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מעמדו של הווב ברשת האינטרנט והסכנות  
  האורבות לווב 

  

  15 -מ The Guardian-בראיון ל

סרגיי ברין מייסדה   2012לאפריל  

של גוגל מדבר על הסכנות  

האורבות לווב והמתקפות על רשת  

  האינטרנט הפתוחה

  Tim Berners-Leeממציא הווב 

של  2010בגיליון דצמבר 

:  Scientific American   השמיע

אזהרה  בנושא הסכנות האורבות  

 לווב  

  , 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web


 ?האמנם –הווב בנסיגה  
 

מעמדו של הווב ברשת האינטרנט  
חשוב לנושא המידע שכן מעמדם  

של מנועי חיפוש שנועדו בעיקר  
תלוי במעמדו  htmlלאנדקס דפי 

 של הווב

  הווב נמצא  2000מאז שנת
בנסיגה וחלקיה האחרים של 

 הרשת מהווים מקור למידע

  אחד ממקורות המידע העולים הם
יישומים כאלה   יישומי המובייל

עדיין לא נגישים למנועי חיפוש 
   htmlשנועדו בעיקר לאנדקס דפי 

מסוימות   רשתות חברתיות
סגורות ומבוססות אפליקציות אף  

 הן אינן נגישות למנועי חיפוש

  גורמים אלה ואחרים מהווים בעיה
 לנגישותם של מנועי חיפוש למידע

לאן צועד עולם המידע  ? 

 
   



 מגמות חיוביות  מבחינת המידע למשתמש  

אתר סלולרי   – המובייל ווב –פתרון 

 מול אפליקציה

במסגרת תנועת   מידע פתוח

 הגישה הפתוחה 

 הצד השני של המטבע בכל

 –הקשור לרשתות חברתיות 

 מידע משותף

 העתיד והחזון וצעדים בכיוון

נתונים מובנים   – 3.0ווב 

מקושרים ומידע מובן  

 למחשבים



 מאפיינים  –הגישה הפתוחה      

פרסומים מדעיים מקוונים נגישים למשתמש ללא תשלום 

להעתקה, להורדה, מתן אפשרות חופשית לקריאה  ,
לאפשר לרובוטים של  , לשיתוף והפצה , להדפסה, לשמירה

להעבירם כדאטה לתוכנות ועוד  ,מנועי חיפוש לאנדקס אותם
ויתור חלקי על זכויות יוצרים ושימוש במודלים של    -

 רישיונות חלופיים  
 

 

 

 

 

"Open-access literature is defined by two essential properties. First, it is free of charge to everyone. 
Second, the copyright holder has consented in advance to unrestricted reading, downloading, 
copying, sharing, storing, printing, searching, linking, and crawling. 

    The first property solves the pricing crisis. The second property solves the permission crisis”  

Suber, P. (2003) Removing barries to research: An introduction to open access for librarians. College & 
Research Libraries News, 64. 

      http://www.earlham.edu/~peters/writing/acrl.htm 



 Open Access -תנועת הגישה הפתוחה  

  הייתה Open Accessהיוזמה הבינלאומית המשמעותית הראשונה בנושא 
היוזמה התמקדה במטרה לאפשר גישה  . 2002יוזמת בודפסט בשנת 

חופשית לכתבי עת שפיטים ולשם כך קבלה שתי המלצות בהם ראתה את 
 :הדרכים להשגת המטרה והן

 
  Self-Archiving –   אספקת כלים ועזרה לחוקרים להפקיד את המאמרים

כאשר מאגרים אלה יעמדו  . במאגרי ארכיון פתוחים, שלהם שעברו שיפוט
אזי מנועי חיפוש יוכלו   OAI Open Archives Initiativeבסטנדרטים של 

באופן זה המשתמשים לא יצטרכו לדעת אילו  . לראות בהם מאגר אחד 
 .מאגרים קיימים ומהו מיקומם על מנת להשתמש בהם

  
Open Access Journals – הקמת דור חדש של כתבי עת פתוחים .

