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  -  2015 -מגמות ב  -  2015 -מגמות ב

  אחת המגמות הבולטות
היא   IDCעל פי תחזיות 

המשך המגמה של גידול  
בנתונים הגדולים  

ותרומתו של האינטרנט  
של הדברים לנתונים  

הגדולים  

http://investcorrectly.com/20141221/ten-biggest-trends-internet-2015



מקורות -נתונים גדולים  מקורות -נתונים גדולים 
 נתונים מסורתיים של הארגון–

ERP CRMמערכות 
נתונים תוצרי מכונה וסנסורים
 נתונים חברתיים–

מיקרובלוגים כמו טוויטר  
ורשתות חברתיות



קטגוריות   -נתונים    קטגוריות   -נתונים   

 מספרי  –כמותיים
 טקסטים–איכותניים  ,

,  קולות , וידאו, תמונות
מוסיקה



מובנים למחצה ולא  , נתונים מובנים 
מובנים   

מובנים למחצה ולא  , נתונים מובנים 
מובנים   

 בעלי פורמט שניתן  –מובנים
–לארגון במאגרי מידע יחסיים 

הרשומות בעלי שדות שם תאריך  
גיל וכו

  אין מודל מוגדר   -מובנים למחצה
מראש ואינם ניתנים להישמר  

בבסיס נתונים יחסי אבל הם בעלי 
מבנה שניתן לזיהוי לדוגמה קובצי 

xml 
  נתונים ללא מודל   -לא מובנים

נתונים וללא מבנה שניתן לזיהוי  
למשל תמונה בודדת יכולה להיות  
בעלת פורמט מסוים אבל לא כול 

התמונות בסט הם בעלי אותו  
  פורמט



נתונים בעידן של הנתונים הגדוליםנתונים בעידן של הנתונים הגדולים

  רבים מהסטים מובנים
למחצה או לא מובנים  
,  כגון פוסטים בפייסבוק

תמונות  , ציוצים לטוויטר
וקובצי וידיאו ובלוגים  



מאפיינים–נתונים גדולים  מאפיינים–נתונים גדולים 

 נתונים  –רבגוניות
מובנים לא מובנים  
'  מובנים למחצה וכו

  נפח
  מהירות בה הם נוצרים

'  זמן אמת וכו–
    



תורם למידע  –האינטרנט של הדברים 
הרב

תורם למידע  –האינטרנט של הדברים 
הרב

 “a proposed development of the Internet 
in which everyday objects have network 
connectivity, allowing them to send and 
receive data. “

