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  מורתי ועמיתתי של  המאמר מוקדש לזכרה 

   למדתישממנה  ,ז"לאילן -פרופ' יהודית בר 

 לראשונה על חזון הרשת הסמנטית 

 נתוניםמקובצי זהויות לנתונים מקושרים וויקי

 מבוא

ככלי לניהול אוספי ספריות וככלי ביבליוגרפי לאחזור משמשים  שימשו ובאופן מסורתי קטלוגים של ספריות  

ת ו ביבליוגרפי  ת יו וומיומנ   משאבים ,  רב  זמן.  המצאת המחשבים ו  מידעה  טכנולוגיות לפני עידן  וזאת עוד מ   ,מידע

ו טקסטים  בתיאור  הסוגים   משאבים מושקעים  בקטלוג  אשר  מכל  רשוממצויים  המטאו .  נוצר-ת  ת ונתונים 

טלוגי ספרייה זוכים  למרות זאת, ק.  לצרכים שונים ממכרה זהב של נתונים ביבליוגרפיים שניתן להשתמש בהם  

ואלפי   להתעלמות זוכים  רבים  נתונים מובנים  .  (Fraas, 2014)  המדעית הקהילה  קרב חברי להערכה נמוכה ב

   .(Bermès, 2013מהעולם ) ות סמוינותרות מיומנים מקטלגים של שעות של מאמץ 

התוכן של רשומת   ת אלא גם בנתונים.וביבליוגרפי  ות ספריות מתמקדות לא רק ברשומ  21-וה  20-במאות ה

כך    , Z39.50-ו  AACR  ,MARC,  RDAכגון    ,לאומיים ופרוטוקולים סטנדרטיים -ןעל פי כללים בי  נבנההקטלוג  

 בור לקטלוגים ממרחק הן עישירה  גישה    ים מאפשר תקנים אלואותו ולשכפל אותו בקלות.    שתףל היה  ישניתן  

ע והן  אנושיים  לשמש  אך  מכונות.    בורמשתמשים  נועדו  הספרייה  של  הקטלוגים  וספרנים  בעיקר  תקני 

כתוצאה מכך, הרוב המכריע של הנתונים הביבליוגרפיים   .את קהילת הספריות בעיקר  משרתים  הספריות  

כמקבילות מתפקדים    בעצםהם    ,ממוחשבים שהם  ואף  בקטלוגים של ספריות,    "נעול"ים בספריות  המוחזק

  , קטלוגים של ספריות לממגורות נתונים כך הפכו    .אלקטרוניות לקטלוגי הכרטיסים הפיזיים מלפני מאה שנים 

 Bermès, 2013; Park et)  מהרשת אמיתי  הם אינם חלק  ו  גלובליהמידע  הממרחב  אינטגרלי  ם אינם חלק  ה

al., 2020). 

מבקשות   שלה הספריות  הנתונים  את  הדדית    ים מאפשרושיתופיים  ל  ןלהפוך  ממגורות פעולה  את  ולפרק 

הללו,  -המטא הן  נתונים  לאחרונה  המטאולכן  את  להעביר  מאמצים  שלהן  -עושות  הביבליוגרפיים  נתונים 

נתונים  ביתר שאת  הרשת הסמנטית, ו.  הפתוחים המקושרים נתונים  ההרשת הסמנטית ולסביבת    סביבת ל

 ,.Ullah et al)  ספריות לחלק אמיתי מהאינטרנטהקטלוגים של  את ה להפוך  מקושרים, הן יוזמות שיכולות  

2018) . 