לים וגופים אחרים נקראו להירתם "אוניברסיטאות ספריות מו, ממשלות
ובהן  Open Access -חשובות בתחום ה יוזמות נוספותמאז היו . למשימה

  בנושא IFLAההצהרה של 

http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.soros.org/openaccess/read.shtml
http://www.openarchives.org/
http://www.soros.org/openaccess/initiatives.shtml
http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html


מודלים עיקריים של גישה פתוחה לחומר  
 שפיט  

 Gold road –  

 ,  ללא תשלום למשתמשים   ולספריות לכתבי עתגישה חופשית       

 והמחברים או המוסדות אליהם הם שייכים  שותפים בעלויות        

  Public Library of Science –ההוצאה לאור      

 Green road -  

 ,באתרי ווב, החוקרים מפקידים את המחקרים שלהם –אירכוב עצמי      

 arXiv.org, בספרנות  d-LISTו  E-LISדוגמת  במאגרים נושאיים     

 במאגרי הפקדה מוסדייםאו      

 בגישה פתוחה  דוגמת  ספרים אקדמייםמודל מתפתח של  –    DOAB  -  

ושמה לה למטרה לרכז ספרים   2012באפריל  12 -שהושקה בפלטפורמה חדשה 
  .אקדמיים בגישה פתוחה

 מדריך זה הוא שירות של קרןOAPEN –   יוזמה בינלאומית להוצאה לאור של
  .מונוגרפיות בגישה פתוחה שמקום מושבה בספרייה הלאומית בהאג

http://blog.tau.ac.il/libraries/?p=8366
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.oapen.org/xtf/home?brand=oapen


מודל תנועת הגישה   –מידע פתוח 
 הפתוחה



נתונים על הגידול במשאבי הגישה  
 הפתוחה  

 (  ספטמבר ודצמבר, יוני, מרץ) מתפרסמים כל שנה מדי רבעון  2005החל משנת
 The Imaginary -ניתוח ופרשנות על הגידול במשאבי הגישה הפתוחה ב, נתונים

Journal of Poetic Economics  בסדרהDramatic Growth of Open Access 
Series  

 2012מרץ  31על פי נתוני :  

 ב- DOAJ  קצב  2011כותרים  בשנת  2.6כתבי עת ומדי יום מתווספים  7,607יש
 מהם בשפה האנגלית 6000 -למעלה מ. כתבי עת חדשים 4 -הגידול היה למעלה מ

 ב- Electronic Journals Library  שכוללת כתבי עת בגישה פתוחה ולא בהכרח
 כותרים ביום 18קצב גידול של . כותרים חופשיים  33,984שפיטים יש 

 ב- OpenDOAR  רובם מאגרי הפקדה  , מאגרי מידע בגישה פתוחה 2,186יש
 מוסדיים ונושאיים  

במאגרי מידע נושאיים פתוחים  2011-שיעור הגידול שנרשם ב :, PubMedCentral
RePEC, arXiv, ו- LIS-E 15%-10%  נע בין . 

BASE  מקורות מידע בגישה   2000 -מיליון מסמכים בלמעלה מ 34 -מחפש ב
  פתוחה 

DOAB   - 854     ספרים אקדמיים 

. 

http://poeticeconomics.blogspot.com/2011/12/happy-2012-open-access-movement.html
http://poeticeconomics.blogspot.com/2012/04/impact-of-funding-agency-open-access.html
http://poeticeconomics.blogspot.com/2012/04/impact-of-funding-agency-open-access.html
http://poeticeconomics.blogspot.com/2012/04/impact-of-funding-agency-open-access.html
http://poeticeconomics.blogspot.com/2012/04/impact-of-funding-agency-open-access.html
http://poeticeconomics.blogspot.com/2012/04/impact-of-funding-agency-open-access.html
http://poeticeconomics.blogspot.com/2012/04/impact-of-funding-agency-open-access.html
http://www.doaj.org/
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/index.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://www.opendoar.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://repec.org/
http://arxiv.org/
http://eprints.rclis.org/
http://eprints.rclis.org/
http://eprints.rclis.org/
http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php
http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php


