יום ג’ 17/5/11
פורטלים ומידע רב מימדי  -התאמת המידע לגולש
וארגון שכבות המידע
יום העיון בוחן כיצד משולב המידע הרב מימדי בפורטלים .הפורטלים
מספקים שירות מעקב לגולשים אחר אירועים וסיפורים .הם מייצרים את
הקונטקסט של המידע וכמו כן מאפשרים התאמה לגולש “פרסונליזציה”.
חברת  Googleמפיקה  ,Living Storiesהפורטלים מרכזים את הבלוגים
המעניינים כמגזין .בפורטלים מתקיימת חיבוריות של ,Social TV Online
 Social News Gamingומתווספת שכבת מידע נוספת )(GIS
 .Geo-Locationבפורטלים מציגים עשרות סוגי נתונים המקוטלגים לפי
”שכבות מציאות” ביניהם טוויטר )ציוצים קרובים( ,ויקיפדיה ,מידע על
נקודות עניין שבסביבה )מסעדות ,מקומות בילוי ,פריטי תלת מימד
ושירותים נוספים( .שכבות המידע הללו עוברות מסלולי .Input & Outputs
המידע מופץ בזמן אמת אל הרשתות החברתיות ואל הסלולר.

יום העיון בוחן כיצד הופכים את הפורטלים לכלי רב מימדי לשיתוף דעות ,ידע ומידע?

יו”ר :ענת קלומל ,תפנית ,בית ספר למנהלים של האוניברסיטה
הפתוחה ,המרכז האקדמי פרס ובית הספר הגבוה לטכנולוגיה
מושב א’ :תכנון וניהול תוכן בפורטלים
 09:00-09:20דברי פתיחה :פורטלים ומידע רב מימדי ברשת
ענת קלומל ,בר -אוריין ,מידענות ומודיעין תחרותי
 09:20-09:30תכנון פורטל מידע מקצועי – עדיף ביטוח ,פנסיה
ופיננסים
ענת קלומל ,בר-אוריין ,מידענות ומודיעין תחרותי
 09:30-10:00ניהול תוכן בפורטל שיתופים – צומת מידע למגזר
השלישי
שרון ויינטה ,שיתופים
 10:00-10:30על חודה של פתווה – פורטלים ערביים ואסלאמיים
כנדבך חשוב במודיעין התחרותי
נחום שילה ,ג’י .אם .איי  -מודיעין עסקי למפרץ בע”מ
 10:30-10:45ממשק אחד למגוון מאגרי מידעTD-Net -
משה עפרון ,טלדן מערכות מידע בע”מ
 10:45-11:00הפסקת קפה
מושב ב’ :מידע רב מימדי
 11:00-11:30תמצות אוטומטי של מסמכי טקסט בשפות שונות
פרופ’ מרק לסט ,אוניברסיטת בן גוריון
 11:30-11:45ממשיכים לגוגל  -מנוע חיפוש גוגל מאחזר מידע רב
מימדי
ענת קלומל ,בר-אוריין מידענות ומודיעין תחרותי
 11:45-12:00התפתחויות טכנולוגיות עתידיות והמשמעות לעולם המידע
ד”ר יפה אהרוני ,אוניברסיטת תל -אביב ומכללת בית ברל
Tomorrow Won’t Look the Same to Anybody
12:00-12:40
Revolutions in Data Input & Outputs
ארי גוטסמןNomadigo ,
 - Self Service 12:40-13:00יצוא מידע מפורטל לרשת האינטרנט
עידו נמירErgo ,
 13:00-14:30הפסקת צהרים

מושב ג’ :עיבוד מידע רב מימדי

 14:30-14:55הטמעת ידע מערוצי מידע רב מימדי
ד”ר טליה פלד-מרכוס ,מומחית בהטמעת ידע בארגון
 14:55-15:20ממידע לידיעה – טרנספורמציה של המילים ליצירת חשיפה
דן גרסטנפלד ,אינטרטים שירותי תוכן ובית הספר הגבוה
לטכנולוגיה
 15:20-15:45מידע רב מימדי במחקרי שוק
אמיר בן ארציAmircm ,
 15:45-16:00הפסקת קפה
מושב ד’ :מידע רב שכבתי
 16:00-16:20המידע הרב שכבתי במרחב ה GIS-ככלי מידעני
גילי מרכס ,מידענית ומומחית במערכות מידע גיאוגרפי )(GIS
 16:20-16:40קהילה ,ישוב – פורטל ,מאגר מידע או ארכיון
שולי לינדר-ירקוני ,נופי תרבות
 16:40-17:00ויזואליזציה של המידע בפורטלים
יעל שרצר -גלזר ,מידענית

קהל היעד :מנהלי תוכן ,מנהלי פורטלים ,מקדמי אתרים ברשת ,אנשי שיווק ,מנהלי
ידע ,מנהלי מודיעין תחרותי ,פרסומאים ,מידענים ,ספרנים ,אנשי מקצוע המתעניינים
בטכנולוגיות חדשות של ניהול מידע וכל העוסקים בתחום המידע והידע.