כיום   הקיים  המצב  את  לסקור  היא  זה  מאמר  הסמנטית  בתחום  מטרת  פתוחים והרשת  מקושרים  נתונים 

 הקטלוג. מרחבשינוי מוחלט של ל מסוגלות להביאטכנולוגיות אלו כיצד להסביר ו

 (Linked Data) תונים מקושרים ונ (Semantic Web) הרשת הסמנטית

ה ממציא  של  החזון  היא  הסמנטית  )רשת  "הרשת  עולמית"  לי -ברנרסטים    (World Wide Webהכלל 

(Berners-Lee et al., 2001  הרעיון .)  אמנם מרשתת  המצוי במקוון  המידע  ההוא שת  הסמנטי הרשת  שביסוד

. מחשבים יכולים לאתר בקלות מילות  עבורם   נת בלתי מוב  ת נותר  המשמעות שלו אך  ,  למנועי החיפוש  נגיש
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אבל הם א את ההקשר  ינם חיפוש,  ה  מבינים  רבים  בולכן    ,ות מופיע  ןשבתוכו  אינם  מקרים  החיפוש  מנועי 

במרשתת בצורת   שהמידע הנדרש לתשובות מצויאף  מסוגלים לספק תשובות מדויקות לשאלות מורכבות,  

בשפ הכתובים  מסמכים  או  הוא  חזוןה  .(2017,  גפת -)זיטומירסקי  טבעיות   ות דפים  הסמנטית  הרשת   של 

 מחשבים, כלומרן" גם עבור  שיהיה "מובלמסד נתונים    ,הרשת תהפוך מאוסף מסמכים המובן רק לבני אדם ש

אחזור המילה "ירושלים" יאתר מסמכים שבהם    :לדוגמה   סמנטיקה רשמית.  לעבד מידע על סמך  הם יוכלו

 ששמהבמקרה זה: בירת ישראל; אופרה מאת ג'וזפה ורדי  ,  משמעויות שונות באך    ,מופיעה"ירושלים"  המילה  

  הופכות מילות החיפוש  ברשת הסמנטית    ונקרא "ירושלים".ורומן שנכתב על ידי סלמה לגרלוף    "ירושלים "

  משאב או    ישות נה רק מחרוזת תווים אלא  נ "ירושלים" איכלומר  ,  (Things( ל"דברים" )Strings)  "מחרוזות "מ

 . " "ירושלים  – וים זההושונות שלכולן מחרוזת ת שלעיל מדובר בשלוש ישויות  הובדוגמ ,מוגדר

הישויות   את  לתאר  ב  השונים   משאבים והכדי  הסמנטית  משתמשים  בסטנדרט ברשת  שכתובות  שלשות 

 מידע ברשת האינטרנט,  משאבילהגדרת    World Wide Web Consortium  (W3C)-ארגון השנקבע על ידי  

מהוות    .RDF  (Resource Description Framework)  ונקרא או  השלשות  ידע הצהרות  תחום  על    עובדות 

ידי קשר סמנטי מסוים   כלשהו על  בעולם  אובייקטים  או  מושגים    (. 2017גפת,  -)זיטומירסקי  ומקשרות שני 

הוא ספר פנטזיה שנכתב על ידי ג'יי קיי רולינג ופורסם  " הארי פוטר ואוצרות המוות "יודעים ש חנואנ  :הלדוגמ

ל  .2007ביולי    21-ב הזה  המשפט  את  לחלק  ממספר  ניתן  המורכבות  )שלשות,  קשר    ,(subjectנושא 

(predicate )ו( מושאobject) ,כך: שלשות ב משפטלהציג את הו 

 < ספר -< יש פורמט - הארי פוטר ואוצרות המוות 

 < ספרות פנטזיה -< יש ז'אנר ספרותי - הארי פוטר ואוצרות המוות 

 < ג'יי קיי רולינג-< נכתב על ידי - הארי פוטר ואוצרות המוות 

 2007ביולי  21< -< יש תאריך פרסום - הארי פוטר ואוצרות המוות 

. כלשהי כיצד שני מושגים מחוברים על ידי מערכת יחסים ת מתאראף ו אחת עובדה  שלשה מתארת כל 

  או בסיסי ידע שלשות גרפים, חנויות  בשמות שונים: ים במאגרי מידע מיוחדים המכונ  ות מאוחסנ  השלשות 

((graphs, triplestores, or knowledge base .מידע למידע ביבליוגרפי; אינן מוגבלות העובדות מובן ש

