
 חידושים ומגמות –חיפוש מידע ברשת 

 

 ר יפה אהרוני"ד

http://blogs.plos.org/absolutely-maybe/files/2017/01/Walled-science-1024x495.jpg 



  חידושים ומגמות

   כלים ומקורות לחיפוש

 מידע

 אופן  , התנהגות החיפוש

 החיפוש

 



 מידע חדשותי ואמינות התכנים

  המגמה מצד

מנועי 

ספקי  /החיפוש

המידע לספק  

מידע 

למשתמשים על   

 אמינות התכנים

 



 ספקי המידע לספק מידע למשתמשים על  אמינות/המגמה מצד מנועי החיפוש 

 FACT CHECK  GOOGLE – התכנים  

גוגל הודיעה  2017באפריל  7 -ב  
 fact"תגית  חדשה בשם  /שתווית
check" , 2016שנוסתה מאז אוקטובר  

תופיע מעתה מתחת  ,   במספר  ארצות
לתוצאות מסוימות בתוצאות החיפוש  

במנוע החיפוש של גוגל ובגוגל חדשות  
מטרתה  . בכל הארצות ובכול השפות,

של התגית לזהות תוצאות עם מידע  
חדשותי שנבדק על ידי  אתרי חדשות  
בעלי סמכות וגופים ייעודיים ידועים  

לבדיקת טענות שקריות ואגדות  
 ..  snopes ,PolitFactכגון , אורבניות

  בסניפט של תוצאת החיפוש יוצג מידע
מי טען אותה ותוצאות  , על הטענה

האם המידע  -הבדיקה של הגוף הבודק 
 .אמיתי או מזויף ושקרי

  חשוב לציין שהבדיקה היא לא של גוגל
ושגוגל רק מציג את תוצאות הבדיקה  

של הגופים הבודקים לידיעתו  
  .ולשיפוטו של המשתמש

https://blog.google/products/search/fact-check-now-available-google-search-and-news-around-world/
https://blog.google/topics/journalism-news/labeling-fact-check-articles-google-news/
https://blog.google/topics/journalism-news/labeling-fact-check-articles-google-news/
https://blog.google/topics/journalism-news/labeling-fact-check-articles-google-news/
https://blog.google/topics/journalism-news/labeling-fact-check-articles-google-news/




Wikitribune והמלחמה בחדשות שקריות 
"news by the people and for the people” 

 

מייסד ויקיפדיה    2017באפריל   24 -ב
Jimmy Wales     הצהיר על הכוונה

שירות  /אתר -  Wikitribuneלהשיק את 
חדשות עצמאי לא מסונף  לויקיפדיה או  

בתקווה ומתוך מטרה  לקרן ויקימדיה  
להילחם בחדשות השקריות  תוך עבודה  

האתר  . משותפת של עתונאים ומתנדבים
יהיה בתחילה באנגלית ובשלב מאוחר  

המטרה  . יותר גם בשפות אחרות
 .להתחיל ביישומו מוקדם ככול  האפשר

  האתר הושק בקמפיין של מימון המונים
במטרה לממן את עבודת העיתונאים  

המטרה לגייס עשרה  . המקצועיים במיזם
והרעיון  ,   עיתונאים מקצועיים שיכתבו

הוא שעיתונאים מקצועיים יקבלו שכר   
על עבודתם במסגרת הפרויקט  

,  ומתנדבים מהציבור ידאגו לנכונות
יוכלו ליטול  , שקיפות ונראות העובדות 

חלק  בעריכה בבדיקת העובדות בהגהה 
  ואפילו בכתיבה

http://www.niemanlab.org/2017/0

4/wikipedia-founder-jimmy-

wales-launches-wikitribune-

news-by-the-people-and-for-the-

people/?relatedstory 

http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
https://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Wales
https://www.wikitribune.com/
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory
http://www.niemanlab.org/2017/04/wikipedia-founder-jimmy-wales-launches-wikitribune-news-by-the-people-and-for-the-people/?relatedstory


גופים  –מאבק בחדשות המזויפות 
 תמיכה בעיתונות חוקרת -נוספים 

  מערך הכלים למאבק בחדשות המזויפות של
מאפשר לגולשים לסמן קישורים  פייסבוק 

ואלו נבחנים בסיוע  , הנראים להם חשודים
  snopesאתרי בדיקת עובדות דוגמת 

  ופוליטיפאקט

פייסבוק מגבשת תוכנית למלחמה בפייק ניוז  .
אלף  30-מחקה כהרשת החברתית הודיעה כי 

,  חשבונות החשודים בהפצת חדשות מזויפות
וכי היא מתכננת להמשיך ולהדק את הפיקוח  

 .על הפצת התכנים

 

ר אתר הקמעונאות המקוון "מייסד ויוebay   
Pierre Omidyar  מיליון דולר  100יתרום
  .למלחמה בפייק ניוז

 ההתאחדות  "בין הגופים שייהנו מהתמיכה יהיו
,  (ICIJ" )הבינלאומית של עיתונאים חוקרים

והארגון האמריקאי למלחמה באנטישמיות  
 (..ADL" )הליגה נגד השמצה"

וחברות טכנולוגיה , קרן פורד, מוזילה, פייסבוק
מיליון דולר ביוזמה   14נוספות משקיעות 

שנועדה להשיב את האמון והיושרה לעיתונות  
 (.  News Integrity Initiative)ברחבי העולם 

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3708975,00.html
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-12-16/facebook-keep-the-fact-checkers-in-their-place
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3711490,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3711490,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3711490,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3711490,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3711490,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3711490,00.html
http://money.cnn.com/2017/04/05/technology/pierre-omidyar-donation-fake-news/
http://money.cnn.com/2017/04/05/technology/pierre-omidyar-donation-fake-news/
http://money.cnn.com/2017/04/05/technology/pierre-omidyar-donation-fake-news/
http://money.cnn.com/2017/04/05/technology/pierre-omidyar-donation-fake-news/
http://money.cnn.com/2017/04/05/technology/pierre-omidyar-donation-fake-news/
http://money.cnn.com/2017/04/05/technology/pierre-omidyar-donation-fake-news/
http://money.cnn.com/2017/04/05/technology/pierre-omidyar-donation-fake-news/
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3710861,00.html


הצהרה על ניגוד אינטרסים במאגר  
 pubmedהרפואי 

 שמחקרים הרבה מחקרים מצאו
ממומנים על ידי גופים תעשיתיים  

פעמים רבות כוללים תוצאות  
שתומכות באינטרסים של המממנים  

נשמעה   2016במרץ   30 -ולכן כבר ב
דרישה מאנשי מדע לכלול בתקצירים  

  pubmedבמאגר המידע הרפואי 
מידע  . מידע על קונפליקט אינטרסים

ההשתייכות  , על הגופים המממנים 
מידע  . 'המוסדית של המחברים וכו

 .שיהיה בר חיפוש

הודעה על    . מאפיין זה נוסף לאחרונה
של הספרייה   2017כך בגיליון מרץ 
 ב"הלאומית בארה

  אמור לשמש גם עיתונאים כאשר הם
,  כותבים מידע חדשותי על תרופות

כדי לידע את הציבור יותר  ' מחלות וכו
 אמינות המחקר/בדבר האוביקטיביות

https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf
https://cspinet.org/sites/default/files/attachment/final-joint-letter-to-nlm-3-30-16.pdf


הצהרה על ניגוד אינטרסים במאגר  
 pubmedהרפואי 



 המידע בר חיפוש

https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/ma17/ma17_pm_update.html 

 פקודות לאחזור תקצירים עם הצהרות על ניגוד אינטרסים



 התפתחויות בגישה הפתוחה



   הגדרה -פרסומים בגישה  הפתוחה

 

 
קיימת שונות בהגדרות 

  פרסומים מדעיים מקוונים
נגישים למשתמש ללא  

 תשלום

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

של מנועי חיפוש לאנדקס  
להעבירם כדאטה ,אותם

ויתור חלקי    -לתוכנות ועוד  
על זכויות יוצרים ושימוש  

במודלים של רישיונות  
 חלופיים  

 

https://scholarlykitchen.sspnet.org/2017/01/23/diversity-open-access-movement-part-1-differing-definitions/