  -ב. כותרים2.6בקרה  ומדי יום מתווספים /שעוברים עריכה/כתבי עת שפיטם  7,607

מהם בשפה   6000 -למעלה מ. כתבי עת חדשים 4 -קצב הגידול למעלה מ 2011

 האנגלית

 מדריך לכתבי עת בגישה פתוחה



 כותרים חופשיים 33,984 -כתבי עת בגישה פתוחה ולא בהכרח שפיטים יש למעלה מ

 כותרים ביום 18קצב גידול  של 



 מוסדיים ונושאיים   –מאגרי מידע בגישה פתוחה ברובם מאגרי הפקדה  2,186



התפלגות מאגרי המידע  

ברובם  , החופשיים באתר

מאגרי הפקדה מוסדיים  

 וחלקם נושאיים ואחרים



 לקוח מהאתר , הגידול במאגרים  בגישה פתוחה 

:  במאגרי מידע נושאיים פתוחים  2011-שיעור הגידול שנרשם ב

RePEC, arXiv, PubMedCentral, ו- LIS-E 15%-10%  נע בין 

http://repec.org/
http://arxiv.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://eprints.rclis.org/
http://eprints.rclis.org/
http://eprints.rclis.org/


BASE מקורות מידע בגישה   2000 -מיליון מסמכים בלמעלה מ  34 -מחפש ב

 כולל חומר מהרשת הלא נראית. פתוחה

 מנוע החיפוש הגדול ביותר  למאגרי הפקדה בגישה פתוחה  
כוללים באינדקסים שלהם הרבה חומר ממה שמכונה    Baseמנועים מדעיים שפותחו על ידי הספריות  כגון 

-OAIהם כוללים בתוכם בדרך כלל את מידע העל ממאגרים שמיישמים את פרוטוקול . הרשת הלא נראית 

PMH   

Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting 

  מידת הכיסוי במנועי חיפוש כלליים של אוספים במסגרת אינו מלא ומצטמצם

http://base.ub.uni-bielefeld.de/en/index.php


באפריל   12 -שהושקה בהיא פלטפורמה חדשה 

ושמה לה למטרה לרכז ספרים בגישה פתוחה   2012

  .כדי להגדיל את הנראות שלהם

יוזמה   – OAPENמדריך זה הוא שירות של קרן 

בינלאומית להוצאה לאור של מונוגרפיות בגישה 

  .פתוחה שמקום מושבה בספרייה הלאומית בהאג

 ספרים אקדמיים   854

http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en
http://www.doabooks.org/doab?func=news&nId=2&uiLanguage=en


  המידע ברשת משותף יותר  

 הצד   –רשתות חברתיות

  -השני של המטבע

 שיתוף מידע

  רשתות חברתיות

 לאקדמיה

 

רשתות חברתיות לאקדמיה הם . בגישה הפתוחה דובר על מאגרי מידע מוסדיים 

מעין מאגרי מידע לא מוסדיים אלא בינלאומיים שחוקרים מכל העולם מעלים חומרים   

 .  וגם כאן חשובה הפתיחות של המידע שהמידע יהיה פתוח



ורשתות חברתיות    רשתות חברתיות
 לאקדמיה  

  תופעת הרשתות החברתיות
      WEB 2.0 -היא חלק  מ

שמאפיין מרכזי שלו היא  
כתיבה ולא רק ,  שיתופיות

המשתמשים יוצרי   –קריאה 
יישומים  , שימושיות,  התכנים

,  דוגמת יישומים שולחניים
,  דמוקרטיזציה

 אינטרקטיביות  

  תופעת הרשתות החברתיות
לאקדמיה חלק מאותם כלים  

לאקדמיה  שיתופייםויישומים 
שמהווים את מה שמכונה 

Science  2.0  

 למטרות מדעיות ולמחקר 2.0יישום של טכנולוגיות שיתופיות בווב 



 

 

סקירה מקיפה של כלים ויישומים שיתופיים  
 science  2.0במסגרת 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf


 רשתות חברתיות ייעודיות לאקדמיה
 שינוי הדרך בו נעשה המחקר

    