 :ה. לדוגמיכול לבוא לידי ביטוי בפורמט של שלושה חלקים מסוגים שונים 

   Yate העיר<- נולדה ב< -ג'יי קיי רולינג 

 < גלוסטרשייר - במחוזנמצאת < -   Yate העיר

 < אנגליה-מדינה נמצאת ב< -גלוסטרשייר 

 < אוניברסיטת אקסטר-  ת < בוגר-ג'יי קיי רולינג 

ם מחברימה מי" כמו ,לענות במהירות על שאלות ספציפיות  ניתןמקושרות יחד, שהשלשות האלה בעזרת 

שאילתה סמנטית כזו   אקסטר?"אוניברסיטת למדו בפנטזיה שנולדו במחוז גלוסטרשייר באנגליה ספרי  של
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דוגמה לעיל ניתנות  ב השלשות  משתמשת במשמעות של קשרים בין מושגים כדי לספק רשימת תוצאות.

מכונה, כל חלק חייב להיות מיוצג על ידי כתובת אינטרנט  על ידי לקריאה אנושית, אך כדי שיהיו קריאות 

, אחד "נתונים ויקי"זו מתוך  הבדוגמ) יראו כך לכן השלשות . ((Landis, 2019 (URI)זיהוי משאב אחיד, או 

 :נתייחס בהמשך המאמר( אליוש  ,נתונים מקושרים פתוחים   של הגדולים מידע המאגרי מ

Subject Predicate Object 

 ספרות פנטזיה  יש ז'אנר ספרותי הארי פוטר ואוצרות המוות  

https://www.wikidata.org
/wiki/Q46758 

https://www.wikidata.org/wiki
/Property:P136 

https://www.wikidata.org/
wiki/Q132311 

 

Subject Predicate Object 

 ג'יי קיי רולינג נכתב על ידי  הארי פוטר ואוצרות המוות  

https://www.wikidata.org/
wiki/Q46758 

https://www.wikidata.org/wik
i/Property:P50 

https://www.wikidata.org/
wiki/Q34660 

 

Subject Predicate Object 

 2007ביולי  21   יש תאריך פרסום  הארי פוטר ואוצרות המוות 

https://www.wikidata.
org/wiki/Q46758 

https://www.wikidata.org/wiki/Pro
perty:P577 

 2007ביולי  21

 

 ויקינתונים ונתונים מקושרים פתוחים 

נוצרו מאגרי מידע שונים של   וכלה מדעי הטבע  ב, החל  בתחומים שונים נתונים מקושרים  במהלך השנים 

נתונים שניתן להשתמש   כלומר  ,המקושרים מתפרסמים במבנה פתוחרוב הנתונים    . חברה והרוחמדעי הב

 .(Linked Open Data – LOD)  "נתונים מקושרים פתוחים"  נקראים הם    לכןו  ,בהם ולהפיץ אותם באופן חופשי

מאגרי הנתונים ניתן לראות את הכמות הגדולה של    ובו  הפתוחים   מציג את ענן הנתונים המקושרים   1תרשים  

 אוגרפיה, מידע ממשלתי, מדעי החיים. ג כגון    ,ם דעת שוני   הפתוחים המקושרים שקיימים כיום בעולם בתחומי

הנתונים    שמייצג את מאגר  סימן  –  WDהסימן  מופיע    ,גול הגדול ביותריעב  ,ניתן להבחין שבמרכז התרשים 

 בעברית: ויקינתונים. ו ,Wikidata , הואבין מאגרי הנתונים הפתוחים המקושרים  הגדול ביותר
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 מתוך: ,ענן הנתונים המקושרים ברשת האינטרנט - 1תרשים 

By Thomas Shafee - Own work, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93933357 

 

כנראה מסד הנתונים הגדול  הוא  ,  2012אוקטובר  ב  30-, שהושק ב(https://www.wikidata.org)  ויקינתונים 

והוא  ,  קרן ויקימדיהל  השייךבעריכה משותפת  אנושי  בסיס ידע  זהו    רכים.מיליוני עכיום  כולל  ו,  LODביותר של  

