >  [ 10.0  ] 
 Refined words.  Num of words : 0 
 
 
Number Results in Page : 3 
Total number of results : 3 
Search time : 1ms 

 

 

 בדיקות אינטגרציה 6.4
 

 וידאו למערכת  העלאה קובץ 

 . הקובץ מכיל הרצאת וידאוtest_video.mp4קלט : קובץ וידאו 

 תוצאות צפויות לאחר העלאה:

 ניתן למצוא את הקובץ לפי מילים שנאמרו בתוכו 

   הקובץ מופיע בסטטיסטיקות תהליכי המרה ואינדוקס 

 בדיקה :השלבי 

 VIDEO_SEARCH_HOME/tomcat/bin/startup.batלהפעיל מנוע חיפוש. להריץ פקודה :  .4

 VIDEO_SEARCH_HOME/bin/startRE.batלהפעיל יישום המרת קבצי מדיה. להריץ פקודה :  .4

. ייפתח מסך http://localhost:8080/searchלפתוח דפדפן ולהקליד כתובת הבאה :  .3

 חיפוש

 העלאת הקובץו קובץה תריכפתור בחבחירה קובץ על ידי  .test.mp4לעלות קובץ וידאו  .1

 .כפתור העלאת הקובץ יצה עללחי על יד

יאונדקס למערכת. ניתן לעקוב אחרי  test_video.mp4 להמתין עד שקובץ קלט  .6

 recognition.log ,search.logמעקב הבאים :  םקבציתהליכים המרה ואינדוקס ב
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דף בסטטיסטיקות של  נמצאות test_video.mp4קלט   לוודא שסטטיסטיקות של קובץ .5

 דיה לטקסטתהליך המרה קבצי מ

דף בסטטיסטיקות של  נמצאות test_video.mp4קלט   לוודא שסטטיסטיקות של קובץ .7

 תהליך אינדוקס קבצי טקסט

    לבצע חיפוש מילים שנאמרו בקובץ קלט על ידי ממשק משתמש גרפי. .8

 

 העלאה קובץ קול למערכת  

 . הקובץ מכיל נאוםtest_audio.mp3קלט : קובץ קול 

 העלאה: תוצאות צפויות לאחר

 ניתן למצוא את הקובץ לפי מילים שנאמרו בתוכו 

   הקובץ מופיע בסטטיסטיקות תהליכי המרה ואינדוקס 

 שלבי הבדיקה :

 VIDEO_SEARCH_HOME/tomcat/bin/startup.batלהפעיל מנוע חיפוש. להריץ פקודה :  .4

 VIDEO_SEARCH_HOME/bin/startRE.batלהפעיל יישום המרת קבצי מדיה. להריץ פקודה :  .4

. ייפתח מסך http://localhost:8080/searchלפתוח דפדפן ולהקליד כתובת הבאה :  .3

 חיפוש

. בחירה קובץ על ידי כפתור בחירת הקובץ והעלאת test_audio.mp3לעלות קובץ וידאו  .1

 לחיצה על כפתור העלאת הקובץ.על ידי הקובץ 

יתן לעקוב אחרי יאונדקס למערכת. נ test_audio.mp3להמתין עד שקובץ קלט   .6

 recognition.log ,search.logתהליכים המרה ואינדוקס בקבצים מעקב הבאים : 

דף בסטטיסטיקות של  נמצאות test_audio.mp3קלט   לוודא שסטטיסטיקות של קובץ .5

 תהליך המרה קבצי מדיה לטקסט

דף בסטטיסטיקות של  נמצאות test_audio.mp3קלט   לוודא שסטטיסטיקות של קובץ .7

 ליך אינדוקס קבצי טקסטתה

 לבצע חיפוש מילים שנאמרו בקובץ קלט על ידי ממשק משתמש גרפי. .8
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 מקרה בוחן 7
 

 

מדעי המחשב וביולוגיה.  שונים כגון מתחומים וידאו מאגר הרצאותנאנדקס מקרה בוחן כ

 6מרצים שונים. משך ההרצאות נע בין מהרצאות שונות  440-מכיל קרוב ל הרצאות מאגר

  . [47וחצי. הרצאות נלקחו ממאגר ] דקות לשעה

 

לאחר העלאה ואינדוקס של מאגר הרצאות קיבלנו סטטיסטיקות של תהליכי המרה 

 ואינדוקס אשר במלואן ניתן לראות בנספח א.

   

 סטטיסטיקות של תהליך המרה קבצי מדיה לטקסט ל הדוגמ

 

Media File Media File Size Duration 
Recognized 
 Words Total Time 

Algorithms1.mp4 230.85 MB 01h 26m 17s 515ms 11485 01h 31m 17s 416ms 

Algorithms2.mp4 252.39 MB 01h 34m 06s 884ms 12164 01h 36m 22s 375ms 

Algorithms3.mp4 182.15 MB 01h 23m 07s 762ms 11356 01h 23m 49s 331ms 

Lecture_15_Machine_Learning 
_(Stanford).mp4 293.73 MB 01h 17m 17s 512ms 7535 01h 42m 39s 009ms 

Big DNA viruses (17-27).mp4 15.22 MB 17m 27s 274ms 2668 13m 01s 877ms 

DNA basics (23-57).mp4 21.88 MB 23m 57s 525ms 3625 15m 40s 270ms 

 

 

 הטבלא מציגה מספר הרצאות מתחומים שונים : 

  תחום אלגוריתמים- Algorithms2.mp4 ,Algorithms1.mp4 

  תחום כריעת מידע- Lecture_15_Machine_Learning_(Stanford).mp4  

  תחום ביולוגיה-   DNA basics (23-57).mp4 ,Big DNA viruses (17-27).mp4 

 

מילים מתוך  44186 זהותתהליך המרה הצליח לכי  בשורה ראשונה של הטבלהניתן לראות 

כאשר אורך ההרצאה הוא שעה וחצי ומשך תהליך  Algorithms1.mp4הרצאת ווידאו 

  המרה הוא שעה וחצי. 
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 דוגמה לסטטיסטיקות של תהליך אינדוקס טקסט לתוך אינדקס מהופך

 

Media Name 

Total 
Number 
Of 
Words 

Number 
Of 
Different 
Words 

Number Of 
Stemmings 

Number 
Of Stop 
Words 

Algorithms1_1.mp4.csv 11486 1967 1617 5843 

Algorithms2_2.mp4.csv 12165 1907 1567 6398 

Algorithms3_3.mp4.csv 11357 1832 1502 6092 

Lecture_15_Machine_Learning_(Stanford)_13.mp4.csv 7536 1552 1282 4328 

Big DNA viruses (17-27)_106.mp4.csv 2669 728 632 1309 

DNA basics (23-57)_107.mp4.csv 3626 856 736 1665 

 

 הטבלא מציגה מספר הרצאות מתחומים שונים : 

  תחום אלגוריתמים- Algorithms2.mp4 ,Algorithms1.mp4 

  תחום כריעת מידע- Lecture_15_Machine_Learning_(Stanford).mp4  

  תחום ביולוגיה-   DNA basics (23-57).mp4 ,Big DNA viruses (17-27).mp4 

 

 44186מכילה  Algorithms1.mp4הרצאת ווידאו ניתן לראות בשורה ראשונה של הטבלה כי 

 4547(, .I, do, in, etcמילים "עצירה" ) 6813מילים שונות )ללא חזרות(,  4157מילים כאשר 

 מילות בסיס.

