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 מילר יצחק/  מודל לציטוט נתוני� עובדתיי� פשוטי� בסביבת האינטרנט

 

 

 :תקציר
 

 

 �במסגרת הכתיבה המדעית התפתחה מתודולוגיה ברורה לגבי האופ� בו מצטטי� מחברי� תכני

�ואול� ציטוטי� של נתוני� מספריי� מהווה מקרה מיוחד המציב מספר . ממקורות חיצוניי

�ועל כ� ה� אינ� )  quotation(  במקרי� רבי� את הנתו� כציטטה שי�מחברי� אינ� תופ .אתגרי

�אספקת מראי. כוללי� ציו� דר! מדויק למיקו� הנתו� בפרסו� המקור כמקובל לגבי ציטטות

�נובעת ג� מרצו� מחברי� להימנע מסרבול , במיוחד במסמכי� מרובי נתוני�, מקו� חלקיי

 על קוראי הפרסו� לאתר את הנתוני� ואול� מצב זה מקשה. המסמ! ומהטרחה הכרוכה בכ!

 . בכדי לוודא את נכונות� ובכדי ללמוד על ההקשר שלה� בפרסו� המקורי

, נתוני� מקווני� באינטרנט כמקור ראשוני לנתוני� מספריי��התרחבות השימוש במסדי

הנתוני� המתקבלי� . מציבה אתגרי� נוספי� בקשר ע� ציטוט נתוני� הנלקחי� ממקורות אלו

ה מהרצת שאילתת חיפוש שהגדיר המשתמש אינ� חלק ממסמ! בעל דפי� ממוספרי� או כתוצא

שימוש בכתובת . עבור�" מיקו� מדויק"טבלאות ממוספרות ועל כ� אי� המחבר יכול לספק 

האינטרנט של ד$ אחזור הנתוני� אינו מהווה פתרו� הול� מכיוו� שמדובר במקרי� רבי� בכתובת 

מאגרי . אתגר נוס$ קשור לטיפול בעדכוני נתוני�. חזור הנוכחיתאד הוק המותאמת לפעולת הא

במקרה זה אי� לקורא יכולת לאחזר ער! . נתוני� רבי� מפרסמי� רק את הנתו� המעודכ� האחרו�

 .נתו� שציטט המחבר ואשר עודכ� לאחר מכ�

 �בהתייחס� למקורות באינטרנט בכלל ולמסדי נתוני� באינטרנט בפרט מסתפקי

�חות או קבצי ''דו, כתיבה בכללי� למת� מראה מקו� לגופי תוכ� שלמי� כגו� מאמרי� להמדריכי

�בכ! אי� מדריכי הסגנו� מספקי� מענה הול� לציטוט נתוני� בודדי� או קבוצת נתוני� . נתוני

�אי� הכללי� המובאי� במדריכי הכתיבה הללו משו� התייחסות , כמו כ�. חלקית ממסד נתוני

התוצאה הינה מחסור בכללי� ברורי� . דולוגיות ולאתגרי� שתוארו לעילמפורשת לשאלות המתו

� .ואחידי� לציטוט נתוני� בעיקר ממאגרי� מקווני

רישו� אחיד של מראי מקו� לנתוני� במקב& רחב ש ל פרסומי� יכול לאפשר ניתוח 

�בדומה לניתוח תבניות ציטוט במקרה של , כ! למשל. אוטומטי של תבניות ציטוט נתוני

נית� היה ללמוד על חשיבות� של מאגרי נתוני� יחסית למאגרי� אחרי� ועל השתנות , מרי�מא

המחסור בכללי ציטוט אלה מונע ניצול פוטנציאל . העדפות מחברי� למקורות נתוני� על פני הזמ�

 . זה

יש להתאי� את ציטוט הנתוני� בכדי להתמודד ע� האתגרי�  עבודת גמר זו בוחנת כיצד

במסגרת העבודה אנו מציגי� מודל כולל המתאר ה� את אופ� הפרסו� של הנתוני� . שתוארו לעיל

� המוגדר �פ'' הנתע�האלמנט המרכזי של המודל הוא הנתו� העובדתי הפשוט. וה� את אופ� ציטוט

ולבסו$ על , הזמ� אליו הוא מתייחס, אופציונאלית, התכונה המיוחסת לנושא, בעזרת הנושא שלו

חד   �ציטוט עצמאי המזוהה חד�ודל המוצע מתייחס לנתו� כאל אלמנט ברהמ. ידי זמ� פרסומו

מרכיב זמ� הפרסו� של הנתו� . ערכית בעזרת הגדרה פורמאלית המשתמשת בפרטי הנתו� לעיל

ציטוט בפני �משמש להבחי� בי� עדכוני� של אותה תופעה נמדדת המהווי� כול� נתוני� בני
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� לציטוט נתוני� ג� אובייקט אבסטרקטי הנקרא מגדיר המודל , בנוס$ לנתו� הפשוט. עצמ

מסגרת פרסומית מקבצת יחדיו נתוני� ומעניקה לה� הקשר כולל מעבר . מסגרת פרסומית

מימוש קונקרטי של מסגרת הפרסומית יכול במקרה . להגדרה ולפרשנות של כל נתו� בנפרד

 .נתוני� של��ובמקרה אחר מסמ! דיגיטלי רב טבלאי או מסד, הפשוט להיות טבלה בודדת

אנו מציגי� בעבודה זו מתאר לבניית , בכדי להדגי� את הישימות של המודל המוצע

בעזרת מתאר בנייה זה יישמנו אבטיפוס למערכת . מערכת לפרסו� נתוני� פשוטי� באינטרנט

�אנו . פרסו� וציטוט נתוני� הכולל שני מאגרי נתוני� המהווי� סימולציה של שני מפרסמי� שוני

� מדווחי �על תוצאות השימוש באבטיפוס זה בו שימשו הנסייני� ה� כקוראי� של טקסטי

וה� כמחברי� המשתמשי� במערכת , המכילי� ציטוטי נתוני� הבנויי� על פי עקרונות המודל

 .בכדי ליצור ציטוטי נתוני� מסוג זה
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