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בפרויקט חדשני :יצירת מאגר ידע
מבוסס  Semantic Webעבור ארון
הספרים היהודי ,אשר יאפשר
ועשירות
מדויקות
שאילתות
במיוחד .כיום ,קיימים אמנם מספר
מאגרי מידע ממוחשבים לספרות
יהודית דוגמת שו"ת בר-אילן (אשר
זכה בשנת  2007בפרס ישראל),
אך מאחר וחסר שם ייצוג סמנטי
של המידע ,יכולות החיפוש שלהם
מוגבלות מאוד ומבוססות בעיקר על
מילות-מפתח .בנוסף ,האינטגרציה עם מערכות תוכנה אחרות מוגבלת גם היא.
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הסטודנטים אשר ישתתפו בפרויקט יחשפו לטכנולוגיות המרתקות של ה Semantic Web-אשר הוגדרו
על ידי ממציא ה ,Web-טים ברנרס-לי ,כשלב הבא באבולוציה של ה .Web-הטכנולוגיות הללו מאפשרות
להגדיר קשרים סמנטיים בין ישויות מידע שונות ליצירת גרף ידע עתיר-מימדים .אחד מהפרויקטים
המפורסמים בתחום זה הוא  )dbpedia.org( DBpediaשם מפתחים מאגר ידע סמנטי על סמך מידע
הנשלף מהאנציקלופדיה המקוונת  Wikipediaבאופן אוטומטי.
ארון הספרים היהודי מכיל כמות גדולה מאוד של טקסטים בעברית אשר ביניהם קשרים רבים ומגוונים.
מטרת הפרויקט היא לחשוף את הקשרים הנ"ל (באופן אוטומטי) ולייצגם בצורה נכונה בטכנולוגיות
של ה .Semantic Web-בשלב הראשון אנו נתמקד בעיקר בקשרים מסוג  relates-toאשר יאפשרו למשל
את השאילתות הבאות:
( )1מהם המקומות בתלמוד הבבלי ובתלמוד הירושלמי אשר בהם יש התייחסות ל"חזון העצמות היבשות"
של הנביא יחזקאל? באלו מקומות בתלמוד יש התייחסות לנושאים הקשורים למדעים מדויקים?
( ) 2מהם הפסוקים בספר שמות אשר בפירושם מתייחס הרמב"ן אל הרמב"ם? באלו מהפסוקים הללו
הרמב"ן חולק על הרמב"ם?

הפרויקט יינתן במסגרת הקורס  3( 236323נקודות) ובו יפתחו הסטודנטים בשפת התכנות ,Python
וישתמשו בטכנולוגיות של ה Semantic Web-דוגמת  ,OWL ,RDFS ,RDFושפת השאילתות .SPARQL
בנוסף ,ייושמו בפרויקט טכניקות של חילוץ מידע ( )Information Extractionלמשל עבור זיהוי שמות
אישים בטקסט ( .)Named Entity Recognitionהעבודה תתבצע בצוותים של  2-3סטודנטים.
מספר המקומות מוגבל ,ההרשמה בתיאום עם מנחה הפרויקט ד"ר אורן משלי
omishali@cs.technion.ac.il
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