 

 יתר מזה מילים ,ת משמעות )מילים "עצירה"(ומילים שקיבלנו הן חסרהחצי מניתן ללמוד כי 

לכן לא מזוהות ולא לא מופיעות במילונים לתחומים מדעי המחשב ולביולוגיה יוחדות מ

 הרצאהבלמשל   .נדקסות למנוע חיפוש. המילים הללו מאוד חשובותומא

 DNA basics (23-57)_107.mp4.csv   מסבירים יסודותDNA  ומילהDNA  לא מופיעה

 .DNAפוש לכן לא ניתן למצוא את הרצאה לפי מילת חי ,במילונים

. משך זמן מאוד ארוך טקסטהבעיה נוספת היא משך זמן של תהליך המרה קבצי מדיה לקבצי 

עיבוד בערך שווה למשך הרצאה, כלומר אם משך הרצאה הוא שעה אזי משך המרה הוא 

 בערך שעה.

 

 מסקנות

  

 הרצאות מתחומים שונים כגון אלגוריתמים, כריעת מידה, 440במקרה בוחן אינדקסנו מעל 

 ביולוגיה. 

  G1.077סה"כ גודל כל הקבצי מדיה שהועלו למערכת :  

 שעות 50סה"כ משך כל הרצאות : 

 שעות 50סה"כ משך תהליך המרה קבצי מדיה לקבצי טקסט : 
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 מילים 481114סה"כ מספר מילים שזוהו : 

 מילים 413046סה"כ מספר מילות עצירה : 

 יםמיל 415145סה"כ מספר מילים בעלות משמעות : 

 אחוז מסה"כ מילים שזוהו הן חסרות משמעות 60מזה נובע כי בערך 

 M3.348סה"כ גודל כל הקבצי טקסט שהועלו למנוע חיפוש : 

 

 

 דוגמאות החיפוש

 

  חיפוש 

 

ונקבל  "sortנחפש מילה " על אלגוריתמים מיון. כעתמסבירים  Algorithms2.mp4הרצאה ב

פעמים  60נאמרה " sortכך שמילה " ,ושבתוצאות החיפ Algorithms2.mp4את הרצאה 

 ".sort( למילה "sorting, sortedדומות)כגון  מילותמופעים של  40עוד ו

 

 

 

 

   חיפוש צמד מילים

 

". כעת נחפש צמד מילים bubble sortמסבירים אלגוריתם " Algorithms2.mp4בהרצאה 

"bubble sort ונקבל את הרצאה "Algorithms2.mp4 וש. נשים לב כי מנוע בתוצאות החיפ

זמן של ה חותמותשל  ה", ניתן לראות את הצמד לפי קרבbubble sortחיפוש מצא צמד "

  . bubble (15:37) ... sort (15:45) :המילים
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 חיפוש מילה שנאמרה בהרצאה ולא זוהתה על ידי המערכת

 

לא  DNA. מילה DNAמסבירים יסודות   DNA basics (23-57)_107.mp4בהרצאה 

לא נמצאו  - במנוע חיפוש DNAמופיעה במילונים של המערכת. כעת נבצע חיפוש של מילה 

  תוצאות.

 

 

 

 חיפוש מילים שגויות

 

" במקום sartמנוע חיפוש לא מזהה מילים שגויות )לא קיימות(. למשל אם נחפש מילה "

"sort.אזי לא נקבל תוצאות " 
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 סיכום והצעות לפיתוחים עתידיים 8
 

מבוסס זיהוי דיבור בתכני וידאו  מנוע חיפוש תיתחיפסגרת פרויקט מתקדם במדעי המחשב במ

בתחילת הפרויקט נחשפתי לאתגרים וסוגיות של פיתוח מנועי החיפוש בעולם המודרני. אחד וקול. 

ומציאת ניתוח  ,האתגרים של התחום הוא אינדוקס תכני מדיה במנועי החיפוש. לאחר למידה

, את הדרישות תיהגדרפרויקט מהלך הבשמגדירה את המטרות לפרויקט. צעה גיבשתי הפתרון 

. דרכים בהם ניתן להשתמש במערכתממשק משתמש,  ,כלי פיתוח, עיצוב המערכתתי את סקר

של  התנהגותנכונות האת ה בדוקאת הבדיקות שביצעתי כדי ל הצגתיבשלבים האחרונים 

 בדוק פעילות תקינה של יחידות המערכת בבידודשנועדו ל הבדיקות כללו בדיקות יחידההמערכת. 

ולם הרצאות עמימוש המערכת בהוא מקרה בוחן  ר חלקי המערכת וגם בדיקת מקרה בוחן.אמש

 תחומים שונים כגון מדעי המחשב וביולוגיה.אקדמאיות ב

 

הפרויקט מהווה בסיס לעבודות המשך כגון מנוע חיפוש באוניברסיטאות ומכללות. המערכת 

סטודנטים למצוא במהירות את ההרצאות הרלוונטיות ויכוון אותם למקומות המתאים תעזור ל

 בתוך ההרצאה. 

 

הביצועים של מודול המרה של קבצי מדיה לקבצי טקסט בעזרת מיקבול כמו כן, ניתן לשפר את 

באוצר מילים של מודול שלא נמצאות מילים חדשות  יכולת התמודדות עםהוספת תהליכים. 

תמיכה בשפות נוספות. הוספת יכולות סריקה והעלאה תכנים ממקורות חיצוניים  הוספת המרה.

איות, הצעה, קטגוריות כגון אתרי רשת, מאגרי מדיה וכו'. הוספת שיפורים למנוע חיפוש כגון : 

  וכו'.

