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ניהול מידע אישי: תחום דעת חדש 

 במדעי המידע
 

 מאת עופר ברגמן

 

 תקציר

סקירת ספרות זו מציגה לקוראים תחום מחקר חדש יחסית במדעי 

המידע, שנקרא "ניהול מידע אישי". ניהול מידע אישי הוא 

התנהגות מידע בסיסית במסגרתה שומר אדם את פריטי המידע 

ורשימות מועדפים באינטרנט( כדי )כגון, קבצים, הודעות דוא"ל 

לאחזר אותם מאוחר יותר. אף על פי שמיליוני אנשים שומרים 

ומאחזרים את המידע האישי שלהם מספר פעמים ביום, רק בעשור 

האחרון הואץ המחקר בנושא. זוהי סקירה קצרה על הנעשה בתחום 

לאחרונה. היא מתחילה מראשית המחקר בתחום, מציגה את 

ינות ניהול מידע אישי, וסוקרת מחקר המתמקד הבעיות המאפי

בשלושה כיוונים שונים שאמורים לתת פתרונות לבעיות הללו: 

שימוש במנועי חיפוש במקום בתיקיות, סיווג מרובה )תיוג( 

למשתמש. לסיום, מופיעה הערכה קצרה -והגישה הסובייקטיבית

 לגבי עתיד המחקר בתחום.

 

ורא תחום מחקר חדש יחסית מטרת סקירה זו היא להציג בפני הק

במדעי המידע ששמו "ניהול מידע אישי". ניהול מידע אישי הוא 

התנהגות מידע שבמסגרתה האדם ששומר את המידע הוא זה 

שמאחזר אותו מאוחר יותר. ניהול מידע אישי יכול להיעשות 

בסביבת המשרד הפיזי )ניירות, קלסרים, מדפיות וכו'(, על גבי 

יידים. כאשר הוא נעשה בסביבה ממוחשבת, המחשב ובמכשירים נ

פריטי המידע יכולים להיות קבצים, הודעות דוא"ל, רשימת 
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המועדפים שלו באינטרנט, משימות ברשימות עשייה, פריטי קשר, 

 פתקיות ועוד.

 

    ניהול מידע אישי :1איור מספר 

 איור:  רותו מודן        

 

ניהול מידע אישי הוא פעילות בסיסית, שכן מיליוני אנשים 

שומרים ומאחזרים את פריטי המידע שלהם פעמים רבות במשך 

היום לצורכי עבודה, לימודים ופנאי. למרות זאת, הנושא זכה רק 

 ,Whittaker)לתשומת לב מועטה עד לתחילת המילניום 

Terveen, & Nardi, 2000)ון הואץ . לעומת זאת, בעשור האחר

המחקר בתחום דעת זה והוא הפך לנושא מעורר עניין, שמאמרים 

רבים מתפרסמים בו מדי שנה, מתקיימים מפגשי חוקרים קבועים 

 ,Bergman, Boardman, Gwizdka, & Jones-)אשר החלו ב

 ,Koch & Gross, 2006; Whittaker), סקירות ספרות (2004

 & Jones, 2013; Jones)וספרים אשר נכתבו בנושא  (2011
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Teevan, 2007) בסקירה זו אנסה לתאר את הנעשה לאחרונה .

 בתחום. 

 

 תחילת המחקר בתחום

אחד המחקרים הראשונים והמשפיעים ביותר בתחום ניהול המידע 

. מלון ערך את המחקר שלו (Malone, 1983)האישי היה של מלון 

ים בסביבת המשרד הפיזי כדי להבין כיצד כדאי לעצב את המחשב

האישיים אשר החלו להתפתח באותם ימים. הוא מצא שתי 

התנהגויות מידע בסיסיות שמשמשות אותנו עד היום בניהול 

במובן הפיזי של  filesהמידע האישי במחשב: שימוש בתיקיות )

(. לתיקייה )הפיזית או pilesקלסרים( ושימוש בערימות )