"בדרך כלל  ,  מחוברים לרשת" דברים
בחיבור אלחוטי  כשבהם מותקנים   

חיישנים שונים שאוספים מידע שיכול  
להיצבר במאגרי מידע ברשת  

 על פיABI Research  מספר   2020בשנת
ההתקנים שמחוברים בחיבור אלחוטי  

  2לרשת האינטרנט יהיה למעלה מפי 
  40.9-ממספר ההתקנים היום ויגיע ל

מיליארד  
 מחקרIDC ו-EMC 2014 -   המידע

הדיגיטלי שמכשירים אלו מייצרים מייצג רק  
 מכלל הנתונים הקיימים כיום בעולם 2%

 ו 10המידע הדיגיטלי יגדל פי  2020עד-
ממנו יווצר  על ידי  מכשירים   10%

שידברו זה עם זה ועם הענן, מחוברים

http://www.pc.co.il/it-news/152306/



אתגרים   -ערך –נתונים גדולים  אתגרים   -ערך –נתונים גדולים 

  האתגר לגלות מידע
,  דפוסים חבויים–חבוי 

מתאמים לא ידועים  
ומידע שימושי ומועיל

  הערך הכלכלי מותנה
בחילוץ המידע הרלוונטי  

מתוך הנתונים  
 כרוך גם באתגרים של

שמירת פרטיות אבטחה  
'  וכו



הגדרה  –נתונים גדולים  הגדרה  –נתונים גדולים 
 המונחbig data    מתייחס לא רק

לנתונים אלא גם לכלים ולתהליכים  
שמאפשרים לארגן ליצור לתפעל  

ולנהל סטים גדולים של נתונים ולחלץ  
מידע משמעותי  

  הסטים של הנתונים גדולים מעבר
ליכולת של מערכות מאגרי מידע  

טיפוסית לנהל ולנתח את הנתונים  
  מעבר לגודל יש את בעיית המורכבות

וחוסר האחידות של מבנה הנתונים  
שכן הנתונים כוללים סוגים שונים של  

,  נתונים נתונים רגילים מסורתיים
נתונים מרשתות חברתיות נתונים  

שהם תוצר מכונה  
  החזון הוא שארגונים יוכלו לטפל

בנתונים אלה לצורך קבלת החלטות  
נכונות  



מונח מטרייה שמכסה את כול  -מדע הנתונים
לאו דווקא  (מה שקשור בתעשיית הנתונים 

)  בנתונים גדולים

מונח מטרייה שמכסה את כול  -מדע הנתונים
לאו דווקא  (מה שקשור בתעשיית הנתונים 

)  בנתונים גדולים



Data scienceData science

    המיומנויות והתהליכים
שקשורים בהפיכת  
–הנתונים לתובנות 

ארגון ועיצוב מאגר  
ניתוח  , תכנות, הנתונים

סטטיסטי 



DATA SCIENCEDATA SCIENCE

 3מבחינה טכנית מערב 
תהליכים  

  ארגון הנתונים באופן
שיהיה נוח לנתחם

  ניתוח הנתונים לגילוי
תובנות

 הצגת הנתונים–
'  אינפוגרפיקה וכו



קלט פלט  –מדע הנתונים  קלט פלט  –מדע הנתונים 

  תהליך הפיכת הנתונים
הגולמיים למידע ושימוש 

במידע לבניית תובנות  
והשגת ידע  





מדען נתונים  מדען נתונים  

תכנות, ידע במתמטיקה  ,
סטטיסטיקה וניסיון  

בנתונים
 דוגמהhans rosling–

דוקטור  , סטטיסטיקאי 
מרצה על  , לרפואה 

הכוח שטמון בנתונים



טכנולוגיות לניתוח הנתונים הגדוליםטכנולוגיות לניתוח הנתונים הגדולים

Hadoop– פרויקט בקוד
ניתוח כמויות גדולות  . פתוח

של נתונים בעלי מבנה מגוון  
Storm -  מערכת בקוד

מבצעת תהליכים  , פתוח 
בזמן אמת

Drill
Google’s Dremel
GoldenORb–  ניתוח

גרפים
Giraph– פרויקט בקוד

פתוח לגרפים 

צופים השקעות   2015-ב,   IDCעל פי 
גדולות יותר גם בטכנולוגיה ובתוכנות  

.  לניתוח הנתונים הגדולים



הזדמנויות ותועלות   –נתונים גדולים  הזדמנויות ותועלות   –נתונים גדולים 

  סיוע במחקר בתחומים
,  רפואה, מדע–שונים 

מחקרים  , היסטוריה 
סטטיסטיים ומודיעין  

תחרותי



הזדמנויות ותועלות   -נתונים גדולים   הזדמנויות ותועלות   -נתונים גדולים  

  שימוש בכמויות גדולות של
נתונים כדי להגיע לתחזיות  

טובות יותר בהתבסס על  
העובדה שאנו מזהים  

  תבניות בנתונים
  דוגמה לשימושיות של

חיפושים  –הנתונים הגדולים 
בגוגל מאפשרים תחזיות  

התפשטות  /להתפרצות
מחלות  

 http://www.google.org/flutrends/about/how.html

ידי יתוש והאופיינית  -מחלה נגיפית המועברת על, שפעת וקדחת דנגה

לאזורים טרופיים
מפת השפעת של גוגל  מושתתת  

על מונחי חיפוש שנמצאו בקורלציה  
עם התפשטות המחלה בזמן  

ובמרחב 



מפת השפעת של גוגל  
שירות של גוגל המפה  

מציגה  את תפוצתה של  
מדינות 28-השפעת ב



המערכת של גוגל חוזה  
התפרצות שפעת  

בזמן אמת על בעולם
בסיס מלות מפתח  

שהוזנו למנוע החיפוש  
  שלה



מפת השפעת של גוגל  מושתתת  על מונחי חיפוש שנמצאו בקורלציה 
יעילות  –עם התפשטות המחלה בזמן ובמרחב

מפת השפעת של גוגל  מושתתת  על מונחי חיפוש שנמצאו בקורלציה 
יעילות  –עם התפשטות המחלה בזמן ובמרחב

 2009דוגמה וירוס שפעת החזירים  בשנת
  מוסדות הבריאות בעולם חששו ממגיפה פנדמיה  כלל

.  עולמית ובאותה עת לא היה בנמצא חיסון מתאים
התקווה היחידה של רשויות בריאות הציבור הייתה להאט 

לשם כך היו צריכים לדעת היכן  . את התפשטות המחלה
המחלה קיימת  

  כמה שבועות לפני שוירוס החזירים עלה לכותרות גוגל
בו הסבירה כיצד גוגל    natureפרסמה מאמר בכתב העת 