למערך נתונים פתוח המכיל נתונים על כל דבר, מהגנום התפתח    ויקינתונים .  מכיל נתונים מובנים ומקושרים 

 (. Allison-Cassin & Scott, 2018) עוד האנושי ועד אנשים, מקומות, אירועים, ספרות ו

שנמצאים בנתונים  השתמש  או ללו  העובדה שמוסדות ואנשים יכולים לתרום  נובעת מ  ויקינתונים עוצמתו של  

ולא   Things)) "דברים"הערכים הם   .שהנתונים שלו מקושרים, ולא מבוססי טקסטוגם מכך באופן חופשי, בו 

ל  ויקינתונים מאחורי הממשק,    .Strings))  "מחרוזות" מאוד  פריט  .  RDFשלשות  דומה  יש    בויקינתונים לכל 

- למערך נתונים רב  ותושפות, מה שהופך א  300-מ  למעלהבמזהה ייחודי יחד עם תווית ותיאור שניתן להוסיף  

 משלשות: בנויות כאמור ש, פריטים מתוארים באמצעות מספר בלתי מוגבל של הצהרות השוני. לאחר מכן ל

 ( Statementהצהרה )

 (value(                            ערך )propertyתכונה )             (                itemפריט )

אדם, חפץ, מקום, מושג, רעיון, ערך בויקיפדיה וכו'. לכל    הפריט יכול להיות כל דבר, מוחשי או רעיוני, לדוגמ

 באופן עצמאי.פריטים חדשים כל אדם יכול ליצור . Qפריט יש מספר מזהה ייחודי שמתחיל באות 

ונה היא נתון אחד ספציפי ששייך לפריט, למשל גובה של הרים, מגדר של אדם, עיר בירה של מדינה. לכל תכ

 .אינן יכולות להיווצר באופן עצמאי. תכונות Pתכונה יש מספר מזהה ייחודי שמתחיל באות 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=93933357
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שנת    לדוגמה  ,ית ישראל היא ירושלים, או יכול להיות ערך ממשרבי  גמהערך יכול להתייחס לפריט אחר, לדו

1948 . 

 דוגמאות להצהרות: 

 ( value(                            עיר )property(                            סוג של )itemירושלים )

 (value(                       ישראל )property(                          עיר הבירה של )itemירושלים )

 

 מזהי ויקינתונים:הצהרות עם  אותן

 ( Q515(                            עיר )P31(                            סוג של )Q1218ירושלים )

 ( Q58217414)ישראל                              (Q5119)עיר הבירה של (                            Q1218ירושלים )

 

הנתונים כיום   ויקינתונים   מערך  הצהרות    של  ממיליארד  יותר  מכיל  זה.  כבר  אפוא    ויקינתונים מסוג  מציע 

מערך  , כל משתמש יכול להוסיף פריטים חדשים, האת הפריטים   : כל אחד יכול לערוךם ביניה רבים,  יתרונות  

ממאגרים , הערכים שלו מכילים נתונים  Wikiלשוני, הוא זמין בפלטפורמת  -אנשים ומכונות, הוא רבקריא עבור  

א חלק מהחזון של קרן  וה  ויקינתונים (.  CCאחרים ומקושרים למאמרי ויקיפדיה, והוא כולו במצב רישיון חופשי )

 עולם שבו לכולם יש גישה לכל הידע האנושי.  – ויקימדיה

כיצד כל זה   תארנ פתוחים ומהו ויקינתונים, מהם נתונים מקושרים  ,מהי הרשת הסמנטית  נואחר שהסברל

 בפרט. זהויות  בקרת מתקשר לעולם הספריות בכלל ול

 זהויות בקרת

זו זהויות נתונים היא בקרת  -בניית רשומות מטאבקטלוג והכנת  אחת המשימות החשובות ביותר ב . עבודה 

 זהויות המצאת המחשב. לבקרת הנעשתה בספריות במשך עשרות שנים בעידן כרטיסי הקטלוג וזמן רב לפני  