פלטפורמות ייעודיות לאקדמיה שמושתתות על  החזון של מדע 
תקשורת בין אנשי מדע תקדם יצירה והפצה של ידע  – 2.0

 האינטרקציה היא בסיס למחקר מצליח  , חדש

,  לאפשר לחוקרים לאתר חוקרים בתחום –נועדו לספק צרכים אלו 
 לקיים תקשורת עם עמיתים לשתף מידע  

חברים בהן אנשי מדע חוקרים ואנשי אקדמיה 

 ערוצים לשיתוף מקורות  , תקשורת –מאפשרות שירותי מחקר
 וקבוצות דיון , אחסון מסמכים, מידע

  ברשתות  החברתיות החוקרים יכולים לשתף לא רק את
 ' בעיות לבטים  וכו, התוצאות הטובות אלא קשיים בדרך

  כאשר רשתות חברתיות אלו מאמצות את עקרון תנועת הגישה
לגשת למידע ולהפיץ  , הפתוחה הן מאפשרות גם לחפש מידע 

 .את העבודה המחקרית

 



-רשתות חברתיות ייעודיות לאקדמיה 
Academia 

 פייסבוק לחוקרים    - 

  הרשמה חופשית מאפשרת מגוון
 :אפשרויות

  יצירת פרופיל כולל תחום מחקר ורשימת
 פרסומים

איתור חוקרים עם פרופיל דומה 

  מעקב אחר החוקרים בתחום והפרסומים
 RSS -כולל אופציה ל, העדכניים שלהם

 העלאת מחקרים ושיתופם, יצירת דף אישי 

  סטטיסטיקה על הצפיות בדף והורדות 

  מידע באיזה מילות מפתח אנשים
 השתמשו כדי לחפש אותך בגוגל

  חיפוש באתר בנושאים שונים והתוצאות
כוללות חברים ברשת שזהו תחום עניינם   

עם אפשרות לעקוב אחריהם ורשימת  
 פרסומים בנושא לצפייה והורדה

 

 

 



זיהוי מחקרים שלי על ידי  . פתיחת פרופיל אישי

 .  המערכת והוספתם לפרופיל לאחר אישור

 אפשרות לשאול שאלות 



מה השימוש של חוקרים אקדמיים במד חברתית או ברשתות חברתיות למטרות   -דוגמה לשאלה

 ועוד 2.0בתשובות אני יכולה לקבל מידע רב על רשתות חברתיות  כלים של ווב . מחקר



למשל חיפשתי מנועי  . באתר יש מנוע חיפוש שמספק תשובה לשאלה מאספקטים שונים

חיפוש קיבלתי מידע  מאספקטים שונים של הנושא כולל מידע על אנשים חברים ברשת  

 ואני יכולה לעקוב אחריהם  , שזהו תחום עניינם



 קיבלתי מאמרים של חברי הרשת בנושא 

 ואני יכולה לראות ולהוריד את הטקסט המלא שלהם



המערכת מציעה גם תחומי עניין באותו נושא ובכל תחום 

עניין אני יכולה לראות את החוקרים חברי הרשת שזהו  

 תחום עניינם  ולעקוב אחריהם 



ResearchGATE  נבנתה על ידי אנשי מדע

ומוגדרת באתר   Science 2שמונעים על ידי הקונספט של 

שמיועדת   Web 3.0כפלטפורמה החברתית הראשונה של 

בא לידי   Web 3.0-ה. לאנשי מדע וחוקרים ברחבי העולם

""  ביטוי ביכולתה של המערכת לזהות קשרים סמנטיים 

semantic relations , ולהציע למשתמש על סמך הפרופיל

ובמנוע  , קבוצות ומקורות מידע רלוונטיים לו, שלו עמיתים

החיפוש של המערכת שמוגדר במערכת כמנוע חיפוש  

 .סמנטי שמושתת על קורלציות סמנטיות



באתר  מנוע חיפוש סמנטי שמחפש במקורות פנימיים ובמאגרי מידע חיצוניים חופשייים כולל  

pubmed, CiteSeer, arXiv  מיליון מאמרים מדעיים 35 -מחפש בלמעלה מ. ואחרים 

 