יכולה לחזות את התפשטות שפעת החורף 
  הגישה המסורתית  היא לעקוב ולאסוף נתונים על ביקורי

CDCPרופאים  שאוסף המרכז לבקרה ומניעת מחלות 
 בעזרת  , .הגישה של גוגל שונה מעקב אחר חיפושים

סטטיסטיים  הגיעה לאוסף של מונחי  /מודלים מתמטיים
חיפוש  בעלי מתאם חיובי  עם הנתונים ההיסטוריים של  

השוו את . שירותי הבריאות שיוחסו להתפשטות המחלה
השאילתות עם נתוני מערכות מסורתיות ומצאו שהרבה  
מונחי חיפוש פופולריים כאשר יש התפרצות של מחלת  

השפעת  
   על ידי ספירה באיזו תכיפות מופיעים מונחי חיפוש אלה

אפשר להעריך מהי התפוצה של המחלה  באזורים בעולם
באופן זה שירותי הבריאות יכולים לעקוב אחר התפשטות  

השפעת בזמן אמת ולהגיב במהירות במקום לחכות  
המרכז למניעת    CDCPמספר שבועות לעדכונים של 

מחלות 
 כמוCDC   המערכת יכולה לומר היכן השפעת התפשטה

היא יכולה לומר זאת בזמן אמת לא    CDC -אבל שלא כ
שבוע או שבועיים לאחר העובדות  

 3 -למעלה מ(המערכת של גוגל שמושתת על הנתונים הגדולים 
 -התגלתה ב) מיליארד שאילתות ביום שנשמרות במאגר לעיבוד

כיעילה יותר מהנתונים הסטטיסטיים הממשלתיים   2009



דוגמאות נוספות לחיזוי העתיד על סמך  
חיפושים  וידע נוסף  

דוגמאות נוספות לחיזוי העתיד על סמך  
חיפושים  וידע נוסף  

ר קירה רדינסקי"תוכנה שפתחה ד
2012 -בחיזוי של התפרצות כולרה בקובה  

–על סמך תבנית שגלתה בנתונים 
ג נמוך שבהן יש בצורת  "במדינות עם תמ

יש הסתברות גבוהה מאוד להתפרצות 
כולרה

  חזתה התפרצות אבולה באפריקה על סמך
התפרצות הר געש מובילה לכך   -תבנית  

שאנשים רבים מתחילים לחפש זהב  
.  פעולה שגורמת לבירוא יערות . ויהלומים

בירוא יערות גורם לנדידה של עטלפי פרות 
.  שגורמת להפצה של נגיף האבולה

 2011 -ציפורים ב 5000פענוח מותן של   
בדקה . ב "בעיירה ביבי שבארקנסו בארה

מה קורה לפני שאנשים מחפשים מוות של 
גילתה שבאותן . דגים ומוות של צפרים

מקומות אנשים חיפשו באופן חריג גם 
דליפת נפט  ואת הקשר בין דליפת נפט  
ומותן של הצפורים  בגלל ירידה בכמות  
החמצן הסיקה על ידי הוספת ידע אנושי  

למערכת  

   מבוסס על ראיון עם קירה רדינסקי 2014כתבה של בן קמינסקי באפוק טיימס ישראל גיליון דצמבר 

פיתחה שיטה לניבוי אירועים על סמך שכיחותם של חיפושים  
-אינטרנטיים ועל בסיס ניתוח סמנטי של כמות עצומה של טקסטים מה

פיתחה מערכת המוצאת דפוסים באירועים  . שנים האחרונות 500
.היסטוריים ומסיקה מהם מגמות עתידיות



הנתונים הגדולים והסקטור העסקי הנתונים הגדולים והסקטור העסקי 

 ענה על השאלהTo buy or 
not to buy  לגבי רכישת

כרטיסי טיסה  
  פיתח מודל חיזוי לגבי מחירי

הטיסה בהתחשב בגורם  
הזמן האם מחיר כרטיס  

טיסה יעלה או ירד וכמה על 
נתוני מכירות   12000סמך 

של כרטיסי טיסה   אורן עציוני מדען מחשביים מייסד  
farecast  שנמכרה ב 2003 -ב- 

חברה שהיא  . למיקרוסופט  2008
התגלמותה של חברת נתונים  

גדולים ודוגמה למה שצופה העתיד  



דוגמאות נוספות לחיזוי העתיד על סמך  
חיפושים  וידע נוסף  

דוגמאות נוספות לחיזוי העתיד על סמך  
חיפושים  וידע נוסף  

ר קירה רדינסקי"תוכנה שפתחה ד
 חברת הזנק   -חיזוי מכירות

SalesPredict    -   החברה עוסקת
בעיקר  , במתן שירותים לאנשי מכירות

באמצעות  , מיון לקוחות פוטנציאליים
כריית מידע מהאינטרנט על רשימת  
.הלקוחות הפוטנציאליים של הארגון