 יתרונות -הגישה הפתוחה 

  הגדלת הנראות של

 המחקרים

    מתן אפשרות למדינות

בעלות הכנסה נמוכה גישה 

 למחקר מדעי בעלות נמוכה 

הגדלת מספר הציטוטים 

    מרחב גדול יותר לפרסום

 תוצאות שליליות

  פתיחת הזדמנויות להשכלה

  ולמידע לציבור הרחב



המשך הגידול במקורות  –הגישה הפתוחה 
   קיימים

Electronic Journals 

 Library -562,55  

כתבי עת חופשיים גידול  

   7%של 

Directory of Open 

 Access Books- 

גידול  . ספרים  5,602

 48%של 

http://poeticeconomics.blogspot.co.il/2016/12/dram

atic-growth-of-open-access-december.html 

  

 2015בהשוואה לדצמבר  2016נתונים מדצמבר 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en
http://www.doabooks.org/
http://www.doabooks.org/


המשך הגידול במקורות –הגישה הפתוחה 
   קיימים

OpenDOAR –   מאגרים
   3,285 -מוסדיים ונושאיים 

 10%גידול של  –מאגרים 

   

Bielefeld Academic 
 Search Engine -  

  -מסמכים  103,090,961
  5, 023,  22%גידול של 

גידול של   –מאגרים /מקורות
27%    

   
 

http://poeticeconomics.blogspot.co.il/2016/12/dram

atic-growth-of-open-access-december.html 

  

 2015בהשוואה לדצמבר  2016נתונים מדצמבר 

 

http://www.opendoar.org/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/
https://www.base-search.net/


המשך הגידול במקורות –הגישה הפתוחה 
   קיימים

PubMedCentral 
מיליון    4.1   -

 11%גידול של ,מאמרים

 RePEC -534 ,021,2 
הורדות של פריטי מידע   

 13%גידול של  –

 Internet Archive– 
מיליון פריטי טקסט   11
 26%גידול של  –

  

http://poeticeconomics.blogspot.co.il/2016/12/dram

atic-growth-of-open-access-december.html 

  

 2015בהשוואה לדצמבר  2016נתונים מדצמבר 

 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://repec.org/
http://archive.org/


המשך הגידול במקורות –הגישה הפתוחה 
   קיימים

http://poeticeconomics.blogspot.co.il/2016/12/dram

atic-growth-of-open-access-december.html 

  

 2015בהשוואה לדצמבר  2016נתונים מדצמבר 

  ROARMAP - 803 
מוסדות שמאמצים מדיניות  
של אכיפת הגישה הפתוחה 

- open access 
 mandate -  5%גידול של 

  arXiv -   מאגר נושאי  של
 preprintsמאמרים 

,  בנושאים פיסיקה מתמטיקה
ביולוגיה , מדעי המחשב

פיננסים  ,כמותית
גידול  של   –וסטטיסטיקה 

10%   

http://roarmap.eprints.org/
http://arxiv.org/


 ירידה –מקורות קיימים –הגישה הפתוחה 

  
Directory of Open 

 Access Journals– 

 ירידה  

ירידה   –כתבי עת   9,455

– ארצות 128 ,14% -ב

  ,8% -ירידה של כ

 -מספר מאמרים 

 -עליה ב -  2,400,258

13% 

 2015בהשוואה לדצמבר  2016נתונים מדצמבר 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/


 ירידה –מקורות קיימים –הגישה הפתוחה 

  
Directory of Open 

 Access Journals– 

הסיבה לירידה הורדה  

  3000 -של למעלה מ

 2016כתבי עת במרץ 

כתוצאה ממדיניות  

 בחירה קפדנית יותר  

 2015בהשוואה לדצמבר  2016נתונים מדצמבר 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/


 ירידה –מקורות קיימים –הגישה הפתוחה 

  
Directory of Open 

 Access Journals–

סיבה אפשרית למדיניות  

 –בחירה קפדנית יותר 

התמודדות עם  תופעת  

כתבי העת הטורפים  

, שנמצאת במגמת עליה

  -בין היתר בגלל שיטת ה

APC   – Article 

Processing Charges  

 2015בהשוואה לדצמבר  2016נתונים מדצמבר 

http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/


  predatory journals  - כתבי העת הטורפים

  כתבי העת הטורפים פועלים על
פי המודל של הגישה הפתוחה  

לים ידועים  "אלא שלא כמו,
חשובים ומכובדים שמאמצים  ,

את מודל הגישה הפתוחה  
 PLOS   , BioMed כמו 

Central, eLIFE ,  שמקפידים על
בקרת עמיתים ואמינות  

כתבי העת הטורפים הם   , מדעית
כתבי עת לא אמינים או בעלי  

,  נוטים לפרסם, אמינות נמוכה
כול מה שמוגש  , תמורת תשלום

אליהם גם ללא בקרת עמיתים או 
 .בקרה מינימלית לאחר

https://www.plos.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://elifesciences.org/


מגמה של גידול במספר כתבי העת 
 הטורפים

 מספר כתבי האלה גדל בקצב
שמספר  מצא   מחקר אחרון .מואץ

הפרסומים בכתבי עת טורפים עלה  
 -ל 2010 -ב  53,000 -מ

  8,000 -ב 2014בשנת   420,000
   .כתבי עת טורפים פעילים

לים  "רשימה שחורה של כתבי עת ומו
של    ,,שעלולים להיות טורפים

 Jeffrey   הספרן 
Beall     קולרדומאוניברסיטת  ,

מנתה   2008 -שראשיתה ב
  .לים"מו   882, 2016 בראשית 

  בינואר   15 -בהרשימה נעלמה
שותפיו  . ללא הסבר    2017

טוענים    Jeffrey Bealשל   העסקיים
בין  , שהוא אולץ לסגור את האתר

  .מסיבות פוליטיות ואיומים , היתר

http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0469-2
http://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-015-0469-2
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics
https://www.insidehighered.com/news/2017/01/18/librarians-list-predatory-journals-reportedly-removed-due-threats-and-politics


כיצד נדע האם כתב עת –משמעות התופעה למשתמש 
 בו מסוים הוא לגיטמי וראוי לפרסם 

 אפשר למצוא את הרשימה
בארכיון  השחורה 

   האינטרנט

  בהערכת כתבי עת בגישה
פתוחה להיעזר ברשימות  

  Doaj.org -ב " לבנות"ה

ב בחברות- OASPA  

   באתר-Think. Check. 
Submit 

Quality Open  - QOAM
Access Market 

Open Access Spectrum 
Evaluation Tool 

 

https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://web.archive.org/web/20170111172309/https:/scholarlyoa.com/individual-journals/
https://doaj.org/
http://oaspa.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
https://www.qoam.eu/
http://www.oaspectrum.org/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22total%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D
http://www.oaspectrum.org/?source=%7B%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22total%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A10%7D


 לים אמינים בגישה פתוחה"רשימה של מו



   מקורות מידע חדשים -פרסומים בגישה פתוחה 

 



הצטרפותם של תחומי מחקר נוספים מדעי הרוח 
  והחברה  למודל

Open Library of the  –    OLH 
 Humanities   הוא ארגון  /

ללא מטרות רווח   פלטפורמה /ל"מו
פרסומים מחקריים בגישה   של

שעברו  , פתוחה בתחום מדעי הרוח
הרעיון  . ביקורת עמיתים

פלטפורמה פתוחה בתחום    להקמת
דוגמת    ,מדעי הרוח

PLOS   התגבש   , במדעים
  2012/2013בשנת   כבר 

הושקה   OLHוהפלטפורמה 
כיום    . 2015בספטמבר 

OLH    כתבי עת 18  מוציאה לאור ,
ובשנתה הראשונה  

מאמרים מדעיים    900 פרסמה 
ללא עלות  , בגישה פתוחה נגישים לכול

  .לקוראים

https://about.openlibhums.org/wp

-content/uploads/2013/01/2015-

Summary-of-OLH.pdf 

https://about.openlibhums.org/
https://about.openlibhums.org/
https://about.openlibhums.org/
https://about.openlibhums.org/
https://about.openlibhums.org/
https://about.openlibhums.org/
https://about.openlibhums.org/