במסגרת פעילות  

הרשת מאגר 

הפקדה עצמי 

שמאפשר  

למשתמשים גישה 

חופשית למאגר 

גדול של מאמרים  

 .בטקסט מלא



 השתתפות בקבוצה תלוייה בהזמנה. מאפשר ליצור קבוצות ולדון במחקר עם עמיתים  



כרשת חברתית היישום  . שירות וובי שמשלב מאפיינים של רשתות חברתיות ותוכנה ביבליוגרפית

 הפך  למאגר מחקרי גדול 

 



  מיליון מאמרים 33 -למעלה מ



. 

מאפשרת לחוקרים  , מערכת לניהול תוכן שהיא מספקת לחבריה: רשת בעלת מאפיין ייחודי 

זאת בנוסף  . להקים שרת לקבל שם תחום ועוד,   htmlליצור דפי תוכן ללא צורך בידיעת 

קבלת  , העלאת פרסומם ושיתופם, יצירת קבוצות –למאפיינים אחרים אופייניים לרשתות 

 עדכונים  מחברים ועוד  



רשתות אקדמיות ייעודיות לתחום או  
 לחומרים מסוימים  

 



 מאפשרת דיונים בנושא שיטות מחקר  והוראה 

 צאט

 שירות שאלות ותשובות 

 פורומים לדיונים 

http://www.methodspace.com/ 



 קהילה מקוונת לחוקרים בתחום הביורפואי



  MIT -רשת שמשמשת בעיקר חוקרים בתחום הביורפואי מ, יוזמה מסחרית 

 ואוניברסיטת הרווארד MIT -רשת שמשמשת בעיקר חוקרים בתחום הביורפואי מ, יוזמה מסחרית 

 



חברים ברשת יכולים לתרום חומרי  . היא רשת חברתית חופשית למרצים ולסטודנטים ברמות חינוך שונות

מקורות המידע מגוונים וכוללים קובצי  . הוראה להעלות ולהוריד חומרים ממאגר המידע שהולך וגדל 

 ..קובצי וידאו ועוד, מערכי שיעורים, מולטימדיה , טקסט

 ולנהל דיונים עם עמיתים, אפשר להצטרף לקבוצות וליצור קבוצות,  באתר יש אופציה לחיפוש ולדפדוף



מנוע חיפוש . רשת שמשמשת   פורטל מדעי  לאיתור קבצי וידאו

 יצירת פרופילים אישיים ומוסדיים וקבוצות  , עם מאפיינים חברתיים



 השימוש ברשתות החברתיות  

  גדל העניין ברשתות חברתיות כנושא

חל גידול שנתי של  2004מאז . מחקר

במספר הפרסומים   21% -למעלה מ

אך האם גידול זה עולה  . השנתיים בנושא

בקנה אחד עם השימוש ברשתות חברתיות  

 ?בקרב האקדמיה 

 מממצאים ראשוניים של סקר של למעלה

  55%-שלמעלה מעולה  חוקרים 3000 -מ

מהחוקרים סבורים שרשתות חברתיות  

  -למעלה מ .ייעודיות לחוקרים שימושיות

מהנחקרים משתמשים למטרות   37%

  12%ורק אישיות ברשתות חברתיות 

באופן כללי השימוש  . למטרות מקצועיות
ברשתות חברתיות בקרב חוקרים צעירים רב  

אך עיקר ההבדל הוא בשימוש ברשתות  , יותר

בעוד שההבדל  , החברתיות למטרות אישיות

בשימוש ברשתות החברתיות למטרות מקצועיות 

 הוא זניח
http://www.researchtrends.co

m/issue16-march-

2010/research-trends-8 

http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/02/08/science-and-web-2-0-talking-about-science-versus-doing-science/
http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/02/08/science-and-web-2-0-talking-about-science-versus-doing-science/
http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/02/08/science-and-web-2-0-talking-about-science-versus-doing-science/
http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/02/08/science-and-web-2-0-talking-about-science-versus-doing-science/
http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/02/08/science-and-web-2-0-talking-about-science-versus-doing-science/
http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/02/08/science-and-web-2-0-talking-about-science-versus-doing-science/
http://scholarlykitchen.sspnet.org/2010/02/08/science-and-web-2-0-talking-about-science-versus-doing-science/
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8
http://www.researchtrends.com/issue16-march-2010/research-trends-8