על סמך  . חיזוי מכירות עבור כול לקוח
מה מחפש  –מידע פנימי של החברה 

הלקוח ועל סמך מידע חיצוני על גודל 
החברה של הלקוח לפי מספר כניסות  

והאם החברה של הלקוח נמצאת  
במצב של גדילה והתבנית יש סיכוי  
גבוה להצליח עם לקוחות שמגיעים  
מחברות בינוניות שנמצאות בגדילה 

   ומחפשים מוצר ספציפי
insight into who is most likely to buy, who will 

buy more, and who will churn. 





אינדקס של סנסורים שמחוברים בווב   2013הושק בדצמבר   
מוצג כמפה שמאפשרת  . ויוצרים מידע שנגיש לציבור

למשתמשים לדפדף ולמצוא סנסורים בעולם שכוללים מוניטורים  
'   מזג אויר  וכו, על דברים כגון קרינה

מנוע חיפוש ייעודי לאינטרנט של הדברים שכולל אינדקס גיאוגרפי של  
,  מזג אוויר,הדברים המחוברים בעולם בתחומים שונים כגון אנרגיה

.  איכות האוויר ועוד

לדוגמה  , אפשרויות איתור המידע בעזרת מנוע החיפוש רחבות
המתעניין באסטמה  יוכל לאתר מוניטורים לאיכות הסביבה  

אם מבחינים באניה עוגנת אפשר למצוא עליה מידע על . בשכונה
.  ידי מעקב אחריה במנוע



למי הם , היכן, אינדקס גיאוגרפי של הדברים
שייכים וכיצד ומדוע משתמשים בהם 









נתונים  פתוחים ומקושרים  נתונים  פתוחים ומקושרים  

תחום נוסף שתורם לחיפושי מידע וחווית המשתמש



נתונים מקושריםנתונים מקושרים
מנהללי-טים ברנרסWorld Wide Web 

Consortium    טבע את המונח בדיון על
הרשת  נושאים הקשורים בפרויקט

הסמנטית
  הרעיון הפיכת האינטרנט מווב של מסמכים

לווב של נתונים על ידי מה שנקרא הווב  
ווב שניתן לקריאה על ידי מכונה–הסמנטי 

  הווב  אפשר יצירה של מרחב  מידע גלובלי
כאשר הווב יותר  . על ידי מסמכים מקושרים

ויותר שזור בחיי היום יום שלנו יש רצון  
לגשת ישירות לנתונים הגולמיים שאינם  

זמינים היום דרך הווב או חבויים במסמכי  
.ההיפרטקסט

 הנתונים המקושרים מאפשרים פרדימה
שבה לא רק המסמכים אלא הנתונים עצמם  

הם אזרחי הווב בתוך מרחב גלובלי של 
ישויות  שמושתת על סטנדרטים  /נתונים

הווב של הנתונים–פתוחים 
 עצמם  ) שמתארים ישויות(כלומר לנתונים

כמו שהיום לכול מסמך יש    URIיש כתובת 
וכשם שהמסמכים מקושרים    URLכתובת 

היום כך הנתונים יהיו מקושרים

שימוש בווב ליצירת קישורים  בין נתונים  
נתונים אלה מפורסמים בווב  . ממקורות שונים

בצורה כזו שהם ניתנים לקריאה על ידי מכונה  
המשמעות שלהם מוגדרת היטב והם  , 

  מקשרים ומקושרים לסטים של נתונים חיצוניים



כללים לקידוד ופרסום הנתונים המקושריםכללים לקידוד ופרסום הנתונים המקושרים

 מקומות ושאר  , אנשים
ישויות מזוהים באופן ייחודי  

URIעל ידי כתובת 
  המידע מיוצג בצורת יחסים

פשוטים בין זוגות של  
ישויות/דברים

  המידע מקודד בפורמט
סטנדרטי של הווב הסמנטי  

 -  RDF -במיוחד ה
resource description 

framework   -   פורמט
 Worldקידוד שפותח על ידי 

Wide Web Consortium



RDF -עקרונות ה RDF -עקרונות ה

 כול הצהרתRDF      מבטאת
בצורת  ישויות  2קשר בין 

במבנה   tripleמה שנקרא 
נשוא מושא  , של נושא
: לדוגמה

“Chris 
Bizer created dbpedia”. 

