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חדשות מקבוצת הענין
שלום לכולם!
אנו נפגשים שוב בעלון חדש נוסף .עלון זה סוגר את כרך כח' של הקבוצה.
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 שקיבלו בעבר עותק מודפס של העלון מקבלים עותק
דיגיטלי כפי שנהוג בעולם.
הרוצים להיות חברים בקבוצה צריכים להירשם לרשימת התפוצה האלקטרונית שלה
באתר הקבוצה.

.2

מפגשים
מאז הוצאת החוברת האחרונה (כרך כ"ח חוברת מס )1 .ביוני  2021נפגשה הקבוצה פעמיים.
המפגש הראשון התקיים ביולי 2021
א.

נושא ההרצאה:
שימוש בלמידת מכונה לצורך זיהוי שפת האם של כותב הטקסט ע"י איתמר ברץ
ואתי מונדשיין
בהרצאה ניתן הסבר על עולם למידת מכונה בדגש על עברית ,הוצגו יכולות שונות
לזיהוי שפת האם של כותב טקסט כל שהוא .הנושאים הומחשו באמצעות הדגמה
של כלי שפותח לצורך מחקרי.

המפגש השני התקיים באוקטובר 2021
א.

.3

נושא ההרצאה:
הזדהות בין עסקים ע"י אנדרי לבובסקי
בהרצאה הוצגו דרכים מימוש של עולם עיבוד השפה הטבעית בדגש על עברית תוך
התמקדות בטקסט של שירה .פתוח מנגנון ליצירת טקסט של שירה בנוסחים שונים
ובתקופות שונות .ניתנה אפשרות לקהל השומעים "לנחש" האם השיר הוא שיר
אנושי או ממוחשב

מאמרים ועבודות
א.

הטכנולוגיה שהפיחה חיים באלברט איינשטיין ,טל דחף ,ידיעות דיגיטל,
 18באפריל 2021

ב.

הסודות הכואבים של ציורי הילדים ,נעם בקרן ,ידיעות אחרונות  18ביוני 2021

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
offerd@gmail.com
טל02-5688439 :

בברכה
עפר דרורי
יו"ר הקבוצה

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