יום ג’ 17/5/11
נתיבים מתחלפים בתחומי המידענות
כיוונים ומגמות חדשניות בארץ ובעולם
מטרת יום העיון היא להציג בראייה כוללת ואנליטית את ההתפתחויות
הטכנולוגיות והדילמות בתחומי המידענות ,ניהול תוכן ,ניהול ידע
והספריות בארץ ובעולם .ביום העיון יציגו מומחים מובילים בתחומם את כיוון
ההתפתחויות המעודכנות ונקודת מבטם על התהליכים ,הטכנולוגיות
וההתקדמות המידענית והמקצועית בנושאים השונים.
יום העיון הוא רב-תחומי מבחינת ניתוח והצגת התפתחויות שונות בענפי
המידענות ,ניהול התוכן והספריות.
יו”ר :עמי סלנט ,מכון מופ”ת
מושב א’ :במבט כולל
 09:00-09:30חידושים עיקריים בתחומי המידענות וניהול התוכן –
מבט רטרוספקטיבי על 2010-2011
עמי סלנט ,מכון מופ”ת
 09:30-10:00גוטנברג מתהפך בקברו :כלים להפצת מידע בעידן
המדיה החברתית
דניאל ליפסון ,מכללת אחווה
 10:00-10:30שירותים מבוססי מיקום ) (LBSועל הקשר בין
”“check-inלתוכן
פני ברסימנטוב ,מידענית ,אתר “קסטה”
 10:30-11:00הפסקת קפה
מושב ב’ :כיוונים חדשניים בפיתוח ספריות ומרכזי מידע
יו”ר :בתיה מצר ,המכללה האקדמית תל-אביב יפו
“ 11:00-11:30המשתמש במרכז העניינים” ,תקשורת סינכרונית
משתמש – ספריה
ריקי גרינברג ,ספריית אוניברסיטת חיפה  ,והמכללה
האקדמית גליל מערבי
 11:30-11:55מעורבות סטודנטים במערכות המידע של הספרייה
בתיה מצר ,המכללה האקדמית ,תל אביב–יפו
 11:55-12:20נתיבים מתחלפים מהספר לפורטל האינטגרטיבי:
פורטל הספר והספריות הישראלי ,תמונת מצב 2011
מיקי אביאל ,מרכז הספר והספריות
 12:20-12:45כשה OPAC -של אל”ף כבר לא מספיקVU-FIND :
מאיה עמיכל ,מכון ויצמן למדע
 Discovery ,OPAC 12:45-13:00ומה שביניהם
משה עפרוןTDNet ,
 13:00-14:30הפסקת צהריים
מושב ג’ :מידענות ,שירות מידע ותכנים דיגיטאליים בפעולה דינאמית
יו”ר :מוריה לויROM Knowledgeware ,
 14:30-15:00לוחמת גרילה – אסטרטגיות במידענות בלתי
קונבנציונאלית
דזירה פז ,מידענית עצמאית
 15:00-15:30שילוב  WIKIבארגונים  -כיוונים חדשים
ד”ר מוריה לויROM Knowledgeware ,
 15:30:16:00הפסקת קפה
מושב ד’ :השינויים בעולם התוכן והספריות האלקטרוניות ומשמעותם
יו”ר :עמי סלנט ,מכון מופ”ת
 16:00-16:30תוכן קצר מול ארוך :עתיד המאמרים בעולם של
סטטוסים
גל מור ,אתר “חורים ברשת”
Preparing Scholarly Text data for Online
16:30-17:00
Publication, a Publisher’s View
Grant Graham, Oxford University. Press
 17:00-17:30השוואה בין ספריות דיגיטאליות באינטרנט בישראל
מבנה ,דרכי פעולה וארגון התכנים
עמי סלנט ,מכון מופ”ת

קהל היעד :אנשי עסקים ,פוליטיקאים ,פרסומאים ,מדענים ,מידענים ,מנהלי ספריות
קהל היעד :מידענים ,מנהלי ספריות ,ספרנים ומנהלי שירותי יעץ בספריות.
ומנהלי מרכזי מידע.

