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Big Data  - על קצה המזלג 

נתונים פתוחים 

פרויקטים לתועלת הציבור 

מידענים ו-data science 

 

 



http://scoop.intel.com/what-happens-in-an-internet-minute/ 







752 senior executives from a broad range of sectors and countries 
interviews were conducted with 17 executives, consultants and specialists 
who are regarded as data pioneers 



http://jeffhurtblog.com/wp-content/uploads/2012/07/3VsBigData.jpg 

When volume, velocity and variety of data exceed an 
organization's storage or compute capacity for accurate and 
timely decision making…  
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תרומות . אישי ובאוכלוסיות גדולות, מידע רפואי
איתור מגיפות  . נתוני בריאות אישיים לקידום המחקר

 בהתהוות

 פיתוח  , שיווק –מידע על משתמשים והעדפותיהם
,  התאמת שירותים, שיפור מערכות קיימות, מוצרים

 מרבית ומערכות המלצה פרסונליזציה

 אמצעי תחבורה , הולכי רגל, כלי רכב –נתוני תנועה
מהנדסי  , אנשי לוגיסטיקה, ביטוח' חב... )המוניים
 ( תחבורה

Digital Humanities ספרות, בלשנות – ח"ומד  ,
 מפעלי דיגיטציה מספקים מערכי נתונים ...היסטוריה

 







 :  פתיחות

Every student generates a 
unique data trail. This data 
trail can be analyzed in 
real-time to deliver an 
optimal learning 
environment for the 
student as well to gain a 
better understanding in 
the individual behaviour of 
the students. 



http://books.google.com/ngrams 

http://books.google.com/ngrams




 חברה שאוצרת נתונים יכולה למכור או לפתוח -"  שווקים משניים"
 . הולם" ניקוי "אותם לאחר   

 :למשל
 

data/-startups.com/public-http://www.bigdata 

 –מערכי נתונים גולמיים לצרכי מחקר או פרויקטים חופשיים 
 סוכנויות ותאגידים, ממשלות, רשויות
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#bdw13 



הרחבה של  , כלי עזר משתנים,  תחום מתחדש
 "עולם המידע"

 ללא   –ושימושיים כנראה מקורות מידע חדשים
 מאגרים מסודרים

ותיווך מידע" תרגום"צורך ב 

 מדאטהכדי להגיע " שאלות נכונות"למצוא  
 להחלטות

מורשת"אוצרות , אוצרות שוטפת" 



 מעט מיועדים לחסרי ידע   –קורסים אקדמיים
 .בשנה הבאה אולי בחיפה. בתכנות

 קורסים פתוחים והדרכות ברשת-  
Coursera – SNA ,Data Science 

הרצאות מוקלטות מקורסים וכנסים 

פורטלים של , חות"דו, ניירות עמדהIBM ,SAS  ,
 ועוד

טוויטר - #big data, #bdw13, #smartdata 
   


