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"מידע וטקסט"
עלון קבוצת עניין אחזור מידע וטקסט SIGTRS -
חוברת  2כרך כה' – דצמבר 2018

חדשות מקבוצת הענין
שלום לכולם!
אנו נפגשים שוב בעלון חדש נוסף .עלון זה סוגר את כרך כה' של הקבוצה ובמילים אחרות
אנו מציינים "חצי יובל" לקבוצה.
"בכוונתי לקיים כנס "חצי יובל" בחודש אוקטובר (התאריך הטנטיבי הוא  10באוקטובר)
והכנס מיועד להתקיים בבית הספר להנדסה ומדעי המחשב .אני מנצל במה זו לקול קורא
להרצאות ומאמרים איכותיים בנושא איחזור מידע שיסכמו את התחום בחצי היובל
האחרון בסימן "תמונות באחזור מידע" .אשמח לקבל הצעות להרצאות ולמאמרים"
כך פתחתי את "מידע וטקסט מיוני 2018
אני שמח שעמדנו ביעד וחגגנו את חצי היובל של קיום הקבוצה בכנס מעניין ומרתק שהתקיים
כמתוכנן בבי"ס להנדסה ומדעי המחשב של האוניברסיטה העברית בירושלים .על הכנס אכתוב
בנפרד במסגרת קובץ התקצירים שלו שהתפרסם לאחר הכנס.
אני מאחל לכולנו המשך הנאה ,עניין ופעילות ברוכה בתחום אחזור המידע.
ראוי לציין שנושאים רבים הנידונים בקבוצה נקבעים ע"י החברים עצמם בדפי המשוב בסיום
המפגשים .אתם מוזמנים להמשיך ולהציע נושאים לדיון וכמובן להציע את עצמכם להרצאה.
אני מזכיר לכם את כתובת האתר של הקבוצה  .www.sigtrs.orgבאתר חומרים רבים שנאספו
במשך שנים רבות בתחום .אנא הפיצו בין חבריכם את כתובתנו ועודדו אותם להצטרף לרשימת
התפוצה (הרשימה מפוקחת על ידי והתעבורה בה נועדה לעדכונים בלבד).
.1

קשר
הקבוצה מקימת קשר עם חבריה באמצעות קבוצת דיוור אלקטרונית ()Mailing-list
המאפשרת בצורה חופשית לכל אדם להירשם לקבוצה או למחוק עצמו ממנה .הדרכה
כיצד להצטרף או לעדכן כתובת מופיעה באתר תחת התפריט "רשימת תפוצה של
הקבוצה".
ספריות וגופים מרכזיים אחרים המעוניינים לקבל עותק מודפס של העלון צריכים לפנות
בבקשה מיוחדת ליו"ר הקבוצה.
הרוצים להיות חברים בקבוצה צריכים להירשם לרשימת התפוצה האלקטרונית שלה
באתר הקבוצה.

באתר הקבוצה מפה שנועדה להקל על ההגעה של החברים מחוץ לעיר .הדפיסו אותה לפני
היציאה .אם אתם עושים שימוש בניווט לוויני ( )GPSכוונו אותו לשע"ם ,רחוב פועלי
צדק  ,4ירושלים .נסיעה טובה!

.2

מפגשים
מאז הוצאת החוברת האחרונה (כרך כד' חוברת מס )2 .בדצמבר  2017נפגשה הקבוצה פעמיים.
המפגש הראשון ביולי 2018
א.

נושא ההרצאה :מציאת קשרים בצורה אוטומטית ב Big Data -ע"י נעם נחמן
טפר

המפגש השני תוכנן לאוקטובר 2018

.3

א.

במקום המפגש יצא קול קורא לכנס חצי היובל

ב.

תוכנית הכנס
ב 10 -באוקטובר התקיים הכנס ,פרטים עליו בקובץ התקצירים שיצא לאחריו.

מאמרים ועבודות
א.

ווטסון ,יש לנו בעיה :מה קורה עם בינה מלאכותית מאמר של שגיא כהן
מ ,YNET -אוגוסט 2018

ב.

עולם אחזור המידע בחצי היובל האחרון ( ,)2019 – 1994ע"י עפר דרורי.

ג.

 Processing Truncated Terns In Documentsמאמר שמציע אלגוריתם
לחיפוש שהוצג ע"י פרופ' שוויקה בכנס.

קריאה מהנה.

.4

חסות
נכון להיום הקבוצה ללא חסות.
נשמח לקבל הצעות לחסות מארגונים בתחום העיסוק של הקבוצה.

.5

כללי
קבוצת הענין "אחזור מידע וטקסט" ( ) SIGTRSמהווה פורום לאנשי מקצוע העוסקים
בתחום אחזור טקסט ,אחזור מידע וטכנולוגיות קשורות .אנשי המקצוע הם מפתחים
(מנתחי מערכות ותוכניתנים) ו/או משתמשים.
הקבוצה הוקמה בשנת  1994ע"י החתום מטה ומאז פועלת ברציפות הן במפגשי הרצאות
והן בהפצת מידע בין היתר באמצעות עלון הקבוצה.
הקבוצה נפגשת ארבע פעמים בשנה להרצאות ולהחלפת רעיונות.
עלון הקבוצה יוצא פעמים בשנה בקביעות משנת  .1994כל חומר העלון בטקסט מלא
נמצא באתר הקבוצה.
הצעות להרצאות ,רעיונות או חומר כתוב אחר ניתן לשלוח ליו"ר הקבוצה:

עפר דרורי
שע"ם
ת.ד ,10414 .ירושלים 91103
טל02-5688439 :
או בדואר אלקטרוני ( offerd@gmail.com-הכי טוב)...

בברכה
עפר דרורי
יו"ר הקבוצה

בקרו אותנו באתר הבית של הקבוצהhttp://www.sigtrs.org :