  כול אחד מחלקיו של
המשולש מבוטא על ידי  

המושא  . ULIכתובת ייחודית 
יכול להיות מבוטא גם בצורה 

מילולית  
  

 http://www.w3.org/wiki/
ChrisBizer


<http://purl.org/dc/terms
/creator

 <http://dbpedia.org>

c
t

באופן זה מחשבים מסוגלים להבין את הכתוב ולענות על שאלות ישירות 



RDF -מודל ה RDF -מודל ה

https://semanticpublishing.wordpress.com/2013/03/01/lld3-bibliographic-records-in-rdf/



  -מודל גרפי–מודל הנתונים המקושרים 
הרשת הסמנטית  

  -מודל גרפי–מודל הנתונים המקושרים 
הרשת הסמנטית  

  קשר בין משולשים
שנמצאים במסמכים  

שונים
  לדוגמה מידע על אדם

מעוניינים  . ממקור אחד 
במידע על העיר שבה  

הוא מתגורר  באמצעות  
מגיעים   RDFקישור 

למידע על העיר שנמצא 
בסט נתונים אחר

Q5eF5x_xzT4https://www.youtube.com/watch?v=



הווב של הנתונים  –RDFמודל נתונים  
שכבה נוספת של הווב 

הווב של הנתונים  –RDFמודל נתונים  
שכבה נוספת של הווב 

 מסמכים בווב–HTML     כול
והקישורים     URLמסמך כתובת  

 httpשימוש בפרוטוקול 
 נתונים–RDF    מידע מובנה

בפורמט של נושא נשוא מושא  
 לכול פריט במודל כתובתURI 

    והקישור באמצעות פרוטוקול 
http

 אותו פרוטוקולhttp    אחראי
לשיתוף  מסמכים וגם נתונים בווב  

  באופן זה אפשר לראות בווב של
הנתונים שכבה נוספת של הווב

.  



דוגמה פרויקט הנתונים  
 -הפתוחים המקושרים נוסד ב

ומטרתו זיהוי סטים   2007
פתוחים של נתונים ופרסומם 

מקור  . כנתונים מקושרים
למידע רב על הנתונים  

  המקושרים
כפי שאנו רואים התכנים  
של הסטים של הנתונים  

,  חברות, מגוונים אנשים
,  פרסומים מדעים, ספרים
,  קולנוע, מוזיקה, סרטים
ניסויים  , גנים,  תרופות
נתונים  , קליניים

סטטיסטיים ועוד  

  מפת מקורות הנתונים המקושרים
של המידע המובנה שקיים      RDFשהיא ייצוג    dbpedia -הצומת המרכזי  במפה היא ה

ולמעשה מהווה מאגר ידע רב תחומי אליו מקושרים סטים רבים של נתונים  .בדפי הוויקיפדיה
.  שמספרם הולך וגדל

המונח אינו חדש אך 
מספר מאגרי מידע  

שהנתונים שלהם בנויים  
בצורה  סיסטמטית  

ומותאמים לסטנדרטים 
גלובליים של מאגרי מידע  
מקושרים כך שניתן לקשר 

.הולך וגדלביניהם



מאגרי   -נתונים רב תחומיים –טיפולוגיה 
ידע  

מאגרי   -נתונים רב תחומיים –טיפולוגיה 
ידע  

  הסטים הראשונים רב תחומיים וחשובים מבחינת
הקישור לסטים אחרים של נתונים  

דוגמה ה- Dbpedia סט  נתונים ששאוב מהוויקיפדיה
 דברים שהם נושא למאמר בויקיפדיה מקבליםURI    

Dbpedia -ב
   כתובת –לדוגמהURL    של מאמר מסוים בויקיפדיה

על בירמינגהאם היא  
http://en.wikipedia.org/wiki/Birmingham  
 כתובתULI   של הישות בירמינגהאם ב- Dbpedia  

http://dbpedia.org/page/Birminghamהיא 







 
-  wikidataאותו ערך ב 

2012 -פרויקט דומה אלא שניתן לעריכה ידנית הושק ב



chris dibonaמומן בחלקו על ידי גוגל ועל פי דברי 

 wikidata-גוגל  מקווה שהמידע המובנה ב, מנהל הקוד הפתוח בגוגל 

  )כולם כולל את גוגל כמובן( -יהיה פתוח לכול  



Freebase מאגר ידע רב תחומי Freebase מאגר ידע רב תחומי

Freeebase הושק ב-  
על ידי חברת ההזנק   2007

Metaweb   כבסיס נתונים
מובנים של הויקיפדיה  כולל 

,  סרטים, מידע על ספרים
.אנשים מקומות 

 2010עבר לגוגל בשנת  
Metawebכאשר רכשה את 

 גוגל הודיעה  2014בדצמבר
שהיא מעבירה את בסיס  

 -ל   freebaseהנתונים של  
wikidata





סטים   -הטיפולוגיה  של הווב של הנתונים  
של נתונים  

סטים   -הטיפולוגיה  של הווב של הנתונים  
של נתונים  

נתונים רב תחומיים
נתונים גיאוגרפיים
  נתוני מדיה
נתונים ממשלתיים
ספרות וחינוך
מדעי החיים
מסחר וקמעונאות
  תכני משתמשים ומדיה חברתית