הצטרפותם של תחומי מחקר נוספים מדעי הרוח 
 והחברה  למודל

SocArXiv  בגרסת בטא– 
בגישה פתוחה  פלטפורמה 

 לשיתוף מחקרים במדעי החברה

שמארחת   ,שירות ארכיב זה
הוקם   , אוניברסיטת מרילנד  אותו 

המרכז למדע  עם בשיתוף פעולה 
  Openעל הפלטפורמה, פתוח

Science 
Framework     שמאפשרת

לחוקרים להעלות את נתוני 
  הקוד ותוצאות המחקר, המחקר

 SocArXiv Preprintsהושקה ב-  
בהשראת   2016בדצמבר   7

arXiv  - תדפיסים מקדימים 

 

https://osf.io/preprints/socarxiv
https://cos.io/
https://cos.io/
https://osf.io/
https://osf.io/
https://osf.io/
https://osf.io/preprints/socarxiv


מגמה של עליה במספר המקורות של תדפיסים  
 preprints -מקדימים 

preprints     הם כתבי יד של
מאמרים שמועלים בדרך כלל 

לשרת ייעודי ללא ביקורת עמיתים  
מעמיקה או עריכה לפני פרסומם  

או במקום פרסומם  , בכתבי עת
חופשיים    Preprints  . בכתבי עת

 openלקריאה אבל אינם בהכרח 
access .  קיימים ברשת כמה

ייעודיים כאלה   מאגרי מידע 
   בנושאים שונים

 bioRxiv -   מאגר של תדפיסים
בדצמבר   31 -מקדימים הושק ב

   arXivאף הוא בהשראת  2016

http://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2016/05/01/breaking-down-pros-and-cons-of-preprints-in-biomedicine
http://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2016/05/01/breaking-down-pros-and-cons-of-preprints-in-biomedicine
http://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2016/05/01/breaking-down-pros-and-cons-of-preprints-in-biomedicine
http://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2016/05/01/breaking-down-pros-and-cons-of-preprints-in-biomedicine
http://blogs.plos.org/absolutely-maybe/2016/05/01/breaking-down-pros-and-cons-of-preprints-in-biomedicine
http://biorxiv.org/


OSFpreprints   -  אגרגטור שלpreprints 

OSFpreprints  - חופשי   מאגר מידע
הושק במרץ      .  preprintsשל 

מיליון   2-כולל קרוב ל .  2016
 פרסומים

   מאגדpreprints  מאגרים   8 -מ
המאגרים  ..OSFפלוס המאגר של 

 ;הם

OSF Preprints 

 arXiv  

bioRxiv  

Cogprints  

engrXiv  

PeerJ  

PsyArXiv  

RePEc  

SocArXiv  

https://osf.io/preprints/


FreeFullPDF   -  מנוע חיפוש לקובציPDF  
 בגישה פתוחה   

   מנוע חיפוש רב תחומי חופשי
בגישה   PDFייעודי לקובצי 

שמוצהרת   מטרתו כפי. פתוחה
היא להגדיל את הנראות    באתר

ואת קלות השימוש של חומרים 
כתבי  : חופשיים בגישה פתוחה 

 .פוסטרים ופטנטים, תזות, עת

 למעלה מ  כוללנכון להיום הוא-
והוא     PDFמיליון קובצי  80

מקורות של    26000-מכסה כ
מקורות  . חופשיים כתבי עת

מדעי : המידע הם ממגוון תחומים
,  פיזיקה. מדעי הבריאות, החיים

מדעי החברה ומדעי  , מתמטיקה
 .הרוח

http://www.freefullpdf.com/about.html
http://www.freefullpdf.com/about.html


Paperity –   אגרגטור של כתבי עת בגישה פתוחה
 וכתבי עת היברידים

Paperity   שהוא אגרגטור רב תחומי
של   של כתבי עת במסלול הזהב

.  וכתבי עת היברידים, הגישה הפתוחה
כולל    Paperity , נכון להיום

  3,020 -מאמרים מ  1,096,103
 .  כתבי עת

 

 בעתיד Central  Paperity  קטלוג
כול הספרות המדעית    מרכזי של

יכלול את כול הספרות    . 
מכול העולם ומכול    המדעית
הוא יתמקד בעיקר  . השפות

כדי לאפשר   בחומרים בגישה פתוחה
עד כמה שאפשר לטקסט    גישה

במקרים אחרים לספרות  . המלא
סגורה הוא יספק רשומות  

 .ביבליוגרפיות

http://paperity.org/
http://paperity.org/about/
http://paperity.org/about/
http://paperity.org/about/
http://paperity.org/about/
http://paperity.org/


Unpaywall –   תוסף לדפדפן מזהה גרסאות
 חוקיות של מאמרים מדעיים חופשיים

Unpaywall  –   תוסף דפדפן
לאחר התקנתו  .  , לאחרונה  שפותח
כאשר מגיעים למאמר  , בדפדפן

מעניין תוך כדי דפדוף או חיפוש 
תוסף הדפדפן , בכלי חיפוש כלשהו

מזהה אם המאמר חופשי באופן חוקי  
כמו כן  .ומציג אייקון של מנעול פתוח

ניתן להגדיר שיזהה אם המאמר הוא  
כלומר  , בגישה פתוחה במסלול הירוק

או   preprintממאגר מוסדי או משרת 
כלומר מאמר בגישה  , ממסלול הזהב

האייקון המזהה  , פתוחה מכתב עת
לחיצה על  . הוא בצבע המתאים

האייקון הפתוח תוביל לטקסט המלא 
 .של המאמר

Unpaywall   ניתן להתקנה ועובד כבר
.    Google Chromeהיום בדפדפן 

הושק  . Firefox-בקרוב יעבוד גם ב
 . 2017באפריל  4 -ב רשמית 

http://unpaywall.org/
http://unpaywall.org/
http://unpaywall.org/




לים לאפשר  "התגברות המגמה של מו
 שיתוף תכנים

 פופולריות של שימוש באתרים
:  פיראטים להורדת מאמרי מחקר

Sci-Hub  ,Libgen  , Bookfi  

  כדי להתמודד עם הבעיה
לים  "מסתמנת מגמה של מו
לדוגמה  , לאפשר שיתוף תכנים

   shareeditיוזמת 

ב.  2014-ראשית היוזמה ב-
הודעה על הרחבת   2016

 –במסגרת היוזמה  - התוכנית
מתן אפשרות לחוקרים ומנויים  
  -לשתף קישורים של מאמרים מ

כתבי עת לקריאה חופשית   2300
בכול מקום כולל פלטפורמות 

מאגרים  , מייל, חברתיות 
   'אתרי ווב וכו, מוסדיים

http://www.springernature.com/gp/researchers/sharedit


 הנתונים הפתוחים



 הפרסום המדעי בעבר ובהווה 

 בעבר הלא רחוק  הפרסום המדעי

 הצטמצם בפרסום תוצאות המחקר  

  היום מסתמנת מגמה לפרסם לא

רק את תוצאות המחקר אלא את 

הנתונים שהם המידע העובדתי  

 עליו מתבסס המחקר

 בדרך כלל הכוונה למגוון חומרים
לא טקסטואליים כולל סטים של 

טבלאות בגיליונות  , נתונים
תמונות  , מפות, אלקטרוניים

נוסחאות , גנומים, סטטיסטיקות
תוצאות  , מתמטיות ומדעיות 

על שקשור  –סקרים ומידע
 לאובייקטים אלה

 



 תנועת הגישה הפתוחה לנתונים

 מגמה מסתמנת שנמצאת בעלייה
היא תנועת הגישה הפתוחה  

פתיחת הנתונים   -לנתונים 
לשימוש חוזר ואספקת כלי מחקר  
קלים לשימוש שייתרו את הצורך  

 .במיומנויות ניתוח

   שני  תחומים מתפתחים בכיוון
זה הם מידע ממשלתי ומידע  

  .מדעי



   הרעיון –נתוני מחקר פתוחים 

  הרעיון של מדיניות הנתונים
המדעיים הפתוחים הוא שעיבוד 

  -מניפולציה ו , מידע על ידי מכונה 
שיטה  , על-ניתוח-  אנליזה-מטא

סטטיסטית לניתוח משולב של 
תוצאות מחקרים שונים בתחום  

 .מוגדר יהיו מותרים



 הגדרה  -נתוני מחקר פתוחים 

נתוני מחקר חופשיים ברשת 

  עם אפשרות לכול משתמש

,  לנתח, להעתיק, להוריד

להעביר  , לעבד מחדש

לתוכנה או להשתמש לכול  

 מטרה אחרת  

ללא מגבלות פיננסיות  ,

משפטיות או טכניות פרט  

לאלה שהן חלק בלתי נפרד 

 .  מהגישה לרשת האינטרנט



תרומה מדעית  –נתונים מדעיים פתוחים 
 וכלכלית



 נתונים חיוניים לאימות תוצאות המחקר

  הנתונים הם מידע

עובדתי שחיוני לעיבוד  

,  חוזר של המחקרים

ולאימות תוצאות  לתיקוף 

 המחקר

  גילוי טעויות  ומניעת

מניפולציה מגמתית  

משפרים את ומכוונת 

האמון בתוצאות 

 המחקרים

 