עבודה מסכמת שלי שמנסה לענות על שאלה "איך להתמודד עם מילים פרויקט זה מהווה בסיס ל

   אות באוצר מילים של מודול המרה?".חדשות שלא נמצ
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 נספחים 9

 נספח א : סטטיסטיקות 9.1
 

 סטטיסטיקות של תהליך המרה קבצי מדיה לטקסט 

 

Media File 

Media 
File 
Size Duration 

Recognized 
Words Total Time 

Algorithms1.mp4 
230.85 
MB 

01h 26m 17s 
515ms 11485 

01h 31m 17s 
416ms 

Algorithms2.mp4 
252.39 
MB 

01h 34m 06s 
884ms 12164 

01h 36m 22s 
375ms 

Algorithms3.mp4 
182.15 
MB 

01h 23m 07s 
762ms 11356 

01h 23m 49s 
331ms 

Algorithms5.mp4 
236.45 
MB 

01h 31m 37s 
951ms 10084 

01h 26m 35s 
754ms 

Big.mp4 
9.05 
MB 

03m 03s 
809ms 456 

03m 03s 
318ms 

bubblesort.mp4 
8.26 
MB 

02m 52s 
292ms 45 

05m 47s 
114ms 

crs.mp4 
16.34 
MB 

09m 22s 
642ms 1320 

09m 43s 
749ms 

dnc-2004-speech.mp3 
4.45 
MB 

12m 57s 
720ms 1214 

16m 57s 
885ms 

DynamicConnectivity.mp4 
16.02 
MB 

10m 22s 
341ms 1446 

08m 25s 
634ms 

english.mp4 
49.02 
MB 

09m 22s 
689ms 1210 

12m 32s 
258ms 

FICMJ.mp4 
32.95 
MB 

03m 30s 
721ms 263 

04m 33s 
823ms 

L1.mp4 
314.24 
MB 

01h 20m 32s 
142ms 12115 

01h 20m 57s 
464ms 

Lecture_15_Machine_Learning_(Stanford).mp4 
293.73 
MB 

01h 17m 17s 
512ms 7535 

01h 42m 39s 
009ms 

MapReduce.mp4 
141.35 
MB 

38m 23s 
628ms 4463 

52m 46s 
194ms 

mi.mp4 
9.55 
MB 

05m 44s 
886ms 663 

11m 15s 
240ms 

NoSql.mp3 
3.98 
MB 

08m 41s 
482ms 1061 

10m 47s 
544ms 

nsa.mp4 
104.92 
MB 

08m 13s 
307ms 919 

10m 31s 
810ms 

Prof.mp4 
57.11 
MB 

23m 48s 
259ms 3405 

28m 51s 
366ms 

week.mp3 
33.53 
MB 

01h 13m 15s 
060ms 10588 

01h 32m 38s 
295ms 

Bottom-up Mergesort (3-20).mp4 
5.37 
MB 

03m 20s 
736ms 448 

08m 16s 
964ms 

Hash Functions (18-13).mp4 
25.28 
MB 

18m 13s 
915ms 2378 

28m 50s 
084ms 

Symbol Table Applications- Dictionary Clients 
(5-40) (optional).mp4 

8.47 
MB 

05m 40s 
520ms 787 

10m 59s 
272ms 

Symbol Table Applications- Indexing Clients (8-
57) (optional).mp4 

9.15 
MB 

07m 53s 
557ms 1088 

06m 37s 
878ms 

Symbol Table Applications- Sparse Vectors (7-
41) (optional).mp4 

11.23 
MB 

07m 41s 
380ms 1005 

16m 25s 
124ms 

Hash Table Context (10-09).mp4 
14.37 
MB 

10m 09s 
779ms 1365 

15m 59s 
310ms 
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Linear Probing (14-37).mp4 
20.27 
MB 

14m 37s 
458ms 1976 

21m 46s 
765ms 

Symbol Table Applications- Sets (5-04) 
(optional).mp4 

7.55 
MB 

05m 04s 
390ms 741 

06m 09s 
602ms 

Kd-Trees (29-07).mp4 
53.76 
MB 

29m 07s 
580ms 3614 

40m 22s 
814ms 

Rectangle Intersection (8-10).mp4 
12.13 
MB 

08m 10s 
777ms 1033 

12m 05s 
169ms 

Separate Chaining (7-28).mp4 
10.34 
MB 

07m 28s 
005ms 1010 

11m 09s 
330ms 

Line Segment Intersection (5-46).mp4 
8.26 
MB 

05m 46s 
627ms 735 

09m 09s 
236ms 

1d Range Search (8-51).mp4 
12.56 
MB 

08m 51s 
969ms 1220 

10m 20s 
308ms 

B-Trees (10-36).mp4 
17.99 
MB 

10m 36s 
946ms 1456 

12m 51s 
697ms 

Binary Search Trees (19-56).mp4 
28.29 
MB 

19m 56s 
919ms 2806 

24m 54s 
615ms 

Deletion in BSTs (9-52).mp4 
16.23 
MB 

09m 52s 
828ms 1366 

11m 50s 
014ms 

Event-Driven Simulation (22-38) (optional).mp4 
38.57 
MB 

22m 38s 
762ms 3014 

28m 36s 
487ms 

Interval Search Trees (13-47).mp4 
18.91 
MB 

13m 46s 
978ms 1836 

15m 46s 
762ms 

Ordered Operations (6-26).mp4 
9.59 
MB 

06m 26s 
194ms 769 

11m 33s 
153ms 

Ordered Operations in BSTs (10-31).mp4 
14.26 
MB 

10m 31s 
327ms 1424 

13m 32s 
881ms 

Red-Black BSTs (35-30).mp4 
52.69 
MB 

35m 30s 
036ms 4940 

36m 14s 
606ms 

Search Trees (16-55).mp4 
25.04 
MB 

16m 55s 
501ms 2381 

24m 21s 
162ms 

Symbol Table API (21-30).mp4 
32.60 
MB 

21m 30s 
240ms 2857 

27m 22s 
130ms 

Binary Heaps (23-36).mp4 
33.45 
MB 

23m 36s 
533ms 3346 

28m 40s 
572ms 

Elementary Implementations (9-03).mp4 
12.93 
MB 

09m 03s 
509ms 1127 

18m 13s 
624ms 

Heapsort (14-29).mp4 
20.49 
MB 

14m 29s 
424ms 2040 

22m 41s 
548ms 

Quicksort (19-33).mp4 
28.58 
MB 

19m 33s 
350ms 2767 

32m 34s 
155ms 

System Sorts (11-50).mp4 
19.02 
MB 

11m 50s 
252ms 1541 

18m 23s 
115ms 

APIs and Elementary Implementations (12-
52).mp4 

19.93 
MB 

12m 52s 
667ms 1841 

16m 43s 
016ms 

Duplicate Keys (11-25).mp4 
18.03 
MB 

11m 25s 
569ms 1555 

16m 28s 
362ms 

Selection (7-08).mp4 
11.62 
MB 

07m 08s 
454ms 953 

12m 05s 
444ms 

Convex Hull (13-50).mp4 
20.95 
MB 

13m 50s 
345ms 1911 

17m 49s 
328ms 

Mergesort (23-54).mp4 
33.90 
MB 

23m 54s 
761ms 3407 

28m 15s 
272ms 

Comparators (6-43).mp4 
10.07 
MB 

06m 43s 
284ms 894 

09m 19s 
598ms 

Shellsort (10-48).mp4 
14.91 
MB 

10m 48s 
463ms 1538 

13m 19s 
390ms 

Sorting Complexity (9-05).mp4 
13.78 
MB 

09m 05s 
622ms 1276 

12m 56s 
642ms 

Stability (5-39).mp4 
8.74 
MB 

05m 39s 
522ms 714 

10m 44s 
588ms 

Analysis of Algorithms Introduction (8-14).mp4 
13.36 
MB 

08m 14s 
910ms 1120 

12m 34s 
694ms 

Insertion Sort (9-28).mp4 14.08 09m 28s 1283 15m 28s 
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MB 749ms 121ms 