ישויות; מערכת   –עיקריות: עקביות    מטרות יש שלוש   לייצוג  בצורות השונות המשמשות  להבטיח עקביות 

כולל   זהויות ה  בקרת שמירה על הייחודיות של הישויות. תהליך    –ייחודיות  ו  ;הצגת היחסים בין ישויות   –יחסים  

קן חדש  ת לעברו הקטלוגים    2013בשנת  .  מכך  הרבה יותר  , אך יש בוצורה המורשית של העיולקביעת ה  את 

תיאורי ש,  RDA  (Resource Description and Access)  –  לקטלוג  המודלים  על  מבוסס  תקן  משפחת 

בניית  ל  ם כלליההותאמו    , ובהתאם (Functional Requirements –FR 1התפיסתיים של פונקציות נדרשות )

כולל באופן רשומת זיהוי  של    הבנייהתהליך  רשומות הקטלוג ורשומות הזיהוי החדשות לעידן הווב הסמנטי.  

לשם  ו  ,מכילה מידע רב  RDA-רשומת זיהוי בעידן הקבוע רישום מידע תיאורי משמעותי המסייע בזיהוי הישות.  

 
1 FRBR -   פונקציות נדרשות לרשומות ביבליוגרפיות- (Functional Requirements for Bibliographic Records (IFLA, 1998;  

FRAD - פונקציות נדרשות לנתוני זיהוי  - Functional Requirements for Authority Data (IFLA, 2009)  ; 
FRSAD  - פונקציות נדרשות לנתוני זיהוי של נושאים - Functional Requirements for Subject Authority Data (Furner et  

al., 2011)  
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ולהוסיף לו שדות    ,יוגרפיות לקידוד רשומות ביבל המשמש  הסטנדרט   ,MARCלהתאים את פורמט  היה צורך  כך  

רבים. הרגילות   חדשים  לתכונות  תמיד    נוסף  לאדם   –  הוייז  רשומות בשהופיעו  הקשורים  )לידה,    תאריכים 

 כמו: ,שדות חדשים קיימים כיום  – כינוי אחר הקשור לאדם  ,, תוארפטירה(

 מקום קשור  370

 כתובת פיזית ואלקטרונית נוכחית  371

 תחומי פעילות  372

 קבוצה/מוסד/עמותה קשורה  373

 מקצוע  374

 מגדר  375

 

 מידע על משפחות 376

 שפה קשורה  377

 צורה מלאה יותר של שם  378

 סוג יצירה )ליצירות(  380

 מאפיינים נוספים של יצירה או ביטוי 381

 

ספריית בצי הזהויות של  ורולינג בק ייק  יישל הסופרת ג'זיהוי  הרשומת  חלק מל  הדוגמ לראות  ניתן    2בתרשים  

 .RDA-כללי ה פי-לעהקונגרס 

 

  RDA-רולינג ע"פ כללי ה ייק יישל הסופרת ג'לרשומת זיהוי  הדוגמ – 2תרשים 

(https://authorities.loc.gov/) 

 

פנטזיה   ם של ספרימחברימה  מי"אפשר שאילתות מורכבות כגון  מ  2קובץ הזהויות בתרשים  בהמצוי  מידע  ה

באנגליה   גלוסטרשייר  במחוז  אקסטר?ב  למדושנולדו  יאפשרו  .  "אוניברסיטת  כאלו  מורכבות  זיהוי  רשומות 

נוספות תות  שאיל י שכותבות בצרפתית?" או "אילו רומנים נ "מי הן הכותבות ממוצא אמריק  כגון  ,עתידיות 

 נכתבו על ידי נשים סופרות שחיו בצרפת במאה העשרים?". 
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, החלפת מקום מגורים, אנשים תחזוקה שוטפת, כגון הוספת שנת פטירה לכמובן    ות דורש  לורשומות זיהוי א

  בצי זהויות וקאינטרנט, יצירה ותחזוקה של  הו  המקוונים קטלוגים  ה'. לפני הופעת  וכוהחלפת מקום עבודה  