 



   תועלת כלכלית -התוצאה 

  חוקרים מצאו שלמעלה

טריליון יכול   3-מ

תוצר מקומי  להתווסף ל

דרך  ) ג"תמ)ׁגולמי

הנתונים הפתוחים בכול  

הסקטורים כאשר  

הנתונים המדעיים  

והמחקריים ממלאים  

 תפקיד חשוב

https://www.omidyar.com/sites/default/files/file_archive/insights/ON%20Report_061114_FNL.pdf 



נתונים מדעיים פתוחים אחד המרכיבים  
 open scienceשל 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_science#/media/File:Open_Science_-_Prinzipien.png 

במסגרת המדע הפתוח  

בהקשר לנתונים  

תוצאות   -העיקרון 

המחקר והנתונים  

 חופשיים בזמן הפרסום



מגמת הגידול במספר גופי מימון שמחייבים  
  את הפקדת הנתונים נמשכת

http://www.sherpa.ac.uk/juliet/stats.php?la=en&mode=simple 



גידול בכלים  –כלי חיפוש לנתונים 
 קיימים

data.org3re –  Registry of 
Research Data 

Repositories  

 מידע מקיף על מאגרי  באתר
נתונים קיימים בתחומי  

המידע כולל  ..המחקר השונים
את תנאי הגישה והשימוש בכל 

מידע כללי  , אחד מהמאגרים 
מידע על המוסדות  , על המאגר
היבטים  , מדיניות, האחראים
סטנדרטים טכניים , משפטיים

 .וסטנדרטים של איכות

 בפורטל אפשרות לחיפוש עם
מגוון אופציות לסינון וגם 

   אפשרות לדפדוף

http://www.re3data.org/
http://www.re3data.org/
http://www.re3data.org/


גידול בכלים  –כלי חיפוש לנתונים 
 קיימים

TU.Datacentrum4    הוא

ארכיון לנתונים מדעיים  

האתר מאחסן אלפי סטים  

 .  של נתונים מדעיים

 משמש כארכיון ארוך  האתר

טווח לשמירת נתונים  

באתר .  .מדעיים ולניהולם

יש אפשרויות של חיפוש  

 .ודפדוף 

http://researchdata.4tu.nl/en/home/
http://researchdata.4tu.nl/en/home/


Yale Image Finder –   חיפוש מידע גרפי

   בתחום הביורפואי

  Yale Image Finder - נוסד ב- 
הקבצים באינדקס  מספר   2008

  שלקוחים מתוך מאמרים  ,שלו
 Pubmed -בגישה פתוחה ב

Central  ,ל 140000 -גדל מ- 
1538051,    

הוא מחפש לא רק בכתוביות של      
אלא גם במילים    תרשים /התמונה

התקציר והטקסט המלא  ,מתוך הכותר 
  .של המאמר בו מופיעה התמונה

 –  תמונות רלוונטיות  סוגים של 2מציג 
,  אלה שמופיעות באותו מאמר

ותמונות ממאמרים אחרים בעלי  
התמונות   .דומה תוכן תמונה 

באופן זה  . למאמרי המקור  מקושרות
משתמשים יכולים מחיפוש תמונה  

רלוונטיים לנושא    לאתר מאמרים
  .החיפוש שלהם

http://sprout038.sprout.yale.edu/imagefinder/


  כלים חדשים לחיפוש נתוני מחקר 

 



DataSearch –   מנוע חיפוש לנתוני מחקר
  Elsevierמבית 

Elsevier  מנוע חיפוש   2016השיקה באוגוסט
השימוש  . DataSearch–חדש לנתוני מחקר 

עדין לא   ,במנוע החיפוש בשלב זה הוא חופשי
.  הוחלט סופית על המודל הכלכלי שלו בעתיד

Elsevier   בעתיד    מעוניינת לשלב אותו
ומעוניינת גם להרחיב    Data Mendeley עם 

את שיתוף הפעולה עם מאגרי נתונים אחרים  
 .בנושא

   מנוע החיפוש כולל באינדקס שלו טבלאות
– ונתונים אחרים ממאמרים ב

ScienceDirect ,    מהמאגר הנושאי
-מ,   arXiv החופשי

  Central  Pubmed      וממאגרי נתונים
 :נוספים ברשת 

. 

להוציא את  sciencedirect    שאר המקורות
 .מקורות חופשיים ברשת במנוע החיפוש הם

של המאגרים   APIs -הנתונים נאספים דרך ה
,  עוברים נרמול על פי מודל נתונים אחיד , השונים

.  previewsומוצגים בצורת  מאונדקסים 
 -המשתמשים שמוצאים עניין ב

previews     נשלחים ישירות למאגר
 הנתונים  להורדת  המקורי  הנתונים

https://datasearch.elsevier.com/#/
https://datasearch.elsevier.com/faq#collapse12
https://datasearch.elsevier.com/faq#collapse12
http://data.mendeley.com/
http://data.mendeley.com/
http://data.mendeley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://arxiv.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


DataMed -   מנוע חיפוש לנתוני מחקר
 בתחום הביורפואי

DataMed   הוא מנוע חיפוש חדש
אב טיפוס ייעודי לנתונים  , 

שמטרתו לרכז באינדקס שלו את 
רפואי -הנתונים בתחום הביו

הוא מחפש נכון    .במקום אחד
, מאגרי נתונים 43  -להיום ב

  12, סטים של נתונים  1,541,000
פרויקטים  4 -סוגים של נתונים ו

מאגרי נתונים בולטים .. בהרצה
 :שכלולים באינדקס שלו הם

UniProt ,GDC ,ClinVar 
,ClinicalTrials ,BioProject 

PDB ,Dryad, ,ArrayExpress 

. 

המנוע הוא אב טיפוס בפיתוח   

https://datamed.org/
http://www.ebi.ac.uk/uniprot
http://www.ebi.ac.uk/uniprot
https://gdc-portal.nci.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/
https://clinicaltrials.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/bioproject/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://datadryad.org/
https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/


 היוזמה לציטוטים פתוחים

 כיום הציטוטים ומידע עליהם  סגורים
.  בדרך כלל מאחורי חומת תשלום

 web מאגרים ייעודיים לציטוטים הם
of science   ו–Scopus 

  היוזמה לציטוטים
באפריל   6-הושקה ב  I4OC פתוחים

ארגונים הצהירו על   שש . 2017
את  עם מחויבות להנגיש, היוזמה

נתוני הציטוטים לכול אחד באופן  
 . חופשי

הארגונים הם::OpenCitations, the 
Wikimedia Foundation, PLOS, 

eLife, DataCite, Centre for 
Culture and Technology at 

Curtin University.  . 