ים לאותו הדיגיטלית( יש כותרת וכל המסמכים שנמצאים בה שייכ

הנושא; המסמכים בערימה לעומת זאת, אינם שייכים בהכרח 

לאותו נושא והם מונחים האחד על גבי השני, בדרך כלל בסדר 

כרונולוגי יורד. מלון מצא שלכל אחת מהתנהגויות המידע יש 

יתרונות וחסרונות משלה: התיקיות אומנם מסודרות יותר, אבל 

, העובד נוטה לשכוח את כאשר המסמך נמצא מחוץ לטווח הראייה

קיומו ולא לטפל בו. היתרון שטמון בסידור בערימות הוא, שמה 

שנמצא בראשן מזכיר לעובד את קיומו גם אם לא התכוון לאחזר 

אותו. כך למשל, לקראת סוף שבוע העבודה עובד יכול לשים 

מסמך שיש לטפל בו בדחיפות בראש ערימת המסמכים שעל 

ע העבודה, פשוט להיתקל בו, גם אם שולחנו, ואז, בתחילת שבו

שכח אותו במהלך סוף השבוע. מלון מצא, ששיטת הערימות 

עובדת היטב כל עוד הערימות קטנות, אבל כשהן מתגבהות, 

מכסים מסמכים חדשים את המסמכים החשובים שקדמו להם, ואלה 

נדחקים ונשכחים. בעיה זו מוכרת היטב לגבי רשימת הדואר 

א ערימה דיגיטלית )אין לה כותרת המקשרת ( שהיInboxהנכנס )

בין ההודעות השונות, וברירת המחדל של הסידור שלה היא סידור 
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בסדר כרונולוגי יורד(. מחקרים שונים מצאו, שאנשים מנסים 

לשמור הודעות דואר שעליהם לטפל בהן בהמשך בתיבת הדואר 

הנכנס כדי שיראו אותן וייזכרו בקיומן, אלא שההודעות הללו 

 & ,Whittaker, Bellotti)נדחקות מפני הודעות חדשות יותר 

Gwizdka, 2007) . 

 

 בעיות בתחום ושני כיוונים אפשריים לפתרונן

מחקרים בניהול מידע אישי מצביעים באופן עקבי על בעיות 

בתחום. בעיות אלו אינן ספציפיות לפורמט כלשהו והן מופיעות 

, (Barreau, 1995; Barreau & Nardi, 1995) בניהול קבצים

וברשימת  (Whittaker & Sidner, 1996)בהודעות דוא"ל 

 ;Abrams, Baecker, & Chignell, 1998)המועדפים באינטרנט 

Jones, Bruce, & Dumais, 2001) מעבר לכך, משתתפי מחקר .

כמעט ללא יוצא מן הכלל מדווחים על נקיפות מצפון הנובעות 

ת המשימות שלהם בצורה מסודרת די מכך, שהם אינם מנהלים א

. (Bellotti, Ducheneaut, Howard, & Smith, 2003)הצורך 

משום שאנשים מנהלים את המידע האישי שלהם מספר פעמים 

ביום, גם בעיות קטנות הופכות לבעיות גדולות שפוגעות בתפוקה, 

במצב הרוח של המשתמשים ואף בהערכה העצמית שלהם 

(Boardman & Sasse, 2004) . 

 

חוקרים רבים סבורים שהבעיה נעוצה במערכת התיקיות ההיררכית 

שבאמצעותה מנהלים מרבית האנשים את המידע האישי שלהם: 

כפי שציינתי, מלון הראה, שתיקיות עלולות להסתיר מידע ולא רק 

; תיקיות מאלצות את המשתמשים (Malone, 1983)לסדר אותו 

לשמור את פריט המידע לבחור בסיווג אחד בלבד )כלומר, 

בתיקייה אחת בלבד( בעוד שהוא יכול להיות שייך למספר רב של 

, והמשתמש נדרש לזכור את (Dourish et al., 2000) קטגוריות
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המיקום המדויק שבו שמר את הפריט, דבר שמהווה אתגר קשה, 

 . (Lansdale, 1988)במיוחד אם חולף זמן רב בין השמירה לאחזור 

 

 ;Lansdale, 1988)בעיות אלו הציעו מלון ולנסדייל  כדי לענות על

Malone, 1983)  שני כיוונים אפשריים לפתרון אשר חזרו באופן

נשנה ע"י חוקרים בתחום בשלושת העשורים האחרונים. הרעיונות 

 הללו היו: 

במקום לדרוש מהמשתמשים לזכור את המיקום המדויק  – חיפוש

להיעזר בכל מאפיין של  שבו שמרו את פריט המידע, הם יוכלו

פריט המידע שצץ בזיכרונם כדי לחפש אותו באמצעות מנוע 

 חיפוש. 