Iterators (7-16).mp4 
11.07 
MB 

07m 16s 
697ms 956 

10m 30s 
700ms 

Mathematical Models (12-48).mp4 
19.71 
MB 

12m 48s 
348ms 1683 

16m 18s 
357ms 

Memory (8-11).mp4 
12.34 
MB 

08m 11s 
403ms 1032 

12m 14s 
639ms 

Observations (10-05).mp4 
14.38 
MB 

10m 05s 
785ms 1342 

14m 29s 
590ms 

Order-of-Growth Classifications (14-39).mp4 
19.40 
MB 

14m 39s 
571ms 2014 

18m 56s 
206ms 

Queues (4-33).mp4 
7.78 
MB 

04m 33s 
554ms 533 

08m 26s 
223ms 

Resizing Arrays (9-56).mp4 
16.28 
MB 

09m 56s 
311ms 1397 

12m 59s 
089ms 

Selection Sort (6-59).mp4 
10.24 
MB 

06m 59s 
143ms 880 

11m 19s 
970ms 

Shuffling (7-39).mp4 
11.62 
MB 

07m 39s 
731ms 998 

09m 12s 
457ms 

Sorting Introduction (14-43).mp4 
20.44 
MB 

14m 43s 
194ms 1973 

18m 40s 
424ms 

Stack and Queue Applications (13-25) 
(optional) .mp4 

20.72 
MB 

13m 24s 
989ms 1621 

19m 08s 
761ms 

Stacks (16-24).mp4 
25.28 
MB 

16m 24s 
061ms 2333 

20m 43s 
805ms 

Theory of Algorithms (11-35).mp4 
19.00 
MB 

11m 35s 
530ms 1529 

14m 40s 
875ms 

Bottom-up Mergesort (3-20)_20.mp4 
5.37 
MB 

03m 20s 
736ms 451 

08m 17s 
981ms 

Kirk Bailey and Ernie Hayden Part 5 - Strategic 
Security Plan An Example.mp4 

3.98 
MB 

01m 27s 
446ms 87 

01m 52s 
670ms 

Kirk Bailey and Ernie Hayden Part 7 - CISO A 
Quick Definition.mp4 

5.26 
MB 

02m 27s 
052ms 72 58s 346ms 

Recap (01-17).mp4 
1.92 
MB 

01m 17s 
392ms 94 

03m 24s 
164ms 

Basic Two-way In-order Superscalar (4-
56).mp4 

9.48 
MB 

04m 56s 
704ms 537 

06m 04s 
368ms 

Introduction to Out-of-Order Processors (30-
53).mp4 

61.92 
MB 

30m 53s 
857ms 3714 

30m 48s 
911ms 

Interrupts and Exceptions (29-25).mp4 
57.23 
MB 

29m 25s 
807ms 3635 

26m 24s 
477ms 

I2O1 Processors (28-44).mp4 
35.60 
MB 

28m 44s 
202ms 3377 

22m 58s 
862ms 

I2O2 Processors (19-58).mp4 
38.79 
MB 

19m 58s 
915ms 2443 

16m 29s 
280ms 

IO3 Processors (16-23).mp4 
32.01 
MB 

16m 23s 
829ms 1849 

14m 56s 
510ms 

Baseline Superscalar and Alignment (4-
16).mp4 

8.49 
MB 

04m 16s 
580ms 534 

03m 33s 
943ms 

Interrupts and Bypassing (12-13).mp4 
23.66 
MB 

12m 13s 
030ms 1555 

12m 45s 
636ms 

IO2I Processors (4-31).mp4 
8.07 
MB 

04m 31s 
580ms 545 

03m 21s 
496ms 

Review of Out-of-Order Processors (3-26).mp4 
6.86 
MB 

03m 26s 
355ms 435 

02m 49s 
957ms 

Classifying Caches (28-07).mp4 
31.56 
MB 

24m 15s 
104ms 3102 

23m 14s 
149ms 

Fetch Logic and Alignment (11-01).mp4 
19.12 
MB 

11m 01s 
002ms 1286 

10m 01s 
489ms 
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Cache Performance (17-11).mp4 
31.28 
MB 