 לים הביעו תמיכתם "מו  29כמו כן
 .  ומחויבותם ליוזמה

 

https://elifesciences.org/elife-news/initiative-for-open-citations-i4oc-launches-with-early-success
https://elifesciences.org/elife-news/initiative-for-open-citations-i4oc-launches-with-early-success


 היוזמה לציטוטים פתוחים

 

   המטרה של יזמת הציטוטים הפתוחים היא
לתאם מאמצים ולקדם את יצירתו של קורפוס  

,  נגיש חופשי של נתוני ציטוטים מדעיים, מקיף
,  שיאפשר להרבה גופים שמעוניינים בכך לגלות

לכרות ולעשות שימוש מחדש בנתונים למען ידע  
 חדש

סט נתונים כזה של   היתרונות העיקריים של
 :ציטוטים הם

  קידום הנראות והגילוי של תכנים בגישה פתוחה
תועלת עיקרית מכך יפיקו . ואחרים בתשלום 

אותם פרטים שאינם חברי מוסדות אקדמיים 
 Web of -ו   שמנויים למאגרי ציטוטים כמו

sciences  ו- .Scopus 

ולבנות שירותים  , היכולת לשפר שירותים קיימים
חדשים דרך הציטוטים הפתוחים לתועלתם של 

מוסדות אקדמיים , מוסדות מימון, חוקרים, לים"מו
 והציבור הרחב

  ליצור גרף ציטוטים לגילוי קשרים בין תחומי
מחקר שונים ולאפשר אבולוציה של רעיונות  

 .ותחומי מחקר

 2016מאז ראשית הדיונים ביוזמה בספטמבר  
  40%-ל  1%-נתוני הציטוטים הפתוחים קפצו מ

  crossref -מתוך כלל הפרסומים ב



   תנועת החומרה הפתוחה

 Open source hardware 
is hardware whose 
design is made publicly 
available so that 
anyone can study, 
modify, distribute, 
make, and sell the 
design or hardware 
based on that design  

גישה  , ללא חומרה אין מדע
מוגבלת לכלים מדעיים  

מעכב את התקדמות  
   המדע

https://www.oshwa.org 



מנועי חיפוש ייעודים חדשים מעבר 
  למאמרי מחקר ולנתונים

 



Cc search  -  מנוע חיפוש חדש לתמונות
 חופשיות

בפברואר    7-הושק ב

2017 

שמצוין   כפי

התכנים של   באתר

המנוע כוללים נכון  

 9,994,325להיום 

פריטים שלקוחים  

 ממקורות מידע שונים

https://creativecommons.org/2017/02/07/new-cc-search/
https://creativecommons.org/2017/02/07/new-cc-search/
https://creativecommons.org/2017/02/07/new-cc-search/
https://creativecommons.org/2017/02/07/new-cc-search/
https://ccsearch.creativecommons.org/about
https://ccsearch.creativecommons.org/about


Open Syllabus Explorer -   מנוע חיפוש
 ייעודי לסילבוסים

Open Syllabus Explorer –   כלי
שכורה מידע מסילבוסים ומאפשר  

  .במידע זה למשתמש לחפש 

  מחפש בלמעלה ממיליון סילבוסים
משנת  , חופשיים ברשת הציבורית

 -שכוללים הפניות ל  ,ואילך 2000
מיליון טקסטים ומציג נתונים על   20

וכמה פעמים   ,הטקסטים הנלמדים
כמו  . בסילבוסים מופיע טקסט מסוים

כן הכלי מספק נתונים על ספרי לימוד  
,  שבדרך כלל משתמשים בהם יחד

ומדרג את הטקסטים על פי התדירות  
  .נכללים בסילבוסים/שהם נלמדים

  מסייע למצוא ספרות מתאימה
 לקורסים

  

http://www.nature.com/news/mining-the-secrets-of-college-syllabuses-1.20905 

http://explorer.opensyllabusproject.org/


מנועי חיפוש ושימוש בטכנולוגיות  
 מתקדמות

 



   בינה מלאכותית וחיפושי מידע

לפעול באופן המציג יכולות השמורות עד כה לבינה   מחשבים העוסק ביכולתם של מדעי המחשב ענף של

 מדע שעוסק בחיקוי התבונה האנושית בצורה מלאכותית תוך שימוש במחשבים   .האנושית בלבד

the theory and development of computer systems able to perform tasks that normally 

require human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-

making, and translation between languages 



   עדנה מחודשת –בינה מלאכותית 

50-אפשר לומר שההתחלה בשנות ה   .
-בעיקר מערכות מומחה  70-בשנות ה

מערכות   –טכנולוגיה  שמבוססת על חוקים 
 של כללים מוכתבים מראש  

חורף של "תקופת אכזבה מהתחום ה
 "  הבינה המלאכותית

פריצת דרך בשנים האחרונות בעיקר  ,
טכנולוגיה של , התחום שוב מתפתח 

יכולת   -למידת מכונה למידה חישובית 
במקום להיות   מדוגמאותהמחשבים ללמוד 

.  מתוכנתים על פי כללים מוכתבים מראש
מעבר מניסוח פרטני של כללים למערכת  

 .   לומדת שיוצרת אותם בעצמה

 

 מעבדים  )הנתונים הגדולים וכוח המחשוב
שמסוגלים לעבד כמויות של   GPUגרפיים 

דאטה במקביל במספר ערוצים  ולהגיע  
מאפשרים למידה ( לתוצאות בצורה מהירה

 עמוקה



 שיפור עם הזמן -למידה עמוקה 

המונח הלוהט   -למידה עמוקה
ענף  -טק היום -בתעשיית ההיי

מודל חישובי   -בלמידה החישובית 
ונשען  ,  המכיל קבוצת אלגוריתמים

על תשתית של רשתות נוירונים 
שפועלים בהשראת  רשתות 

הנוירונים  במוח האנושי  
ומאפשרים למערכת ללמוד 

ולהשתפר כול הזמן ככול שמוזנים  
המטרה לזהות  . אליה יותר נתונים

מתוך כמויות  , דפוסים חוזרים
 גדולות של דאטה שהוזנו לתוכה

וליצר פתרונות למשימות כמו 
ניתוח  , זיהוי דיבור , פענוח תמונה

,  תרגום שפה טבעית , טקסט
התקדמות לתחבורה אוטונומית  

  ועוד

עולם התכנות  : ר גוגל שמידט"יו

במקום לתכנת מחשב אתה ,משתנה

מלמד מחשב ללמוד משהו והוא עושה מה 

 "שאתה רוצה



מנועי חיפוש ושימוש בטכנולוגיה של 
   בינה מלאכותית

 מפי   נודע       2015באוקטובר
– RankBrain   על  בכיר בגוגל

מסוג    מערכת של בינה מלאכותית  
של למידה חישובית  שבה גוגל 

משתמשת לדרוג התוצאות במנוע 
  RankBrain-וש, החיפוש שלה

הגורם השלישי בחשיבותו    הוא 
  .בדרוג התוצאות

  החשובים    הגורמים האחרים 2 מהם
בכיר  שוב מפי 2016 במרץ  ,  ?

הגורמים האחרים   2 -  שאמרבגוגל
בשני המקומות הראשונים בחשיבותם  

מבלי לציין   הם תוכן ומספר קישורים
 .  . מי הראשון ומי השני

ששני זאת אולי אפשר לומר   לאור
הגורמים העיקריים הם עדיין תוכן  

,  קישורים אבל לגבי העתיד  ומספר
עם ההתקדמות בתחום הבינה  

 המצב יכול להשתנות , המלאכותית

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines
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http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-26/google-turning-its-lucrative-web-search-over-to-ai-machines
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How Machine Learning Works, As Explained 
By Google 

 

 בפוסט מענייןDanny 
 Sullivan   מתאר  את

ההסבר של גוגל ללמידה  
גוגל מסביר כיצד , החישובית

המערכת לומדת מנתונים  
שמוזנים אליה ומשנה כול  
פעם את המודל החישובי 

ומשתפרת ככול  , בהתאם
.  שמוזנים אליה יותר נתונים
אך גוגל לא מתייחס לאופן  

  -  Rankbrain -היישום ב
כנראה בגדר סודיות  

 מקצועית  

https://martechtoday.com/how-machine-learning-works-150366 

https://martechtoday.com/author/danny-sullivan
https://martechtoday.com/author/danny-sullivan


RankBrain -   לומד משאילתות ותוצאות
 רלוונטיות לשאילתות

  משמש לפרש שאילתות באופן
שמאפשר איתור דפים שלא  

בהכרח מכילים את מונחי  
 השאילתה

  בעבר שיטות לאיתור דפים כאלה
הסתמכו בעיקר על עבודת אדם  

 'כגון רשימות מלים נרדפות וכו

  יש להניח שמוזנים לו  דוגמאות
של זוגות שאילתות ומסמכים  

מידע , רלוונטיים לשאילתה 
ממנו  , בצורת ישויות מתמטיות

הוא לומד והוא משתמש בכך 
 לתחזיות על חיפושים עתידיים

 

 
http://searchengineland.com/faq-all-about-the-new-google-rankbrain-algorithm-234440 

סוג של בינה מלאכותית  שבה תכניות מחשב  –למידה חישובית 

יכולות ללמוד כיצד להתפתח ולהשתנות כאשר נחשפות לסוגים  

 שונים של מידע במקרה זה שאילתות חיפוש ותוצאות רלוונטיות  

 