במקום לאלץ את המשתמשים לשמור את  –)תגיות(  מרובה סיווג

פריט המידע תחת תיקייה אחת בלבד, אפשר לתייג אותו במספר 

 לא מוגבל של תגיות שיאפיינו אותו.

 נדון בכל אחד מאפשרויות אלו בנפרד.

 

 חיפוש

בעקבות הביקורת על החלוקה לתיקיות מצד אחד ובעקבות הצלחת 

החיפוש לאחזור מידע באינטרנט מצד שני, נבנו מערכות ניסיוניות 

 ,Phlat (Cutrell, Robbinsרבות שמבוססות על מנועי חיפוש כגון 

Dumais, & Sarin, 2006) ,SIS (Dumais et al., 2003) ,

Haystack (Adar, Karger, & Stein, 1999) ,Raton Laveur 

(Bellotti et al., 2003)וכן מערכות מסחריות כגון ,Google 

Desktop  ו- Spotlight מערכות רדיקליות יותר כגון .

Lifestreams (Freeman & Gelernter, 1996) ,Canon Cat 

(Raskin, 2000) ,Presto (Dourish, Edwards, LaMarca, & 

Salisbury, 1999) ,Placeless Documents (Dourish et al., 

2000) ,MyLifeBits (Gemmell, Bell, Lueder, Drucker, & 
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Wong, 2002) ו- Swiftware  ויתרו במתכוון על תיקיות, כדי

שמנועי חיפוש יחליפו אותן. הרעיון שעל פיו מנועי חיפוש יחליפו 

 ,Cutrell, Dumais, & Teevan)את התיקיות מופיעה גם אצל 

 .(Russell & Lawrence, 2007) -וכן אצל (2006

 

אלא שמחשבות לחוד ומציאות לחוד. מחקרים אמפיריים מראים 

 & Barreau)באופן עקבי על העדפה של ניווט על פני חיפוש 

Nardi, 1995; Boardman & Sasse, 2004; Capra & Pérez-

Quiñones, 2005; Kirk, Sellen, Rother, & Wood, 2006; 

Teevan, Alvarado, Ackerman, & Karger, 2004) ,יתר על כן .

שילוב בין תוצאות מחקר רב משתתפים לתוצאות מחקר ארוך טווח 

תה השפעה על יגילה, שלשימוש במנועי חיפוש מתקדמים לא הי

אחוז החיפושים שהמשתתפים ביצעו מתוך סך כול האחזורים 

ונה במיעוט שלהם, ושאנשים מבצעים חיפוש רק כברירה אחר

המקרים בהם הם אינם זוכרים את מיקומם של הקבצים שלהם 

(Bergman, Beyth-Marom, Nachmias, Gradovitch, & 

Whittaker, 2008) 5. ראו איור מספר . 

 

 

 

ממצאי המחקר העידו שהשימוש במנועי חיפוש : 2איור מספר 

לא הוביל )התמונה משמאל(  Google Desktopמשופרים כדוגמת 
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מהשימוש  במנועי חיפוש יותר חיפושים מתוך כלל האחזורים ל

 )תמונה מימין( XPמיושנים כגון של חלונות 

 

תקצר היריעה בסקירה הזאת מלדון בסיבות להעדפת ניווט על פני 

חיפוש בניהול מידע אישי. יש הטוענים, שהעדפה זו היא עניין של 

וקות יותר: , ואולם ייתכן, שיש סיבות עמ(Warren, 2013)הרגל 

נמצא, שהשימוש בחיפוש מצריך קשב רב יותר מאשר ניווט 

(Bergman, Tene-Rubinstein, & Shalom, 2013) ועתה ,

 נבדקת אפשרות על פיה הבחירה נעשית מסיבות נוירולוגיות. 