17m 11s 
221ms 2090 

15m 17s 
108ms 

Memory Technologies (22-47).mp4 
50.50 
MB 

22m 47s 
492ms 2653 

26m 47s 
943ms 

Motivation for Caches (22-25).mp4 
27.13 
MB 

22m 25s 
877ms 2777 

19m 38s 
653ms 

Superscalar 1 (6-42).mp4 
13.47 
MB 

06m 42s 
169ms 801 

05m 59s 
058ms 

Data Hazards (46-33).mp4 
92.93 
MB 

46m 33s 
128ms 5270 

42m 57s 
151ms 

Pipeline Basics (30-51).mp4 
64.69 
MB 

30m 51s 
257ms 3854 

28m 53s 
550ms 

Control Hazards, Jumps (15-56).mp4 
26.94 
MB 

15m 56s 
801ms 1920 

15m 50s 
268ms 

Control Hazards, Branch (24-02).mp4 
47.51 
MB 

24m 02s 
795ms 2708 

19m 33s 
144ms 

Control Hazards, Others(7-51).mp4 
15.59 
MB 

07m 51s 
852ms 899 

05m 53s 
529ms 

Microcoded Microarchitecture (14-08).mp4 
22.48 
MB 

14m 08s 
810ms 1853 

15m 30s 
991ms 

Structural Hazard (10-13).mp4 
23.16 
MB 

10m 13s 
773ms 1089 

12m 46s 
344ms 

ISA Characteristics (25-47).mp4 
58.02 
MB 

25m 47s 
493ms 3212 

25m 11s 
373ms 

Architecture and Microarchitecture (23-37).mp4 
52.83 
MB 

23m 37s 
299ms 2847 

23m 18s 
278ms 

Course Introduction.mp4 
21.75 
MB 

09m 06s 
325ms 1527 

07m 19s 
118ms 

Machine Models (16-02).mp4 
32.83 
MB 

16m 02s 
885ms 1873 

16m 55s 
764ms 

Acquisition of an envelope and egress (13-
21).mp4 

14.03 
MB 

13m 20s 
640ms 1856 

17m 11s 
927ms 

Attachment to cells (14-02).mp4 
14.52 
MB 

14m 02s 
944ms 2087 

20m 51s 
765ms 

Big DNA viruses (17-27).mp4 
15.22 
MB 

17m 27s 
274ms 2668 

13m 01s 
877ms 

DNA basics (23-57).mp4 
21.88 
MB 

23m 57s 
525ms 3625 

15m 40s 
270ms 

Genome packaging (15-42).mp4 
16.24 
MB 

15m 41s 
610ms 2338 

20m 04s 
550ms 

Lessons from SV40 (21-18).mp4 
19.35 
MB 

20m 33s 
258ms 3184 

12m 52s 
412ms 

Making sub-assemblies (15-01).mp4 
16.07 
MB 

15m 01s 
461ms 2197 

20m 14s 
255ms 

Maximizing coding capacity of the viral genome 
(16-54).mp4 

14.74 
MB 

16m 53s 
952ms 2513 

10m 10s 
617ms 

Other decoding mechanisms (17-23).mp4 
15.75 
MB 

17m 23s 
477ms 2633 

15m 16s 
751ms 

Priming via DNA or protein (18-51).mp4 
17.30 
MB 

18m 51s 
648ms 2706 

18m 08s 
486ms 

Principles of virion assembly (11-47).mp4 
11.40 
MB 

11m 47s 
221ms 1593 

15m 12s 
262ms 

Regulation of DNA synthesis (24-32).mp4 
22.65 
MB 

24m 32s 
042ms 3551 

15m 04s 
583ms 

Retroviruses (15-18).mp4 
15.27 
MB 

15m 18s 
250ms 2345 

16m 57s 
502ms 

Reverse transcription (14-39).mp4 
13.85 
MB 

14m 39s 
978ms 2250 

15m 15s 
766ms 

The Baltimore scheme (17-22).mp4 
19.81 
MB 

17m 22s 
410ms 2753 

25m 00s 
781ms 

Viral origins (14-48).mp4 13.41 14m 48s 2026 12m 21s 
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MB 362ms 220ms 

Viral transcription regulation (22-45).mp4 
21.08 
MB 

22m 45s 
333ms 2997 

14m 18s 
693ms 

7 - 7 - W5- S6- Entering the nucleus (3-
27).mp4 

3.50 
MB 

03m 27s 
360ms 423 

11m 40s 
484ms 

6 - 5 - HMAC (7 min).mp4 
7.83 
MB 

07m 04s 
646ms 970 

12m 34s 
421ms 

Attacking non-atomic decryption.mp4 
11.09 
MB 

09m 49s 
601ms 1469 

22m 25s 
347ms 

 

 
 

  הופךשל תהליך אינדוקס טקסט לתוך אינדקס מ סטטיסטיקות

 

 

Media Name 

Total 
Number 
Of 
Words 

Number 
Of 
Different 
Words 

Number Of 
Stemmings 

Number 
Of Stop 
Words 

1d Range Search (8-51)_33.mp4.csv 1221 398 358 648 

Acquisition of an envelope and egress (13-
21)_104.mp4.csv 1857 598 528 940 

Algorithms1_1.mp4.csv 11486 1967 1617 5843 

Algorithms2_2.mp4.csv 12165 1907 1567 6398 

Algorithms3_3.mp4.csv 11357 1832 1502 6092 

Algorithms5_4.mp4.csv 10085 1664 1379 5172 

Analysis of Algorithms Introduction (8-14)_58.mp4.csv 1121 432 385 580 

APIs and Elementary Implementations (12-
52)_49.mp4.csv 1842 575 508 982 

Architecture and Microarchitecture (23-
37)_101.mp4.csv 2848 846 736 1389 

Attachment to cells (14-02)_105.mp4.csv 2088 668 589 991 

B-Trees (10-36)_34.mp4.csv 1457 493 435 767 

Baseline Superscalar and Alignment (4-
16)_83.mp4.csv 535 270 257 263 

Basic Two-way In-order Superscalar (4-
56)_77.mp4.csv 538 256 241 263 

Big DNA viruses (17-27)_106.mp4.csv 2669 728 632 1309 

Big_5.mp4.csv 457 256 237 213 

Binary Heaps (23-36)_44.mp4.csv 3347 858 724 1721 

Binary Search Trees (19-56)_35.mp4.csv 2807 722 627 1424 

Bottom-up Mergesort (3-20)_20.mp4.csv 449 222 204 201 

bubblesort_6.mp4.csv 46 40 40 17 
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Cache Performance (17-11)_89.mp4.csv 2091 694 612 1015 

Classifying Caches (28-07)_87.mp4.csv 3103 873 758 1572 

Comparators (6-43)_54.mp4.csv 895 317 282 459 

Control Hazards, Branch (24-02)_96.mp4.csv 2709 809 702 1332 

Control Hazards, Jumps (15-56)_95.mp4.csv 1921 618 545 960 

Control Hazards, Others(7-51)_97.mp4.csv 900 411 370 436 

Convex Hull (13-50)_52.mp4.csv 1912 593 528 1008 

Course Introduction_102.mp4.csv 1528 544 480 780 

crs_7.mp4.csv 1321 510 453 625 

Data Hazards (46-33)_93.mp4.csv 5271 1235 1038 2589 

Deletion in BSTs (9-52)_36.mp4.csv 1367 486 431 702 

DNA basics (23-57)_107.mp4.csv 3626 856 736 1665 

dnc-2004-speech_8.mp3.csv 1215 491 461 633 

Duplicate Keys (11-25)_50.mp4.csv 1556 514 468 803 

DynamicConnectivity_9.mp4.csv 1447 468 409 726 

Elementary Implementations (9-03)_45.mp4.csv 1128 388 346 597 

english_10.mp4.csv 1211 462 423 610 

Event-Driven Simulation (22-38) (optional)_37.mp4.csv 3015 753 643 1628 

Fetch Logic and Alignment (11-01)_88.mp4.csv 1287 490 444 630 

FICMJ_11.mp4.csv 264 144 138 125 

Genome packaging (15-42)_108.mp4.csv 2339 670 580 1200 

Hash Functions (18-13)_22.mp4.csv 2379 675 589 1250 

Hash Table Context (10-09)_26.mp4.csv 1366 508 460 678 

Heapsort (14-29)_46.mp4.csv 2041 592 537 1048 

I2O1 Processors (28-44)_80.mp4.csv 3378 918 785 1700 

I2O2 Processors (19-58)_81.mp4.csv 2444 723 619 1245 

Insertion Sort (9-28)_59.mp4.csv 1284 428 390 666 

Interrupts and Bypassing (12-13)_84.mp4.csv 1556 604 539 737 

Interrupts and Exceptions (29-25)_79.mp4.csv 3636 1085 930 1763 

Interval Search Trees (13-47)_38.mp4.csv 1837 497 452 935 
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Introduction to Out-of-Order Processors (30-
53)_78.mp4.csv 3715 959 819 1902 

IO2I Processors (4-31)_85.mp4.csv 546 239 223 290 

IO3 Processors (16-23)_82.mp4.csv 1850 641 564 919 

ISA Characteristics (25-47)_100.mp4.csv 3213 958 838 1591 

Iterators (7-16)_60.mp4.csv 957 360 328 507 

Kd-Trees (29-07)_29.mp4.csv 3615 870 740 1859 

Kirk Bailey and Ernie Hayden Part 5 - Strategic 
Security Plan An Example_74.mp4.csv 88 58 56 46 

Kirk Bailey and Ernie Hayden Part 7 - CISO A Quick 
Definition_75.mp4.csv 73 53 53 45 