מאז גידול בסטים של הנתונים המקושרים

סטים אלה בהיותם  
קשורים לסטים אחרים  

מעשירים את חווית  
המשתמש



מיליון מקומות  8 -מאגר מידע גיאוגרפי פתוח שכולל נתונים מקושרים של כ 
Dbpedia -מקושר ל



יישום פרויקטים של נתונים מקושריםיישום פרויקטים של נתונים מקושרים



בתחום המדיהבתחום המדיה



BBC British Broadcasting Corporation- BBC British Broadcasting Corporation-

 אתרים שמשלבים נתונים מקושרים   2השיקה   2008בשנת
ותיאור       URIשכולל  programmers -ודפי ווב קונבנציונליים

RDF    לכול תוכנית טלויזיה או רדיו בכול הערוצים שלBBC  ו-  
music   שכולל נתונים מקושרים  על כול אמן שהמוסיקה שלו

BBC -מושמעת בתחנות הרדיו של ה
נתונים אלה מקושרים ל- dbpedia    ולמקורות אחרים בתחום

  המוסיקה באופן זה המידע על האומנים עשיר יותר
 מאוחר יותרBBC   השיקה אתwildlife finder   שלכאורה

נראה אתר רגיל עם מידע על חיות אבל מאחורי הקלעים כול 
פריטי המידע  RDF -ומתואר ב    URIפריט מזוהה על ידי 

רלוונטיות  BBCולתוכניות     DBPEDIA -מקושרים ל



ותיאור       URIכולל 
RDF     לכול תוכנית

טלויזיה או רדיו בכול  
BBCהערוצים של 



כולל נתונים מקושרים  
על כול אמן שהמוסיקה  
שלו מושמעת בתחנות  

BBC -הרדיו של ה
  -נתונים אלה מקושרים ל

dbpedia    ולמקורות
אחרים בתחום המוסיקה  

באופן זה המידע על 
האומנים עשיר יותר



  שלכאורה נראה אתר רגיל עם מידע על
חיות אבל מאחורי הקלעים כול פריט  

  RDF -ומתואר ב    URIמזוהה על ידי 
     DBPEDIA -פריטי המידע מקושרים ל

רלוונטיות  BBCולתוכניות 



  -אינדיקטור לפוטנציאל הנתונים המקושרים בארגון כפי שהוא יעיל במרחב הוובי הציבורי הוא ה
2010BBC’S World Cup   אתר שמועשר במידעRDF    .במקרה זה המטרה לא לצריכה ולקישור

לנתונים על ידי גורמי צד שלישי אלא לסייע לניהול התכנים ולשלב מידע מקושר היטב ובאינטגרציה
מתקנים וכו, איצטדיונים, צוותים, בתחום בין שחקנים

אתר המונדיאל



בתחום הספרני  בתחום הספרני  



הספרייה הדיגיטלית של אירופה סט של נתונים מקושרים





 סט של נתונים מקושרים 2013-ב הושקה ב"הספרייה הדיגיטלית של ארה



ספריות כמפרסמות נתונים מקושריםספריות כמפרסמות נתונים מקושרים
דוגמאות:
ב  "ספריית הקונגרס בארה