  Rankbrain -לאיזה מטרות משתמשים ב

 בעיקר  2015באוקטובר
לשאילתות ארוכות או  

שאילתות חדשות שלא  
 נשאלו בגוגל בעבר

  מספר השאילתות ביום
  3-בגוגל הוא למעלה מ

 15%על  פי גוגל . מיליארד
ממונחי חיפוש אלה שהם 

מיליון הם מונחי חיפוש   450
 חדשים

 נאמר    2016ביוני
שמשתמשים בו לכול  

 השאילתות

 



מנועי חיפוש נוספים שמשתמשים  
   באלגוריתם של למידה חישובית

 RankNet  - bing  
2005  

  Yandex   השיק
  2016לאחרונה נובמבר 

לטיפול   אלגוריתם 
בשאילתות עם ביטויי  

 זנב ארוך  

 בשםpalekh  על שם
העיר שסמלה הוא עוף  
 החול בעל הזנב הארוך

-algorithm-new-launches-http://searchengineland.com/yandex

262334-queries-tail-long-results-search-improve-palekh-named 

http://searchengineland.com/microsoft-monday-todays-google-free-alternative-11755
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
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http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334
http://searchengineland.com/yandex-launches-new-algorithm-named-palekh-improve-search-results-long-tail-queries-262334


מנועי חיפוש חדשים מבוססי בינה 
  מלאכותית

 



Semantic Search – מנוע חיפוש אקדמי 

מנוע החיפוש המדעיSemantic  
Scholar  , עם    2015  בנובמבר 2 -שהושק ב

בעיקר בתחום מדעי ,מיליון מאמרים מדעיים 3
מנוע החיפוש  . ושיפר מנשק, גדל מאז, המחשב

בין  בגרסתו הנוכחית הוא פרי שיתוף פעולה 
Allen Institute for Artificial Intelligence -

AI2   ו- the Allen Institute for Brain 
Science. 

שהציגו את המנוע בגרסתו  , יצרני המנוע
  2016בנובמבר  11 -הודיעו ב, המחודשת

מיליון מאמרי מחקר בתחום   10שהמנוע מכסה 
השאיפה בעתיד   . ומדעי המוח מדעי המחשב 

הקרוב למפתח את כול המאגר  
המנוע מבוסס בינה  .  . PubMed הביורפואי 
,  בווב  סורק מאמרים מדעיים , מלאכותית

וממפתח את    בטקסט   מזהה ציטוטים והפניות
הנתונים ושיטות המחקר שבהם   הסטים של 

המטרה לסייע לאנשי מדע ולתת  . נעשה שימוש
,  בידם כלי לניתוח המצב בתחום המחקר שלהם

בדרך קלה יותר כולל תמיכה בשאילתות בשפה  
 . טבעית

https://www.semanticscholar.org/
https://www.semanticscholar.org/
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703
http://www.nature.com/news/artificial-intelligence-institute-launches-free-science-search-engine-1.18703


Microsoft Academic 

מבוסס  , מנוע חיפוש מדעי נוסף
בעל  , בינה מלאכותית

חיפוש סמנטיות   יכולות 
 – Microsoft Academic הוא 

 Microsoft גרסה מחודשת של 
Academic Search   שהפסיק

המנוע  . 2012להתעדכן בשנת 
עם  , מיליון פרסומים 160מכסה 

אפשרויות סינון מראש על פי מספר 
והוא כולל גם מידע   שימושיים  שדות

על החוקרים המשפיעים ביותר בכול  
,  תמיכה במידע מובנה. תחום מחקר

עם מאגר המידע הגדול שלו  
 Anne-Wilאותו על פי  הופכים ,

Harzing , לכלי  , שחקרה את הכלי
מאפיינים של גוגל /שמשלב יכולות

  סקולר ומאגרי מידע

https://academic.microsoft.com/
https://academic.microsoft.com/
http://www.harzing.com/blog/2016/11/microsoft-academic-is-the-phoenix-getting-wings


DeepLife –  מנוע חיפוש אב טיפוס מידע
   רפואי

Deeplife -  אב

מידע   לחיפוש טיפוס 

עם יכולות של   ביורפואי

 בינה מלאכותית

  

  

https://gate.d5.mpi-inf.mpg.de/deeplife/
http://www.aclweb.org/anthology/P/P16/P16-4004.pdf
http://www.aclweb.org/anthology/P/P16/P16-4004.pdf


Meta    –   מנוע חיפוש מבוסס בינה
  מלאכותית

הפילנטרופית  חברה/הארגון -Chan 
Zuckerberg initiative ,  שנוסדה

מייסד  , על ידי מרק צוקרברג 2015  בדצמבר
  23 -הודיעה ב, אן'פריסיליה צ  פייסבוק ואשתו

על רכישתו של מנוע    2017בינואר 
מנוע חיפוש מבוסס בינה   –     META החיפוש

 .מלאכותית

 מנוע החיפושMETA    וסיפק  2010 -נוסד ב
מטרתה    ,שירותים ופתרונות תמורת תשלום

ברכישת המנוע היא    צוקרברג-אן'יוזמת צ של 
לאחר כמה חודשים   , לשימוש  להופכו חופשי

 .של השבחה

מיליון פרסומים   26 -ניתן לחפש בו בלמעלה מ
מדעיים והוא מאפשר גישה חופשית לטקסט  

 .כתבי עת ומקורות מידע  18000המלא של 

 שלו מאפשרות   יכולות הבינה המלאכותית
לגלות  , לקוראים לגלות קשרים בין הפרסומים

חפיפה בין חוקרים וציטוטים ולדלות את המידע  
 ,  הרלוונטי ביותר

https://chanzuckerberg.com/
https://chanzuckerberg.com/
https://chanzuckerberg.com/
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/chanzuckerberginitiative/photos/a.554679548015021.1073741833.552580508224925/748887281927579/?type=3&theater
http://meta.com/
https://meta.com/#letter
https://meta.com/#letter
https://meta.com/#letter
https://meta.com/#letter


 מגמה מתפתחת –בינה מלאכותית 

  המגמה של שילוב תחום

הבינה המלאכותית ומנועי  

החיפוש ממשיכה להתפתח  

ועל פי דברי מדען המחשבים  

 עציוני

 In 20 years’ time, AI will 

be able to read—and 

more importantly, 

understand—scientific 

text" 

https://www.semanticscholar.org  



מנועי חיפוש חדשים בטכנולוגיות  
  מתקדמות

 



  Seenso Health- מנוע חיפוש רפואי  

 Seenso Health    מנוע
-הושק ב חופשי חדש  רפואי 
מיישם טכנולוגיות  .   2017

, ודרוג תוצאות החיפוש סמנטיות 
מתבסס  , פי מה שכתוב באתר על

ולא על   על המשמעות של התכנים 
או שכיחות , מספר הקישורים לאתר

 .של מילות החיפוש  הופעתן

  כמו כן הוא מציג תוצאות אורגניות
שומר על , ללא כול פרסומות  בלבד

ואינו מבצע מעקב  , פרטיות המשתמש
מטרתו לספק  . אחר פעילותו באתר

ובכך  ,מידע איכותי ואמין למשתמש
  לקדם את החינוך לבריאות הציבור

ולסייע למשתמש להבין את 
וכיצד להתמודד  הרפואית  בעייתו 

 .אתה

https://www.seenso.com/
https://www.seenso.com/
https://www.seenso.com/
https://www.seenso.com/
http://ces17.mapyourshow.com/7_0/search.cfm
https://www.seenso.com/
https://www.seenso.com/fmission.php
https://www.seenso.com/fmission.php


JournalMap  ומשתנה המקום 

JournalMap הוא מנוע חיפוש  
מאמרים    שהתנאי להכללת  ,מיוחד  מדעי

באינדקס שלו הוא קיומו של המשתנה המקום  
 .  בו דן המחקר

  בהתאם למשתנה המקום נוספים
משתנים  , ממקורות מידע מהימנים ,בהתאם

 –ביומה )נופה , כגון צחיחות  סביבתיים נוספים
חברה אקולוגית גדולה המשתרעת על פני  

 מרקם קרקע ועוד , משקעים, ( שטח גדול

 את תוצאות חיפוש כלשהו במנוע אפשר לעדן
בנוסף , על פי ארץ ומשתנים סביבתיים אלה

.  פרסום ואוסף , שנת פרסום  למשתנים מחבר 
תוצאות החיפוש מוצגות גם על פני מפה  

 .גיאוגרפית

האוסף של   כולל   ,אוספים  מספר יש גם  באתר
 .בהם אפשר לחפש וגם לדפדף , רלס דרווין'צ