L1_12.mp4.csv 12116 2123 1734 6415 

Lecture_15_Machine_Learning_(Stanford)_13.mp4.csv 7536 1552 1282 4328 

Lessons from SV40 (21-18)_109.mp4.csv 3185 767 663 1493 

Line Segment Intersection (5-46)_32.mp4.csv 736 306 278 382 

Linear Probing (14-37)_27.mp4.csv 1977 603 520 1009 

Machine Models (16-02)_103.mp4.csv 1874 593 526 958 

Making sub-assemblies (15-01)_110.mp4.csv 2198 677 579 1098 

MapReduce_14.mp4.csv 4464 1041 890 2438 

Mathematical Models (12-48)_61.mp4.csv 1684 564 506 871 

Maximizing coding capacity of the viral genome (16-
54)_111.mp4.csv 2514 725 637 1168 

Memory (8-11)_62.mp4.csv 1033 400 365 518 

Memory Technologies (22-47)_90.mp4.csv 2654 822 728 1300 

Mergesort (23-54)_53.mp4.csv 3408 880 754 1768 

Microcoded Microarchitecture (14-08)_98.mp4.csv 1854 620 544 900 

mi_15.mp4.csv 664 236 219 350 

Motivation for Caches (22-25)_91.mp4.csv 2778 865 765 1335 

NoSql_16.mp3.csv 1062 424 396 592 

nsa_17.mp4.csv 920 453 417 416 

Observations (10-05)_63.mp4.csv 1343 477 431 698 

Order-of-Growth Classifications (14-39)_64.mp4.csv 2015 613 542 990 



 17 

Ordered Operations (6-26)_39.mp4.csv 770 307 272 394 

Ordered Operations in BSTs (10-31)_40.mp4.csv 1425 442 405 754 

Other decoding mechanisms (17-23)_112.mp4.csv 2634 751 662 1317 

Pipeline Basics (30-51)_94.mp4.csv 3855 989 851 1894 

Priming via DNA or protein (18-51)_113.mp4.csv 2707 660 574 1238 

Principles of virion assembly (11-47)_114.mp4.csv 1594 553 489 813 

Prof_18.mp4.csv 3406 1079 925 1726 

Queues (4-33)_65.mp4.csv 534 234 219 285 

Quicksort (19-33)_47.mp4.csv 2768 805 689 1341 

Recap (01-17)_76.mp4.csv 95 71 67 49 

Rectangle Intersection (8-10)_30.mp4.csv 1034 406 367 502 

Red-Black BSTs (35-30)_41.mp4.csv 4941 991 852 2534 

Regulation of DNA synthesis (24-32)_115.mp4.csv 3552 886 747 1685 

Resizing Arrays (9-56)_66.mp4.csv 1398 426 379 736 

Retroviruses (15-18)_116.mp4.csv 2346 719 642 1192 

Reverse transcription (14-39)_117.mp4.csv 2251 655 581 1123 

Review of Out-of-Order Processors (3-26)_86.mp4.csv 436 211 195 231 

Search Trees (16-55)_42.mp4.csv 2382 589 514 1184 

Selection (7-08)_51.mp4.csv 954 390 359 470 

Selection Sort (6-59)_67.mp4.csv 881 330 297 462 

Separate Chaining (7-28)_31.mp4.csv 1011 392 357 525 

Shellsort (10-48)_55.mp4.csv 1539 520 449 735 

Shuffling (7-39)_68.mp4.csv 999 377 337 506 

Sorting Complexity (9-05)_56.mp4.csv 1277 433 385 666 

Sorting Introduction (14-43)_69.mp4.csv 1974 571 483 988 

Stability (5-39)_57.mp4.csv 715 275 252 369 

Stack and Queue Applications (13-25) (optional) 
_70.mp4.csv 1622 556 500 824 

Stacks (16-24)_71.mp4.csv 2334 628 544 1255 

Structural Hazard (10-13)_99.mp4.csv 1090 389 347 546 

Superscalar 1 (6-42)_92.mp4.csv 802 368 329 381 

Symbol Table API (21-30)_43.mp4.csv 2858 767 664 1538 
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Symbol Table Applications- Dictionary Clients (5-40) 
(optional)_23.mp4.csv 788 291 262 409 

Symbol Table Applications- Indexing Clients (8-57) 
(optional)_24.mp4.csv 1089 354 302 557 

Symbol Table Applications- Sets (5-04) 
(optional)_28.mp4.csv 742 282 256 393 

Symbol Table Applications- Sparse Vectors (7-41) 
(optional)_25.mp4.csv 1006 341 301 519 

System Sorts (11-50)_48.mp4.csv 1542 511 447 799 

The Baltimore scheme (17-22)_118.mp4.csv 2754 735 643 1450 

Theory of Algorithms (11-35)_72.mp4.csv 1530 506 452 766 

Viral origins (14-48)_119.mp4.csv 2027 644 572 908 

Viral transcription regulation (22-45)_120.mp4.csv 2998 785 667 1423 

week_19.mp3.csv 10589 2186 1813 5270 

7 - 7 - W5- S6- Entering the nucleus (3-
27)_121.mp4.csv 424 203 189 210 

6 - 5 - HMAC (7 min)_122.mp4.csv 971 391 360 542 

Attacking non-atomic decryption_124.mp4.csv 1470 546 488 734 
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 איורים נספח ב :  9.4
 

 מספר רתכות עמוד

 1 תאור המערכת  6

 2 ארכיטקטורה של מערכת מנוע חיפוש 9

 3 תרחישים עיקרים 11

 4 תרשים העלאת קובץ מדיה למערכת 12

 5 תרשים חיפוש קבצי מדיה במערכת 13

 6 ארכיטקטורה -יישום המרת קבצי מדיה  14

 7 דיאגראמת מחלקות ליישום המרת קבצי מדיה 15

 8 ום המרת קבצי מדיה תרשים הרצף לייש 17

 9 ארכיטקטורה של אינדקס מהופך 21

 10 מיזוג שינויי האינדקס 25

27 

 sortדוגמא  אינדקס מהופך למילה 
 רשימות הצבה מכילות זוגות

 11 >מספר זיהוי של קובץ, מספר מופעים של המילה בקובץ< 

27 

 ממוינת לפי שכיחות המצטברת M1רשימה 
 12 ובץבתוך הק G1-של מילים מ 

 L 13רשימת התוצאות  28

 14 דיאגראמת מחלוקות של מודול אינדוקס הנתונים 29

 15 דיאגראמת מחלוקות של מודול חיפוש הנתונים 32

 16 ארכיטקטורה של שרת יישומים 35

 17 מסך חיפוש 36

 18 מסך תוצאות החיפוש 37

 19 מסך סטטיסטיקות של תהליך המרה קבצי מדיה לטקסט 38

 20 מסך סטטיסטיקות של תהליך אינדוקס קבצי טקסט 39
 

 

 

 

 קודנספח ג :   9.1
 

 פרויקט לספר מצורף הפרויקט של מקור קוד אם דיסק
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 התקנת המערכתנספח ד:  4.1

 

 דרישות המערכת

 ומעלה Windows XPמערכת הפעלה  .4

4. Java  ומעלה 7גרסא 

 10G. דיסק קשיח לפחות RAM 4G:   ןומעלה. זיכרו Quad Core מעבד :  .3

 