והספרייה הלאומית לכלכלה  
בגרמניה מפרסמות את 

הטקסנומיות של כותרי הנושא  
שלהן כנתונים מקושרים  

 התוכן המלא שלLIBRIS 
והקטלוג הלאומי של שוודיה  

נגישים כנתונים מקושרים
 באופן דומהOpenLibrary   מאמץ

משותף ליצור דף אחד לכול ספר  
שיצא לאור מפרסמת את הקטלוג  

עם קישורים     RDF -שלה ב
  ProductDBמסטים אחרים כגון 



סקר בינלאומי שערך   
OCLC  2014ביולי אוגוסט  

בנושא יישומי הנתונים  
  122המקושרים שעליו ענו 

מטרת  . ארצות 22-נחקרים מ
הסקר הייתה לקבל מידע על  

פרויקטים ספציפיים  
ושירותים שיוצרים מידע על 

נתונים מקושרים ומשתמשים  
וזאת במטרה להפיק  , בו

/  לקחים מהניסיון של ספריות
תוצאות  . מוזיאונים/ארכיונים

  76הסקר כללו תיאורים של 
שירותים בתחום  /פרויקטים

,  הנתונים המקושרים
שהסיבה  וממצאיו של הסקר 

העיקרית ליישום פרויקטים  
בתחום הנתונים המקושרים  
היא להעשיר את היישומים  

על ידי צריכה של נתונים  
מקושרים ממקורות אחרים  

ולספק חווית משתמש 
הסיבה העיקרית  . עשירה יותר

לפרסום נתונים  מקושרים היא  
לחשוף את המידע לקהל רחב  

  יותר בווב



עולם הנתונים המקושרים ומנועי חיפוש  עולם הנתונים המקושרים ומנועי חיפוש  



. גוגל משתמשת בנתונים מובנים לצורך גרף הידע שלה

מודל חיפוש חכם שמבין את  
הישויות בעולם האמיתי ואת  

היחסים ביניהם מעבר ממנוע  
חיפוש למנוע ידע

דברים ומקומות  , גרף הידע מאפשר לחפש אנשים
ולקבל מידע  רלוונטי לשאילתה גם  , שגוגל יודע עליהם

כולל מידע  , כאשר למונח החיפוש משמעויות שונות
עובדתי והעמקה והרחבה על ידי הצגת עובדות  

.  חדשות וקשרים שקשורים לשאילתה







היום כאשר מחפשים בגוגל מצב רפואי מסוים  
לעתים  . מקבלים מידע אודות סימפטומים וטיפול 

המידע לקוח  . המידע מלווה גם באילוסטרציה
.מגרף הידע של גוגל



Freebase  מקור נתונים לגרף   -מאגר ידע
הידע של גוגל  

Freebase  מקור נתונים לגרף   -מאגר ידע
הידע של גוגל  

  גוגל השתמשה במידע המובנה
לצורך     freebaseשבמאגר הידע 
)כאחד המקורות(גרף הידע שלה 