 

רשימות תפוצה   –ההפצה דרך רשימות תפוצה .  2012עד אפריל   2012סקר שערכתי מפברואר  

-מדעי החברה - -רשימת דיוור ארצית למדעי החברה בישראל של הספריות באוניברסיטת תל אביב ו

   2008הרשת הוקמה בפברואר . סגל מינהלי ותלמידי מחקר במדעי החברה בארץ, רשת דואר אלקטרונית המיועדת לאפשר קשר יעיל ואמיץ בין סגל אקדמי.  ישראל



ציינו אלו מבין הרשתות החברתיות הבאות  
 ?לאקדמיה אתם מכירים

 28% 

6% 

20% 

45% 

13% 



ציינו באילו מבין הרשתות החברתיות אתם  
 חברים  

 24% 

12% 

48% 

18% 



אילו שימושיים אתם עושים ברשתות  
 ?החברתיות

28% 

26% 

4% 

28% 

34% 



בהשוואה לפייסבוק    ACADEMIAדרוג 
 ALEXAעל פי 

  

דרוג האתרים מחושב על פי שקלול של ממוצע המבקרים ביום והדפים שנצפו באתר במשך 

 חודשים אחרונים 3



מה מידת שביעות הרצון שלכם מהרשתות  
 ?החברתיות

38% 

8% 

16% 

8% 

8% 

18% 



 

 

סקירה מקיפה של כלים ויישומים שיתופיים  
 science  2.0במסגרת 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf 

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/16162/1/Science20_rebiun_2011.pdf


 המידע מובנה   ומקושר יותר  

  הווב הסמנטי וחזון

 הנתונים המקושרים

 C3W קונסורציום הרשת הכלל עולמית מייסדו ומנהלו של , WWW-טים ברנס לי ממציא ה

 טים ברנס לי על הווב העתידי' להרצאת ווידאו של פרופ

http://www.w3c.org.il/article/about
http://www.w3c.org.il/article/about
http://www.w3c.org.il/article/about
http://www.w3c.org.il/article/about
http://www.ted.com/index.php/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html
http://www.ted.com/index.php/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html
http://www.ted.com/index.php/talks/tim_berners_lee_on_the_next_web.html


 הגדרות   –הווב הסמנטי 

 The Semantic Web is a visionary 
project that aims to enhance the 
usability and usefulness of the Web 
by enabling computers to find, read, 
understand and use the content of 
Web documents”ComputerWORLD 

 The Semantic Web is a 
collaborative movement led by the 
World Wide Web Consortium (W3C) 
that promotes common formats for 
data on the World Wide Web. By 
encouraging the inclusion of 
semantic content in web pages, the 
Semantic Web aims at converting 
the current web of unstructured 
documents into a "web of data". 
Wikipedia  

 a web of data that can be processed 
directly and indirectly by 
machines.“Tim berners Lee  

 