 

 של המערכתשלבי התקנה 

 

  SearchEngine.zipלהעתיק למחשב קובץ  .4

 c:\searchליצור תיקיה. לדוגמה   .4

3. Unzip  את הקובץSearchEngine.zip  לתיקיהc:\search 

 VIDEO_SEARCH_HOME = c:\search\SearchEngineלהוסיף משתנה סביבה :   .1

הוספה לקובץ על ידי  Tomcatלהגדיר קישור למאגר קבצי מדיה בשרת  .6

c:\search\SearchEngine\tomcat\conf\server.xml  

 שורה הבאה :   

 <Context deployOnStartup="true" docBase=" c:\search\SearchEngine data\media\" 

        path="/media" reloadable="true"/> 

 

 

  הוראות הפעלה

 

 פקודת הפעלה ליישום המרת קבצי מדיה :  

%VIDEO_SEARCH_HOME%\bin\startRE.bat 

 פקודת הפסקה ביצוע של יישום המרת קבצי מדיה :  

%VIDEO_SEARCH_HOME%\bin\stopRE.bat 

 :   )מנוע חיפוש( Tomcatפקודת הפעלה שרת יישומים 

%VIDEO_SEARCH_HOME%\tomcat\bin\startup.bat 

  : )מנוע חיפוש( Tomcatפקודת הפסקה ביצוע של שרת יישומים 

%VIDEO_SEARCH_HOME%\tomcat\bin\shutdown.bat 

 

 

  http://localhost:8080/searchקישור למסך הראשי : 
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 : הצעת פרויקט ה חנספ  4.1
 

 וידאו וקול: מנוע חיפוש מבוסס זיהוי דיבור בתכני  שם פרויקט

 : ד"ר מיה הרמן שם מנחה

 

 מטרת הפרויקט

דאו וקול לפי מילים שנאמרו בתוך פס קול של פיתוח מנוע חיפוש אשר יאפשר לחפש קבצי וי

הקובץ. מנוע החיפוש יחפש מילים בתוך קבצי קול או פס קול של קבצי וידאו שהועלו קודם לכן 

מילות החיפוש ומיקומן על ציר הזמן של  למנוע החיפוש ויציג את קבצי המדיה שבהן נאמרו

הפרויקט ימומש  מרו מילות החיפוש.נא הקובץ, כך שמשתמש יוכל להגיע ישירות לנקודות שבהן 

 בעולם הרצאות אקדמיות.  

        

 עם התייחסות למקורות רקע

 

אינטרנט מוצף בתכני וידאו ואודיו רבים כגון סרטים, חדשות, הרצאות, סרטי הדרכה וכו'. היום כ

( אשר metadataרוב מנועי חיפוש הקיימים מחפשים בתוך שם הקובץ, כותרת או תיאור )

. מקורות האלה במקרה הטוב משקפים בצורה [41] דו על ידי משתמש שהעלה את הקובץהוקל

מקרה שבו  :לדוגמה) כללבלא רלוונטיים  במקרים רביםו חלקית את מה שנאמר בקבצים הללו,

. מזה נובע כי איכות החיפושים )במנועי חיפוש קלאסיים( תלויה ברמת שם של קובץ הוא מספר(

הקובץ. בנוסף  בתוכנו שלתלויה  איננהו metadata-ל שם הקובץ, כותרת ורלוונטיות שההפירוט ו

כלומר  ,הרלוונטי בתוך תוצאות החיפוש קטע הקיימת בעיית איתור  מדיהלקושי אינדוקס קבצי 

עם קבלת תוצאות החיפוש המשתמש חייב לראות או לשמוע את כל קובץ לכל האורך על מנת 

 לאתר את הקטע הרלוונטי.

רונות חברות רבות משקיעות מאמץ רב במחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשות בתחום בשנים אח

כמו עיבוד  [8] טכנולוגיית זיהוי דיבור משתמשת בגישות ובתחומים רביםקול.  זיהוי דיבור בפס

, תהליכי מידול סטטיסטי של פונמות אותות דיבור לצורך מיצוי מאפיינים מתוך אות הדיבור,

המודלים הסטטיסטיים מתוך בסיס נתונים בדיבור בגישה מונחית מידע, אימון אוטומטיים של 

שפה ואלגוריתמים של במידול לשוני המתאר את ההקשרים הסמוכים והרחוקים יותר בין מילים 

חיפוש לצורך ביצוע חיפוש יעיל ואופטימאלי של סדרת המילים בעלת ההסתברות הגבוהה ביותר, 

  .טי והלשוניאקוסהבהינתן אות דיבור והמידול 

, פותחו מספר מנועי חיפוש קבצי טכנולוגיית זיהוי דיבורכתוצאה מההתקדמות משמעותית של 

[. יכולת של הטכנולוגיה לספק זיהוי דיבור באיכות 1,40,44ה ]טכנולוגיוידיאו המבוססים על ה

 .  וקולבעת אינדוקס קבצי וידוא  משמעותי למערכות אחזור מידעמידע מאוד גבוהה מוסיפה עוד 

ם המתאר את מונחי החיפוש ומסמכים. הוא מבנה נתוני (Inverted Index)פךוהמאינדקס 

תפקידו של אינדקס מהופך הוא להפוך את מילות החיפוש למסמכים ומיקומים של מילות 

[ מתארים מבני נתונים, אלגוריתמים וטכניקות 4[ ומאמר ]44החיפוש בתוך המסמכים. ספר ]

 דוקס קבצי הטקסט. מרכזיות בתחום אינ
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 תיאור הפרויקט

 

 פרויקט הארכיטקטורה כללית של 

 

 

 

בסביבת פיתוח  JAVAבשפת  בייכתהפרויקט ימומש בעזרת טכנולוגיות וכלים שונים כאשר קוד 

Eclipse. 

 

 תיאור רכיבים עיקריים

Video/Audio Converter -  ל קובץ הקלט ולהמיר אותו הרכיב אחראי לזהות פורמט ש

 FFMPEG [1] ספרייהוישתמש ב JAVA. הרכיב ימומש בשפת WAVלפורמט 

Speech Recognizer -  הרכיב אחראי לקבל קובץ קול בפורמטWAV  כקלט ולהחזיר קובץ

במנוע זיהוי וישתמש  JAVAהרכיב ימומש בשפת טקסטואלי המכיל טקסט שנאמר בפס קול. 

  Sphinx4[6,5.]   דיבור

Data Base -  תוצרים של  -בסיס נתונים ישמש לאחסון קבצי טקסטSpeech Recognizer  

Data Index  -  .תפקידו של המודול : אינדוקס קבצי טקסט וחיפוש קבצי טקסט באינדקס 

 מבני נתונים, אלגוריתמים ויכולות הבאים ימומשו במודול אינדקס הנתונים :

  [ 4,44ים מבוסס על אחד האלגוריתמים ממקורות ]מימוש מבנה נתונ -אינדקס מהופך 

 .ניהול מילון של מילים עצירה. ניקוי מילים עצירה בזמן אינדוקס וחיפוש 

 על ידי הסרת סיומות. הסרת  יצירת הקבוצות של מילים עם צורה מורפולוגית אחת

 ".The Porter stemming algorithm[ "43סיומות נבצע בעזרת אלגוריתם ]

  יון תוצאות החיפוש לפי ממדים שונים. מימוש אלגוריתם אשר ידרג תוצאות דירוג ומ

חיפוש לפי ממדים שונים כגון : מספר המילות החיפוש שנמצאו בתוך קובץ הטקסט, 

 שכיחות מילות החיפוש בתוך הקובץ וכו'.  