ברשומות  ה. מטבע הדברים, אם כן, היה הבדל  יבכל ספרי  מקומיות בדרך כלל על ידי מחלקות קטלוג    הבוצע

 ,אחידים   וקטלוג של הספרייה היעיולים בכל עוד ה  .של הספריות השונות, אך זה לא היה משמעותי  הזיהוי

   ההבדלים בין קטלוגים בספריות שונות לא היו חשובים במיוחד. ,ים וייחודיים עקבי

הספריות  מחשוב  והתפתחות  השנים  הפעולה  עם  שיתוף  כולו  גדל  העולם  ברחבי  שונות  ספריות  כדי  .  בין 

ולחסוך בעבודה יוזמות שונות להקמת ק  להבטיח אחידות  וביונוסדו  זהויות לאומיים  ספריית   לאומיים.-ןבצי 

מרכזי   זהויות  קובץ  מתחזקת  הברית  בארצות  בעולם  הקונגרס  הספריות  לכל  כשירות  שמוצע 

(https://authorities.loc.gov  .)  קובץ היא  נוספת  המשולבדוגמה   GND  (The Gemeinsame  הזהויות 

Normdatei)  (nb.info/standards/elementset/gnd-https://d,)  במדינות    ספריות   המשמש רבות 

עם   ,אך כמו בעולם כולותחזקה כל ספרייה מאגר זהויות משלה, במשך שנים רבות  . בישראלדוברות גרמנית 

ב והגידול  פעולה  עליית  אפשרויות  שיתופי  של  קהחשיבות  של  לחשיבותם  המודעות  זהויות  ועלתה  בצי 

)מז"ל(.    מאגר הזהויות הלאומי( את  2017)החל משנת  של ישראל מתחזקת  הספרייה הלאומית  משותפים.  

שמש כקובץ הזהויות של מאגד והוא מ  ,עברית, אנגלית, ערבית ורוסית וכולל את השפות  לשוני  -מאגר הוא רבה

 הספריות האוניברסיטאיות והמכללות בישראל.  

בי בילאומי  -ןמאמץ  זהויות  קובץ  ליצירת  הוא-ןחשוב   VIAF  (The Virtual Internationalפרויקט    לאומי 

Authority File )  (http://viaf.org  .)VIAF   על ידי ספריית הקונגרס,    2003נוצר בשנת  שפרויקט משותף    הוא

משבעים ספריות לאומיות מרחבי   יותררשומות הזיהוי של  המשלב את  ,  OCLC-הספרייה הלאומית הגרמנית ו

מדגים את הצורות    3בצי הזהויות השונים. תרשים  ולקשר בין קותפקידו  מאוד  חשוב  לאומי  -ןביהקובץ  ה  .העולם

 .VIAF (http://viaf.org/viaf/116796842)רולינג בקובץ הזהויות  יייי ק'גהשונות לשמה של 

 

 VIAF (http://viaf.org/viaf/116796842)  רולינג בקובץ הזהויות  יייי ק'רשומת הזיהוי של ג – 3תרשים 

https://authorities.loc.gov/
https://d-nb.info/standards/elementset/gnd
http://uli.nli.org.il/F/25SHNGECAUMNVX4MM4IPY313GMDQALKD6E94FSBFU4BGE63971-16619?func=find-b-0&local_base=nlx10&con_lng=heb
http://viaf.org/
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  ,.Rowling, J. Kעם השם המועדף:    97108433רולינג בספריית הקונגרס הוא    יייי ק'לדוגמה, המזהה של ג

בצי  וקוב  Rowling, J.K. (Joanne Kathleen) 1965אך בספרייה הלאומית של הולנד השם המועדף הוא:  

 : כל הווריאציות הללומספק מספר משותף המייצג את    VIAF.  (3)תרשים    אחרים יש אפשרויות אחרות זהויות  

VIAF ID: 116796842 (Joudrey & Taylor, 2018 .) 