 

 סיווג מרובה

הביקורת על כך שתיקיות מאפשרות רק סיווג אחד ויחיד והצלחתן 

הביא לפריחה של מערכות ניהול מידע  Web 2.0-של התגיות ב

 Phlat (Cutrell, Robbins, etאישי שתומכות בתגיות, וביניהן 

al., 2006) ,TagFS (Bloehdorn & Völkel, 2006) ,Gnowsis 

(Sauermann et al., 2006) ,ConTag (Adrian, Sauermann, 

& Roth-Berghofer, 2007) ,TapGlance (Robbins, 2008) ,

Zotero (Ma & Wiedenbeck, 2009) ,TAGtivity (Oleksik et 

al., 2009) ,BlueMail (Tang et al., 2008; Whittaker, 

Matthews, Cerruti, Badenes, & Tang, 2011)ו ,- TagStore 

(Voit, Andrews, & Slany, 2012) גם עמדותיהם של משתמשי .

אישי מחשב מצביעות על אהדה לשימוש בתגיות בניהול מידע 

(Bergman, Gradovitch, Bar-Ilan, & Beyth-Marom, 

2013b). 

 

סקירה של ספרות אמפירית לעומת זאת, אינה מצביעה על יתרון 

 ,Civan, Jones, Klasnja, & Bruce)ברור של תגיות על תיקיות 

2008; Gao, 2011; Hsieh, Chen, Lin, & Sun, 2008; Ma & 
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Wiedenbeck, 2009; Pak, Pautz, & Iden, 2007; Quan, 

Bakshi, Huynh, & Karger, 2003; Sajedi, Afzali, & 

Zabardast, 2012; Voit et al., 2012) מעבר לכך, מחקר .

התנהגותי הראה שהמשתמשים מעדיפים באופן חד משמעי תיקיות 

על פני תגיות, וגם כאשר נעשה שימוש בתגיות, נטו להשתמש 

 & ,Bergman, Gradovitch, Bar-Ilan)בתגית אחת ויחידה 

Beyth-Marom, 2013a) 3. ראו איור מספר . 

 

מאפשרת שני שימושים בתוויות:  Gmailתוכנת  :3איור מספר 

העברת ההודעה לתווית בדומה לתיקייה )תמונה מימין( או העברת 

מספר בלתי מוגבל של תוויות להודעה בדומה לתגיות )תמונה 

קרים משתמשים בתוויות משמאל(. המחקר הראה, שברוב המ

אחוז  95-כבתיקיות, וגם כאשר משתמשים בתוויות כבתגיות, ב

 מהמקרים בממוצע, נעשה שימוש בתווית אחת בלבד.

 

 פתרונות נוספים

חיפוש ותגיות לא היו התחליפים היחידים שהוצעו לתיקיות בניהול 

 ,Agrawal, Bayardo)מידע אישי. נוספו להם גם סיווג אוטומטי 

& Srikant, 2000; Siersdorfer & Sizov, 2008) שימוש ,

, (Catarci, Dong, Halevy, & Poggi, 2011)במסד נתונים 

 semantic (Katifori et al., 2008)שימוש באונטולוגיות 

desktop שהוא המקבילה ל-semantic web  בניהול מידע אישי

(Sauermann et al., 2006; Woerndl & Woehrl, 2008) אלא .
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שאף לא אחד מהתחליפים הללו לא ערער את מעמדו של השימוש 

בתיקיות בניהול מידע אישי, שנמשך מאז יצאו המחשבים 

 ועד עצם היום הזה. 81-הראשונים לשוק בתחילת שנות ה

 

אך אם נעצור לרגע ונחזור אחורה, נגלה, שייתכן שהבעיות 

שימוש הנובעות מהניסיון לנהל מידע אישי אינן נובעות מה

בתיקיות, אלא מסיבה אחרת. בפרק הבא אציג את הגישה 

למשתמש. גישה זו אינה מנסה להוות תחליף -הסובייקטיבית

לשיטה ההיררכית, אלא מנסה לשפר את עיצוב המידע האישי על 

 ידי הכרה בצדדיו הייחודיים. 