Web Server - ם, תפקידו של השרת להציג חלון חיפוש, לבצע שאילתות במודול אינדקס הנתוני

ממשק משתמש גרפי  .Tomcat [7] שרת אפליקציהלהציג תוצאות חיפוש. השרת ימומש בעזרת 

 JSP (JavaServer Pages)ימומש באמצעות טכנולוגית 

Video/Audio 

Converter 

video/audio files 

Speech 

Recognizer 

audio files (wav) 

Data Base Web 

Server 

 

Data  

Index 

Recognized 

Text  

Data  query/results 

query 

results 
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 תיאור תהליכים עיקריים

 CLI (commandלשרת יתבצע דרך דפדפן או באמצעות פקודות  קולתהליך העלאת קבצי וידאו ו

line interfaceאת קובץ קלט לשרת יתבצע תהליך זיהוי הפורמט של הקובץ ולאחר (. לאחר העל

אשר ייצג פס קול ללא דחיסה של קובץ הקלט. קובץ הקול יועבר  WAVמכן המרה לפורמט 

למודול האחראי לזיהוי דיבור בפס קול ולהמיר אותו לטקסט אשר יכיל מילים שנאמרו במדיה 

לאחר תהליך זיהוי הדיבור, קבצי הטקסט  וחתימת זמן עבור כל מילה )מתי המילה נאמרה(.

יאוחסנו בבסיס נתונים ויועברו למודול אינדוקס נתונים. תהליך אינדוקס הנתונים אחראי 

 לאנדקס את קבצי הטקסט שנוצרים על ידי תהליך זיהוי הדיבור בפס קול. 

 תהליך חיפוש : המשתמש ישלח מילות חיפוש באמצעות ממשק משתמש גרפי )הנטען בעזרת

אשר יבנה שאילתא המתאימה ויבצע חיפוש במודול אינדקס  webדפדפן אינטרנט( לשרת 

הנתונים. תוצאות החיפוש יכילו שמות קבצי המדיה מקוריים )שבהם נאמרו מלות חיפוש( 

ורשומות מילים עם חותמות זמן שנמצאו בתוך קובץ טקסט אשר מייצג את קובץ המדיה.  לאחר 

נה דף אינטרנט אשר יציג את התוצאות עם ציר הזמן )ציר הזמן יב  webקבלת התוצאות שרת

 יוצג ליד כל התוצאה( ועליו יסומנו זמנים שבהם נאמרו מילות החיפוש.          

 

 חשיבות הפרויקט

וידאו וקול ברשת האינטרנט. תכנים רבים זמינים  הולכת וגוברת המגמה של הפצת תכני

האינדוקס תכני וידאו  תהתוכן המתאים ביותר. בעיי למשתמשים, אך הבעיה היא איך לאתר את

וקול בצורה אוטומטית מהווה אחד האתגרים הגדולים בתחום אחזור מידע. פרויקט זה מנסה 

בפס קול כדי  זיהוי דיבורלתת מענה לבעיה על ידי פיתוח מנוע חיפוש שמשתמש בטכנולוגית 

 לאנדקס תכני וידאו וקול.  

 למימוש לדוגמא :  רב  ללפרויקט יש פוטנציא

  אינדוקס הרצאות מוקלטות באוניברסיטאות ומכללות. הפרויקט יעזור  -מאגר הרצאות

לסטודנטים למצוא במהירות את ההרצאות הרלוונטיות ויכוון אותם למקומות המתאים 

 בתוך ההרצאה. 

   המימוש יאפשרהאינדוקס תכניות רדיו או טלוויזי –מאגר תכניות רדיו או טלוויזיה . 

   למשתמש לאתר תכניות רלוונטיות לפי מה שנאמר בתוכנית. 

 

 הפרויקטשיטות לביצוע 

[. 3,4] זיהוי דיבור המשתמשים בטכנולוגיתניסיוניים  ביצוע סקירה וניתוח מנועי חיפוש .4

 הבנה בעיות, אתגרים וחסמים טכנולוגיים.

ואה ביצועים של ביצוע סקירה וניתוח טכנולוגיות זיהוי דיבור בפס קול. סקירה והשו .4

     [6,5] כלים הקיימים בתחום זיהוי דיבור

ספרייה . המימוש בעזרת WAVלפורמט  קולמימוש מודול להמרת הקבצים של וידאו ו .3

FFMPEG [1] .המאפשרת המרת קבצים לפורמטים שונים 
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במנוע זיהוי וישתמש  JAVAהמודול ימומש בשפת מימוש מודול זיהוי דיבור בקבצי קול.  .1

 JAVAשפת בממומש הוא מנוע זיהוי קול ה Sphinx4הפרויקט Sphinx4 [6,5 .] דיבור

 .BSDשיון יזמין תחת רו

סקירה וניתוח מבני נתונים, אלגוריתמים, טכניקות וגישות בתחום אינדוקס קבצי טקסט  .6

[4,4,44,43,46 .] 

עיצוב מודול אינדקס הנתונים בהתבסס על מסקנות וידע משלב הקודם. מימוש מודול  .5

 JAVAבשפת 

 Tomcat [7.] שרת אפליקציהפיתוח שרת רשת בעזרת  .7

. JSP ממשק ימומש באמצעות טכנולוגיתעיצוב ופיתוח ממשק משתמש גרפי. ה .8

 .HTTPתשובה לבקשות כ HTMLמאפשרת יצירה של דפי הטכנולוגיה 

 ון ואינטגרציה של כל המודולים, בדיקות.גאר .1

 בור מודול זיהוי דיבור ואינדקס הנתונים.איסוף קבצי מדיה, עיצוב והתאמה מילונים ע .40

 [.  45,47,48] -הרצאות ווידאו באנגלית הנמצאים ב –מקור הנתונים 

כלומר זמן  ,בשלב הזה נבדוק ביצועים של המערכת .מסקנות והסקת תוצאות ניתוח .44

 חיפוש, זמן אינדוקס קבצים, זמן המרה קבצי קול לקובץ טקסט, איכות החיפושים.

 

 הפרויקטלביצוע לוח זמנים  

 

 משך ביצוע )חודשים( פירוט משימה

 1 , ניתוח ועיצוב פרויקטהתיאורי

 6 מימוש הפרויקט

איסוף קבצי מדיה, עיצוב והתאמה 

 מילונים 

4 

 4 בדיקת ביצועים וניתוח תוצאות

 4 כתיבת תיק הפרויקט
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