המאגר של מנוע החיפוש הוא ביבליוגרפי בלבד ,
ואינו כולל את הטקסט המלא של המאמרים אלא  

 .קישור למקור

  מספר המאמרים במאגר נכון להיום הוא
    .כתבי עת 1259 -מ  28466

https://journalmap.org/
https://journalmap.org/help
https://journalmap.org/collections
https://journalmap.org/collections
https://journalmap.org/collections
https://journalmap.org/collections
https://journalmap.org/collections
https://journalmap.org/collections


Omnity - מנוע חיפוש סמנטי 

 Omnityשמבוסס    הוא מנוע חיפוש חדש
 .טכנולוגיה סמנטית אסוציאטיבית על

2016הושק רשמית במאי   , מנוע החיפוש 
באמצעותה    מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת, 

של קשרים בין תחומי    מתגלות תבניות חבויות
משפטים  , פיננסים, מדעים: ידע שונים כגון 

גילוי קשרים בין תחומי ידע שונים    . ורפואה
מאפשר לגלות תובנות חדשות ולקדם חדשנות  

 .ופתרון בעיות

  אפשר להזין למנוע מסמך שלם כשאלת
 .החיפוש ולאו דווקא מלות מפתח מסוימות

 ..  הקשרים בין המסמכים מוצגים למשתמש
תבניות חבויות    וחושפים  בצורה ויזואלית

אפשר   .שונים  בתחום מסוים ובין תחומי ידע
לגלות מחקר משפיע ביותר או מוסד 

 .אוניברסיטה מובילה בתחום/אקדמי

חיפוש בסיסי ב-Omnity   הוא חינמי לאחר
מספר חבילות  באתר מוצעות גם . הרשמה 

.  דולר$ 99-מתקדמות במחירים שונים החל מ
 .הגישה לתכנים משתנה בהתאם לסוג החבילה

http://www.omnity.io/
https://www.omnity.io/about
https://www.omnity.io/about
http://venturebeat.com/2016/05/18/omnity-debuts-a-new-kind-of-search-engine-for-heavy-duty-researchers/
http://venturebeat.com/2016/05/18/omnity-debuts-a-new-kind-of-search-engine-for-heavy-duty-researchers/
http://venturebeat.com/2016/05/18/omnity-debuts-a-new-kind-of-search-engine-for-heavy-duty-researchers/
http://venturebeat.com/2016/05/18/omnity-debuts-a-new-kind-of-search-engine-for-heavy-duty-researchers/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/05/24/this-new-search-engine-could-be-way-smarter-than-google/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/05/24/this-new-search-engine-could-be-way-smarter-than-google/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/05/24/this-new-search-engine-could-be-way-smarter-than-google/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/05/24/this-new-search-engine-could-be-way-smarter-than-google/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/05/24/this-new-search-engine-could-be-way-smarter-than-google/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/05/24/this-new-search-engine-could-be-way-smarter-than-google/


 החיפוש הויזואלי

 



 ? מה הם–מנועי חיפוש ויזואליים 

 מתבססים על טכנולוגיה
מתקדמת של ראיה 

 ממוחשבת

  מציגים תוצאות בצורה
ויזואלית ובעצם הטכנולוגיה  

 מבוססת טקסט

  נדבר על הסוג הראשון
הכוונה למנועי חיפוש  
בטכנולוגיה של ראיה  

תחום נוסף   -ממוחשבת 
מתפתח בזכות טכנולוגיות  

 של בינה מלאכותית  

 



  חיפוש ויזואלי וטכנולוגיות מתקדמות

  עד לא מזמן חיפוש תמונות היה
מושתת על טכנולוגיה מבוססת 

   טקסט

  היה אפשר לאתר תמונה אם הייתה
מתויגת דייה או היה מלווה לתמונה  

 קידוד מתאים  

  היום המצב משתנה בעיקר  הודות
להתקדמות בתחום הראיה  

שהיא חלק בלתי נפרד  , הממוחשבת 
מהתחום הרחב של הבינה  

שמתקדמת עד כדי , המלאכותית
זה  . הבנת תמונות ברמת הפיקסלים

מאפשר למערכות לזהות מה יש  
בתוך התמונה ומאפשר לתאר את 
התמונות לליקויי ראיה ולשפר את 

תוצאות החיפוש ולמשתמש לחפש  
בדרכים שונות ולא רק דרך שאילתה  

 טכסטואלית  



 .....קצת היסטוריה

2008 -כבר ב TinEye   השתמש
בטכנולוגיה של זיהוי תמונה  

  -  reverse searchואיפשר 
 חיפוש באמצעות תמונה

גוגל הציג טכנולוגיה   2011 -ב
  דומה

האפליקציה  2010-בGoogle 
Googles  אפשרה למשתמשים

לחפש בעולם הפיזי באמצעות  
 מצלמה

  אפליקציה מתקדמת יותר
היא  2013 -לחיפוש אוביקט ב

CamFind 

  



בשנים האחרונות התקדמות רבה  
 בתחום

  חברות גדולות מאמצות

טכנולוגיות מתקדמות  

בתחום החיפוש הויזואלי  

: 

Facebok 

Google 

Pinterest 

Microsoft- bing  



מספר מנועי החיפוש שמאפשרים  
reverse image  גדול 

Google Images 

 TinEye 

Bing Image Match 

Yandex 

 Pinterest Visual Search 

Tool 

Image Identify by 

Wolfram 

 Image Raider 

Baidu 

 

 

 

http://beebom.com/reverse-image-search-engines-apps-uses/ 

https://images.google.com/
http://tineye.com/
https://www.bing.com/images
https://www.yandex.com/images/
https://blog.pinterest.com/en/our-crazy-fun-new-visual-search-tool
https://blog.pinterest.com/en/our-crazy-fun-new-visual-search-tool
https://www.imageidentify.com/
https://www.imageidentify.com/
https://www.imageraider.com/
http://image.baidu.com/?fr=shitu


ורכיבי תוכנה  וגם אפליקציות למובייל
 reverse imageשמאפשרים לדפדפנים 

 plugins תוספי תוכנה  אפליקציות

Google Goggles  Android Google Reverse Image Search Firefox -ל 

 
Veracity  iPhone -ל 

Who stole my pictures? Firefox 

 
Reverse Image Search  Windows -ל 

Phone 

Search by Image for Google Chrome 

 
Bing Image Match Chrome 

 
TinEye Reverse Image Search 

Plugin  Firefox, Chrome,Internet Explorer, Safari, 

or Opera  

https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/google-reverse-image-search/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.unveil&hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/search-by-image-by-google/dajedkncpodkggklbegccjpmnglmnflm?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/bing-image-match/jkhddlbcafnkfbafjfegljpfkjijjljd
https://www.tineye.com/plugin


 שימוש במערכות של למידה עמוקה

  לא מערכות מבוססות

 כללים וחוקים  

  אלא מערכות של למידה

עמוקה גילוי תבניות  

ממיליוני דוגמאות  

מוארות והכללה  

לתמונות חדשות וכך  

לענות על שאלה כמו  

האם התמונה כוללת  

 כבשה



   מגוון שיטות לחיפוש ויזואלי
 

  חיפוש באמצעות תמונה
– reverse search 

חלקים מתמונה 

  אוביקט באמצעות
 מצלמות

  ציור על קנבס דיגיטלי 

  שילוב  עם אפליקציות
 של מסחר אלקטרוני

  שילוב של מציאות
 רבודה

 