 

 למשתמש-הגישה הסובייקטיבית

חומים אחרים של בעוד שכל הגישות שהוצגו עד כה היו לקוחות מת

למשתמש היא הגישה -ניהול מידע, הגישה הסובייקטיבית

העיצובית הראשונה שפותחה באופן ייעודי עבור ניהול מידע אישי 

(Bergman, Beyth-Marom, & Nachmias, 2003) אם נחזור .

להגדרה של ניהול מידע אישי נראה שהאדם ששומר את המידע 

למערכת לניהול המידע  הוא זה שמאחזר אותו. דבר זה מאפשר

האישי להשתמש לא רק במאפיינים אובייקטיביים של המידע 

האישי, אלא גם במאפיינים סובייקטיביים, כלומר במאפיינים 

תלויי משתמש. מחקר הראה שהמערכות לניהול מידע אישי כיום 

אינן משתמשות די הצורך במאפיינים סובייקטיביים אלו, ובתגובה 

כים משלהם כדי להשתמש במאפיינים מוצאים המשתמשים דר

. (Bergman, Beyth-Marom, & Nachmias, 2008)הללו 

לדוגמה, מערכת הקבצים הנוכחית אינה מאפשרת למשתמשים 

להצניע קבצים שפחות חשובים להם, ונראה שבשל כך משתתפי 

המחקר מצאו דרכים מגוונות להצניע קבצים )כגון הכנסתם 

וך התיקייה המקורית שלהם(. שנמצאת בת Oldלתיקייה בשם 
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מאמר זה גם מציע מספר יישומים אפשריים העושים שימוש 

הוא דוגמה לעיצוב  GrayAreaבמאפיינים סובייקטיביים. 

בכלל, שעל פיו יש לאפשר למשתמש שמשתמש -סובייקטיבי

 1למשתמש להצניע פריטי מידע בעלי חשיבות סובייקטיבית נמוכה.

לתחתית התיקיות שהמשתמשים יכולים מדובר בשטח אפור שנוסף 

להעביר אליו קבצים כאלה, כדי שמצד אחד לא יתחרו על תשומת 

לבו של המשתמש בעת שהוא מחפש קבצים חשובים, ומצד שני 

ניתן היה למצוא אותם אם ייזדקק להם בכל זאת )ראו איור מספר 

4.) 

 

 GrayAreaסקיצת התכנון של  :4איור 

 

פותח ונבדק עם תוצאות חיוביות  GrayAreaאב טיפוס של 

(Bergman, Tucker, Beyth-Marom, Cutrell, & Whittaker, 

. שני אבות טיפוס אחרים שמיישמים את עקרון ההצנעה (2009

המצניע פריטיהם של אנשי קשר ישנים בטלפונים  DMTRהם: 

 (Bergman, Komninos, Liarokapis, & Clarke, 2012)ניידים 

מצניע אוטומטית גרסאות ישנות של אותו קובץ ה Old'nGray -ו

(Bergman, Elyada, Dvir, Vaitzman, & Ben Ami, 2014) .

                                                 
 .הצנעה שונה מהעברה לארכיון בכך שהמידע נשמר באותו הקשר 1
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למשתמש נוספים נמצאים בשלבים שונים -עיצובים סובייקטיביים

 של פיתוח והערכה.

 

 סיכום

ניהול המידע האישי הוא תחום מחקר חדש יחסית שמתפתח 

של המחשב שמתבצעת  במהירות, והוא מתייחס לפעילות בסיסית

על ידי כל אמד ממיליוני משתמשים כמה פעמים ביום. למרות 

עשרות המאמרים שכבר התפרסמו בנושא, רב הנסתר על הגלוי 

בתחום, ונדרש מחקר בסיסי בנושא, שמהווה אתגר למספר הולך 

וגדל של חוקרים וסטודנטים שמתעניינים בו. אסיים בתקווה 

בעוד שנים אחדות תביא לקוראים שסקירת ספרות נוספת שתיכתב 

 מידע על פריצות דרך בתחום.
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