בתחתית הערך את ויקיפדיה נמצא  ערכים רבים בב .החשיבות של בקרת זהויות חורגת מעולם הספריות כיום  

 ייק  ייג'"ניתן לראות את בקרת הזהויות של הערך    4מתאימה. בתרשים  ההחלק שמכיל את בקרת הזהויות  

 .(2022מרץ  10"ג'יי קיי רולינג", ) בויקיפדיה "רולינג

 

מרץ   10, "יי רולינגקג'יי ") בויקיפדיה –" רולינג ייק ייג'של הערך ")מודגש בכחול( בקרת הזהויות  – 4תרשים 

2022 ) 

 

 בצי זהויות לנתונים פתוחים מקושריםומק

  אינטרנט. רשת המקושרים בהנתונים  מקביל לתפקידם של הבעולם הספריות  הזהויות  קובצי  תפקידם של  

לפורמט של נתונים מקושרים פתוחים בצי זהויות בפרט  ורשומות קיטלוג בכלל וקוהמרה של    ם קישור ביניה

דרך בעולם המידע.   ניתוח בקנה   אפשרת   פתוחים המרת קטלוגים לנתונים מקושרים  יכול להביא לפריצת 

חשוב בזירת הנתונים  משחקות תפקיד  ספריות  כבר כיום    .של מורשת תרבותיתנתוני עתק  של  מידה גדול  

ההמקושרים.     Open Metadata Registry  (http://metadataregistry.org/)-ב  מופורס  RDA-כללי 

הרשת הסמנטית והן פועלות  הן שותפות פעילות בשיח  ות  הספרי  .RDFכקבוצה של אלמנטים במודל תקני  

כיוונים  והגדלת  במספר  ושירותים מקושרים לספרייה  תוכניות  כולל הגדלת  בין  ל  ם מאמצי ה,  שיתוף פעולה 
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פרסום מידע ביבליוגרפי כנתונים מקושרים וחיבור מושגים למערכי נתונים חיצוניים  באמצעות  המשתתפים.  

יא  השתתפות זו ה  .בנוף המידע המקושר העשיר  על פני תחומים, קהילת הספרייה הפכה למשתתפת פעילה

 .(Carlson et al., 2020)דינמית, מורכבת ומתפתחת ללא הרף 

  בסיסצובר פופולריות בספריות כ ויקינתונים וחדרה לעולם מדעי המידע והספרנות, החשיבות של ויקינתונים 

מספר ספריות כבר    .Tharani, 2021)) נתונים של ספריות -פתוח ושיתופי לשיתוף והחלפה של מטא עולמי

,  לדוגמהמקושרים.  ולנתונים  RDF ות מבוססשלשות להקטלוגים שלהן והנתונים נטלו יוזמה להמיר את 

היה אחד הקטלוגים הראשונים שהחלו לשתף נתונים  LIBRIS (libris.kb.se) קטלוג האיחוד השבדי

כנתונים ( LCSHאת כותרות הנושאים שלה )  2009פרסמה בשנת ספריית הקונגרס . 2008מקושרים בשנת 

  הקונגרסספריית . (https://id.loc.gov)בצי הזהויות שלה וגם את קלאחר מכן וזמן לא רב  ,מקושרים 

 –ת ראשינקודת גישה ) MARC 100 ות שנמצאו בשד שמקשרת וממפה את הנתונים צומת נקודת מספקת 

 פורמטים חילופיים כמולמאפיינים דומים ב)צורות אלטרנטיביות לשם(  MARC 400 שדות  אישי( שם 

MADS/RDF, SKOS - RDF/XML  הביבליוגרפיה הלאומית הבריטית גם  .ועוד

(http://www.bl.uk/bibliographic/datafree.html)  דוגמאות נוספות:   . משתמשת בנתונים מקושרים

רשימת נושאים   –Getty  – TGN (Thesaurus of Geographic Names  )של המבוקרות המילים ות אוצר

תזאורוס האמנות והאדריכלות  ו ומאפיינים פיזיים הקשורים לאמנות היסטורית ואדריכלות המתארת מקומות 

(AAT) פתוחים מקושרים  באופן חופשי לשימוש כנתונים  ים נגיש 

(http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/index.html) ;  ןקובץ הזהויות הביכמו כן -

בכתובת   RDF-, והנתונים ניתנים להורדה כURIמזוהות על ידי  VIAFרשומות  שבו  ,(VIAF)אומי ל

https://viaf.org/viaf/data (Hastings, 2015 ;2012 ,Dunsire., 2020; et alCarlson ). 