Freeebase על  2007 -הושק ב
  Metawebידי חברת ההזנק 

כבסיס נתונים מובנים של  
,  הויקיפדיה  כולל מידע על ספרים

.אנשים מקומות , סרטים
 כאשר  2010עבר לגוגל בשנת

Metawebרכשה את 
 גוגל הודיעה שהיא   2014בדצמבר

מעבירה את בסיס הנתונים של  
freebase   ל- wikidata



FACEBOOKFACEBOOK

  לאחרונה עקרונות הנתונים
המקושרים והטכנולוגיות  

אומצו על ידי שחקנים גדולים 
,  בתחום המדיה החברתית
ודוגמה בולטת לכך הוא  

 open graphפיתוח ואימוץ 
protocol    על ידי פייסבוק

שמאפשר פרסום תכנים 
שנוצרים על ידי המשתמשים  

מה  שמאפשר   -    RDF -ב
לפייסבוק ביתר קלות לצרוך 

.  מידע מובנה מהווב



יישומים שמנצלים את הנתונים המקושרים 
לצורך צריכה  

יישומים שמנצלים את הנתונים המקושרים 
לצורך צריכה  

 דפדפנים ייעודיים-
דפדפנים של נתונים מקושרים  

מאפשרים למשתמשים לנווט בין  
באמצעות קישורי   מקורות הנתונים

RDF

   מנועי חיפוש ייעודיים-  
סורקים את הנתונים המקושרים  

  -על ידי מעקב אחרי קישורי ה
RDF     כוללים נתונים מאלפי

  מקורות מידע

לאור הכמויות הגדולות של נתונים  
מקושרים שמפורסמים בווב נעשו  

מאמצים לבנות יישומים שמנצלים את  
הנתונים המקושרים בווב לצורך צריכה



תנועת הגישה הפתוחה לנתוניםתנועת הגישה הפתוחה לנתונים
 מגמה מסתמנת שנמצאת בעלייה

היא תנועת הגישה הפתוחה  
בהתחשב במשאבים   -לנתונים 

שנדרשו ליצירת סטים של נתונים  
והפיכתם למידע הגישה אליהם  

הייתה מוגבלת
  תנועת הגישה הפתוחה לנתונים

שואפת לשנות את המצב על ידי  
פתיחת הנתונים לשימוש חוזר  

ואספקת כלי מחקר קלים לשימוש  
שייתרו את הצורך במיומנויות  

.ניתוח
    שני  תחומים מתפתחים בכיוון

זה הם מידע ממשלתי ומידע  
  .מדעי



הגדרות  –נתונים פתוחים  הגדרות  –נתונים פתוחים 



נתונים ממשלתייםנתונים ממשלתיים
 גופים ממשלתיים וארגונים בסקטור

הציבורי מייצרים כמות אדירה של  
נתונים החל מנתונים סטטטיסטיים  

רישום חברות ובעלות  , בנושאי כלכלה
,  דוחות על בתי ספר, על קרקעות

'  בחירות סטטיסיקות על פשיעה וכו
 הנטיה במדינות מסוימות כגון

 ב"ארהו אנגליה, זילנד -ניו, אוסטרליה
לשקיפות לפתוח את הנתונים הביא  
.  לגידול ניכר של  נתונים נגישים בווב

נגישות  זו מאפשרת לציבור לעבוד עם  
לנתח לגלות   תובנות  , הנתונים

חדשות ולבנות כלים שמסייעים לקשר 
את הממצאים לממצאים אחרים  



היסטוריה -נתונים פתוחים  היסטוריה -נתונים פתוחים 

השקת  2009 -בdata.gov   על ידי ממשלת
ב  "ארה

 הרבה מדינות וארגונים כגון האום   2010מאז
והאחוד האירופי פותחים לציבור סטים של  

נתונים





לנתונים הפתוחים כמה רמות לנתונים הפתוחים כמה רמות 

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

מסמך של ממציא הווב טים ברנרס לי 



נתונים ממשלתיים פתוחים ומקושרים נתונים ממשלתיים פתוחים ומקושרים 

  הפוטנציאל של הנתונים המקושרים
להקל על הגישה לנתונים  

הממשלתיים מובן  
2   יזמות ידועות וחשובות של פרסום

  -נתונים בפורמט של נתונים מקושרים 
RDF  הןdata.gov.uk  ו- data.gov



הגישה הפתוחה לנתונים היא   -מצב הגישה הפתוחה לנתונים בעולם 
חלק נכבד מהמהפכה הדיגיטלית של הממשלות אך עדין קיימים פערים 

בין המדינות השונות

הגישה הפתוחה לנתונים היא   -מצב הגישה הפתוחה לנתונים בעולם 
חלק נכבד מהמהפכה הדיגיטלית של הממשלות אך עדין קיימים פערים 

בין המדינות השונות

  על פי הדוח השנתי השני מינואר
2015  - open data barometer 

שעקב אחר ההתפתחויות    -
 86 -בתחום הנתונים הפתוחים ב

מדינות שמיישמות מדיניות של  
בראש המדינות  –מידע פתוח 

,  100עומדת אנגליה עם ציון 
  92.66ב עם ציון "אחריה ארה

ישראל  .   83.7ושוודיה עם ציון 
וקולומביה   52.97קיבלה ציון 

קיבלה ציון   40-שנמצאת במקום ה
נתונים אלה מעידים על .   32.8

הפערים הקיימים בין מדינות  
וגם במדינות  , העולם בתחום

.  המתקדמות עדין יש מה לעשות



Open scienceOpen science

  לאחרונה אנו שומעים יותר
 openגם על  מדע פתוח  

science     -    נתוני מחקר
פתוחים שחשיבותם רבה 

ובעיקר חשוב לאפשר  
שימוש חוזר בהם וכריית  

כדי לקצר  ,  מידע בטקסט
בתחום זה אנו  .  .תהליכים

עדים לאחרונה להתפתחויות  
.  והתעוררות





  ויותר ויותר נשמעת קריאה
לחוקרים להפקיד את הנתונים  

שלהם במאגרי מידע פתוחים של  
נתונים ובפלטפורמות פתוחות  

שמיועדות לכך  
  קריאה כזו נשמעה בכנס האחרון

SCIDATA14  

http://www.nature.com/sdata/collections
/scidata14



http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories



http://www.nature.com/sdata/data-policies/repositories



התפתחות נוספת  
שאנו עדים לה 
לאחרונה היא  

התפתחות מודל  
חדש של כתבי  

כתבי עת  –עת 
מודל   -.של נתונים

שמהווה פרדיגמה  
חדשה יחסית של  

.  נתוני  מחקר
מטרתם של כתבי  

עת אלה לספק  
,  מידע על  מה

איך  , למה, היכן
ומי בכול הקשור  

.  לנתונים



מטרתו של מאמר  
הנתונים לתאר סט  

של נתונים באופן  
שמאמר מחקר  
מתאר תוצאות  

כגון שיטות  . מחקר
ופרוטוקולים תהליך  

מבנה של סט  
הנתונים פורמט  

והפוטנציאל לשימוש  
.חוזר