Splash    ציור על  -מנוע חיפוש ויזואלי חדש
 קנבס דיגיטלי לחיפוש תמונה

 500אתר התצלומיםpx    השיק בסוף
Splash מנוע חיפוש ויזואלי חדש  2016

סקיצה  / שמאפשר חיפוש על פי ציור 
ראשונית על קנבס דיגיטלי תוך בחירת  

אפשר  . .. הצבע וגודל המברשת הרצויה
לחפש על פי צבע והתוצאה  גלריה של  

 .  תמונות שכוללות את אותו צבע

  אפשר לחפש על פי סקיצה ראשונית  של
תמונה מסוימת  והתוצאה גלריה של  

תמונות  תואמות לסקיצה וגם לצבעים  
בשרטוט  . שבהם נעשה שימוש בסקיצה

הסקיצה אפשר להשתמש במברשות  
 בעלות עובי שונה

5 -בחיפוש אפשר לבחור באחת מ  
,  חיות, אנשים, נופים: הקטגוריות  

 ועיר     טיולים

  תוצאות החיפוש מוצגות  על פי הקטגוריה
 .  שנבחרה

../teldan-2017/teldan-2017--last/labs.500px.com


AutoDraw –  הכלי החדש של גוגל– 
 בינה מלאכותית וציור

AutoDraw  הוא כלי
שמושתת על    ,הכלי אתר /חדש

למידה    טכנולוגיה של
מאפשר ציור מהיר על   , חישובית

ברגע  .  גבי קנבס דיגיטלי
שמתחילים לצייר צורה כלשהי  
.  המערכת מציעה דמויות דומות 

בחירה בדמות המתאימה 
  .מוסיפה אותה אוטומטית לקנבס

מתקבל ציור יפה גם   באופן זה 
יכול  הכלי   .למי שאינו יודע לצייר 

להיות שימושי ליצירת  
  .בצורה מהירה אינפוגרפיקה 

https://aiexperiments.withgoogle.com/autodraw


Visipedia – Visual Encyclopedia   

 מומחים בראיה   פרויקט משותף של
בסיווג עצמים    מתמקד   הפרויקט ממוחשבת 

 .בתמונות

  שיתוף הפעולה בין המומחים החל בפרויקט
בטכנולוגיית תוך שימוש , לסיווג ציפורים

מעניקה למחשבים      אשר, הלמידה העמוקה
יכולת ללמוד על סמך דוגמאות ולהשתפר כול 

 .הזמן עם הזנת נתונים חדשים

  מפתחי הפרויקט עבדו עם מומחים באיסוף מידע
לאלגוריתם  המידע הוזן , מפורט על הציפורים

.  שלמד לזהות ציפורים על פי המאפיינים שלהם
התוצאה שהאלגוריתם מסוגל עד כה לזהות  

של ציפורים בצפון   מינים 550-למעלה מ
ולאחרונה יושם באפליקציה , אמריקה

שמאפשרת למשתמשים להעלות    Merlin  בשם
 .תמונה כדי למצוא מידע אודותיה

לסיווג עצים  לאחרונה הושק פרויקט דומה ,  
מפתחי האלגוריתם צופים שהוא יוכל להיות 
מיושם על עצמים שונים החל מצמחים וחיות 
  וכלה בסימפטומים רפואיים כגון תפרחות עור

http://merlin.allaboutbirds.org/photo-id/
http://www.sciencefriday.com/articles/an-algorithm-to-identify-every-tree


Cnature 

  אפליקצית מובייל עם

לזיהוי  . פונקציה דומה

צמחים ובעלי חיים על  

 סמך תמונה



viziometrics  –  מניח יסוד למדע   –מנוע חיפוש לספרות מחקרית
פרי ההתפתחויות בתחום הלמידה החישובית והראיה  –המידע הויזואלי 

 הממוחשבת

באוניברסיטת   מיוחד  בפרויקט
אלגוריתם פותח   וושינגטון
ניתוח וסיווג האלמנטים  , לחיפוש

הגרפיים בספרות  
 8 -כ -הנתונים למחקר . מחקרית

  -מיליון אלמנטים ויזואליים
,  דיאגרמות , תמונות, תרשימים
  650000-נלקחו מ ' גרפים וכו

 Pubmed–מאמרים מחקריים מ
Central   שכולל בעיקרו

  רפואי-מאמרים מהתחום הביו

  ומנוע חיפוש ייעודי למידע
זמין   ,ויזואלי זה

 .למשתמשים  חופשי
  בכתובת

 www.viziometrics.org 

https://infoscienet.com/2016/06/13/viziometrics-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/escience.washington.edu
https://infoscienet.com/2016/06/13/viziometrics-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/escience.washington.edu
https://infoscienet.com/2016/06/13/viziometrics-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/escience.washington.edu
https://infoscienet.com/2016/06/13/viziometrics-%d7%a4%d7%9c%d7%98%d7%a4%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%97%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%a9-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%aa%d7%95%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%93%d7%a2/www.viziometrics.org


 השימוש במובייל

 



   חיפושים בניידים

  מחקר שהתפרסם

 think -ב 2016בספטמבר 

        with google -  

אחוזים   50 -למעלה מ

מהחיפושים בגוגל הם  

 ממחשבים ניידים

  המחקר כלל מדגם של

ב "משתמשים בארה 11964

  2016-31מינואר  18-49בני 

    2016מרץ 

 

https://storage.googleapis.com/think/docs/twg-how-people-use-their-devices-2016.pdf
https://storage.googleapis.com/think/docs/twg-how-people-use-their-devices-2016.pdf
https://storage.googleapis.com/think/docs/twg-how-people-use-their-devices-2016.pdf
https://storage.googleapis.com/think/docs/twg-how-people-use-their-devices-2016.pdf


   דפדוף בווב –מתוצאות המחקר 



  ?מאילו מכשירים מחפשים 



   אתרי מובייל –אינדקס ראשוני 

 2016בכנס Pubcon     לשיווק דיגיטלי
באוקטובר   11-13-שהתקיים בלאס וגאס ב

בנאום  ,   IllyesGaryבכיר בגוגל , 2016,
על כך שבעתיד   הודיעשלוהמפתח 

יהיה למנוע החיפוש גוגל אינדקס    הקרוב
נפרד לאתרי מובייל שיהיה האינדקס  

משמעות הדבר שדרוג תוצאות  . העיקרי
  החיפוש יושתתו ע ל  גרסת המובייל

אינדקס   לגוגל יש  , היסטורית
  הווביהוא סרק את האתר  –שולחני   אחד

ודרוג גרסת המובייל של הדפים   השולחני
 .נקבע על פי הגרסה השולחנית

 הגיוני  , היום לאור ריבוי החיפושים במובייל
.  לעבור לאינדקס מובייל כאינדקס ראשוני

אינדקס נפרד למובייל   –כעת בשלב ניסיון 
.  עיקרי /שיהיה האינדקס הראשוני

האינדקס השולחני יהיה אינדקס  
הצפי שיישומו הלכה למעשה יהיה   .משני

-לאחרונה לא יהיה ב. בעוד כמה חודשים
2017 https://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016 

http://www.pubcon.com/las-vegas-2016#ABOUT PUBCON LAS VEGAS 2016
http://www.pubcon.com/las-vegas-2016#ABOUT PUBCON LAS VEGAS 2016
http://www.pubcon.com/las-vegas-2016#ABOUT PUBCON LAS VEGAS 2016
http://www.pubcon.com/las-vegas-2016#ABOUT PUBCON LAS VEGAS 2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://www.pubcon.com/keynote-gary-illyes-pubcon-las-vegas-2016
http://searchengineland.com/google-divide-index-giving-mobile-users-better-fresher-content-261037
http://searchengineland.com/google-divide-index-giving-mobile-users-better-fresher-content-261037


  המשך מגמה של תמיכה באתרי מובייל

 אינדקס זה הוא בהמשך

המתמשכת של    למגמה

באתרי מובייל על   תמיכה 

שהחלה בהוספת   ידי גוגל

מאפיינים תומכים במובייל  

מתו עדיפות בדרוג  כגון

בתוצאות החיפוש במובייל  

  2015לאתרי מובייל באפריל 

, 

  

https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
https://webmasters.googleblog.com/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html


האלגוריתם למתן עדיפות בדרוג תוצאות 
   החיפוש לאתרי מובייל יישאר

  באינדקס הנוכחי התכנים של
הדפדפן השולחני מאונדקסים  

ומשמשים להצגת תוצאות החיפוש  
. למשתמשי השולחני ובמובייל 
מערכת הדרוג נותנת עדיפות  

 בדרוג לאתרי מובייל

  באינדקס החדש התכנים של
אתרי המובייל יאונדקסו וישמשו  

להצגת תוצאות החיפוש 
למשתמשים השולחניים  

והמובייל וגם האלגוריתם למתן  
עדיפות בדרוג תוצאות החיפוש 

  לאתרי מובייל מובייל יפעל



Infoscienet.com 