   פרויקט שמטרתו
לאפשר למחשבים  

לקרוא ולהבין את , לאתר
 התכנים של מסמכי ווב  

  פרויקט  ששם לו
למטרה  להפוך את הווב  
הנוכחי של  מסמכים לא  

 מובנים לווב של נתונים

  ווב של נתונים שיכול
להיות מעובד על ידי  

   מכונות

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantics


 הווב הסמנטי ובעיית הדיוק  

  הרעיון מאחורי הווב הסמנטי הוא שלמרות

המשמעות שלו , שמידע מקוון נגיש לחיפוש

מחשבים טובים בלשלוף מלות חיפוש  . לא

.  אבל אינם מבינים את ההקשר  בו הן מופיעות

 TURKEYאחזור המילה כמו 

ישלוף מסמכים במשמעויותיה השונות של     

 המילה

 שאלה כגון כמה ממנהיגי העולם הם מתחת

למרות שהמידע שדרוש כדי לענות  . 60לגיל 

מנוע החיפוש אינו , על שאלה כזו מצוי בווב 

יכול להבין את משמעות המידע על מנת לענות  

למרות שהוא ייתן קישורים לדפים , על השאלה

 .שונים אשר יכילו חלקים מהתשובה

 למחשבים   –הווב הסמנטי יאפשר למכונות

 לקרוא ולהבין את משמעותם של התכנים

 



 הווב הסמנטי

3.0  צעד לקראת ווב  

שמטרתו הפיכת  

התכנים בווב לידידותיים  

 ..ומובנים למכונות 

 יאפשר למחשבים לא רק

להציג את המידע אלא 

 .  לעבד אותו

  מידע רלוונטי   -תוצאה

 יותר למשתמש



  ?כיצד –הווב הסמנטי 
 

 :דרכים להשגת מטרה זו  2

נתונים מובנים  

נתונים מקושרים 

 

 שבני אדם מביניםמעבר של הווב מאוסף של מסמכים 
   שמכונות יכולות להבין. למאגר נתונים

 

 



 ווב של מסמכים

  תחילה ממציא הווב טים

ברנס לי דיבר על  

דפי   –מסמכים בווב  

html 

  באופן זה של ארגון מידע

מחשבים לא יכולים  

להבין את משמעות  

הדברים  בווב בהקשר  

 /36752317http://vimeo.com מסוים  

europeana 

http://vimeo.com/36752317
http://vimeo.com/36752317


במצב זה מחשבים אינם מבינים את  
 הטקסט בהקשרים השונים

 

 יגואר



 ווב של נתונים  

 כיום כאשר מדובר על הווב
הסמנטי מדובר על נתונים מובנים 

נתונים , כפי שיש במאגר מידע  
מנועי חיפוש יכולים    -שמכונות

 להבין

סמנטי יותר יאפשר למנועי    ווב
חיפוש לאחזר תוצאות רלוונטיות 

שהתכנים יהיו  יותר מכיוון 
מסומנים  בצורה כזו  /מתויגים

שמכונות יוכלו להבין ביתר קלות 
ולא רק   את משמעות הדברים

להציג את המידע אלא גם לעשות  
 בו שימוש

 

 

36752317http://vimeo.com/ 

europeana 

 

http://vimeo.com/36752317
http://vimeo.com/36752317


 ווב של נתונים מקושרים  

  חשוב ליצר קשרים ויחסים
בין הנתונים כדי ליצור ווב  

של נתונים ולא רק של  
 אוסף של סטים של נתונים

  האוסף של תתי אוספים
מקושרים ביניהם נקרא גם  

 .נתונים מקושרים

  היום הווב מאפשר לקשור
באופן  . בין מסמכים קשורים

דומה הוא יכול לאפשר 
.  לקשור בין נתונים קשורים

מטרת הנתונים המקושרים  
היא לאפשר שיתוף בין  

נתונים מובנים בווב באותה  
קלות שניתן היום לשתף  

 .מסמכים

 
 

http://vimeo.com/36752317 

  הנתונים המקושרים הם ליבו של הווב
 .  הסמנטי

 



טכנולוגיות סמנטיות לעומת טכנולוגיות  
 סמנטיות של הווב

 טכנולוגיות סמנטיות של הווב

הם משפחה של סטנדרטים  

ספציפיים של הקונסורציום  

שמטרתם לתאר   W3Cשל 

את הנתונים ולקשר ביניהם 

שהוא מודל  ,   RDFכגון 

,  ייצוג הנתונים בווב הסמנטי

שפות של אונטולוגיות  ועוד  

האחידות מאפשרת  

 אינטראופראביליות

  טכנולוגיות סמנטיות הם

אלגוריתם ופתרונות  

שמאפשרים להגיע למידע  

מובנה ומשמעותי כגון 

עיבוד שפה , קלסיפיקציה

אינטליגנציה  , טבעית 

 מלאכותית

 

http://www.cambridgesemantics.com/semantic-

university/semantic-web-vs-semantic-technologies 



 חשיבות הקישור בין נתונים

שבו מיוצג    אינטראופרביליהאופי המובנה וה
שילוב  המידע בהם  ברמת הקוד מאפשר 
 .  והצלבה של מידע ממספר מקורות

 לדוגמה: 

כתבות ב- new york times   של  חוקרים
המידע על הכתבות  . אביב –מאוניברסיטת תל 

מידע על חוקרים  .  new york times -מופיע ב
הקישור ביניהם יאפשר את מתן . dbpedia-מה

 התשובה
 של אייל סלע להרצאה

 של אייל סלע  למצגת ההרצאה

http://pod.icast.co.il/620fbd20-b95b-4b26-a03b-8eaea9bae193.icast.mp3
http://www.w3c.org.il/article/podcast-semantic-web
http://www.w3c.org.il/article/podcast-semantic-web


דוגמה לאפליקציה שמציגה  בצורה ויזואלית קשרים בין  אובייקטים  מיישומים שתומכים  

 dbpedia ,linkedMDBבנתונים מובנים כגון 







 מאגר מידע גלובלי  -הווב הסמנטי 

  חזון הנתונים הפתוחים

 המקושרים

http://vimeo.com/36752317 



 ספריות  , מדיה? מי משתמש בטכנולוגיה זו

ספריות לאומיות  

   באירופה



 דוגמאות

  מקרה טיפוסי של מאגר מקושר

 . dbpediaגדול הוא 

  שמאפשר למעשה את התכנים

שהוא   RDF -של הויקפדיה ב

מודל ייצוג הנתונים בווב 

 הסמנטי

החשיבות של ה- dbpedia  היא

לא רק בכך שהיא כוללת את 

התכנים של הויקיפדיה אלא  

בכך שהיא משלבת  קישורים 

-למאגרים נוספים בווב כגון ל

geonames    ובכך להעשיר

  את ניסיון המשתמש

 



Wikidata  הדבר הגדול הבא   –והווב הסמנטי
 לוויקיפדיה

 

  היום הוויקיפדיה כוללת עובדות
וקישורים למאמרים אחרים שלא  

. מובנים בקלות על ידי מחשבים
דוגמאות למידע עובדתי זה הם נתונים  

על אוכלוסייה של ארץ מסוימת או  
 .מקום הולדתה של אישיות מסוימת

של   פרויקט חדשWikimedia    בשם
Wikidata  שם לו למטרה לבנות מאגר

מובנה של מידע  , שיתופי, חופשי 
עובדתי זה שיתמוך בוויקיפדיה ויובן  

 .על ידי בני אדם ומחשבים כאחת

משמעות הדבר שב- Wikidata   אפשר
יהיה להזין את המידע באופן שיהיה  

ניתן לעיבוד על ידי מחשב על כל 
המידע יהיה בשפות    :המשתמע מכך

:  יוצג בפורמטים שונים , שונות 
ואפשר יהיה  ' טבלאות וכו, רשימות

לקבל תשובות שכיום קשה לקבלן  
 .בצורה אוטומטית



 מבחר דוגמות ליישומים מעשיים



הפתיחות של המידע משותפת וחשובה  
לשלושת המאפיינים של המידע שעליהם דובר   

 משותף ומקושר, חופשי –

 



בהמשך היום נראה בפרוטרוט  
ובנימה אופטימית את  

הדברים נראה שהמובייל ווב 
פותר את הבעיה של  
מידע  , האפליקציות הסגורות

חברתי מאוחזר על ידי מנועי  
התאמה אישית של  , חיפוש 

חיפוש  , מידע בדרכים שונות
העשרת החוויה של  , סמנטי

המשתמש באמצעות  
עצות  ,  המציאות הרבודה

ותועלת למשתמש במספר  
מידעני ועסקי  , היבטים חינוכי

 והחששות מופרכים





 