רשומות המועשרות בנתונים פתוחים מקושרים   פעמי.-שמירה על גישה פתוחה למידע אינה מאמץ חד 

תפקידים ה ד אחהו יימשכו לאורך זמן. זקישורים שהנתונים כדי להבטיח -להישמר על ידי מומחי מטא ות חייב

מוסדות מורשת תרבותית כשהם יוצרים משאבים מקוונים מתמשכים מכל סוג שהוא; יש   שאליו מתחייבים 

   .מקורות המידעבין  קישורים היישמרו שמקושרים כדי להבטיח הנתונים  השל  URIלשמור על 

 בספריותנתונים -שילוב ויקינתונים בזרם יצירת רשומות מטה 

, אם נרצה להמיר  האינה דבר של מה בכך. לדוגמלנתונים פתוחים מקושרים    קטלוגרשומות  של    ם המרת נתוני 

  ך כרוהדבר    ,לויקינתונים   (MARC  264)תג  "  ירושלים "  עבור מקום הפרסום   ברשומהשדה  ההערך של  את  

  במקרה זה הנתון "ירושלים"   .ויקינתונים לפריט    ההתאמת וה  שד הבהמרת מחרוזת הטקסט המאכלסת את  

המשמעות היא שהזנת הנתונים כבר לא מציינת רק את ירושלים  .  Q1218ירושלים    –  נתונים יותאם לפריט ויקי

 קיימיםלכל הנתונים ש  –  מכונהגם לקריא  שבאופן    –  וצר חיבור נ כמקום הפרסום באופן קריא אנושי, אלא  

הגיאוגרפי המדויק. ויקינתונים   הומיקומ  ה, אוכלוסיית העל ירושלים, כמו סוג העיר, תאריך הקמת   בויקינתונים 

https://id.loc.gov/
http://www.bl.uk/bibliographic/datafree.html
http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/index.html
https://viaf.org/viaf/data
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כמר  גם  ומשמש  חיצוניים,  למזהים  "על  המידע  כז  מזהה  גם  כולל    "ירושלים הפריט  כגון    מידע 

WorldCat(קטלוג )מאוחד מזהה  בינלאומי   ,VIAF    הזיהוי  ומזהה העיר רשומת  עבור  הקונגרס  ספריית    של 

יש יותר    ויקינתונים . לאינה פשוטה הנכונים    ויקינתונים ההתאמת מחרוזות טקסט לפריטי  עם זאת,    .ירושלים 

מקומות, אבל יש גם פריט לאופרה מאת  שמות  . חלקם  (5)תרשים    "ירושלים"  מחרוזת הפריטים עם    40-מ

 ( Q44519)"ירושלים"    ששמושנכתב על ידי סלמה לגרלוף  ורומן  (  Q478463)  "ירושלים"  ששמהג'וזפה ורדי  

 . (6)תרשים 

 

 

 חיפוש המחרוזת "ירושלים" בויקינתונים 5תרשים 

 

 בויקינתונים ערכים שונים למחרוזת "ירושלים"שלושה  – 6תרשים 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92
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נמצא בשימוש הספריות ו קידוד רשומות ביבליוגרפיות  לסטנדרט  משמש  ה  ,MARCפורמט  קושי נוסף הוא ש

יוזמה של ספריית    MARCפורמט  אינו מותאם לסביבת הנתונים המקושרים.    ,שנה  50- כבר למעלה מ הוא 

העשרים הקונגרס   המאה  של  השישים  בשנות  תקן    .ופותח  למצוא  בעולם נדיר  רבות  כה  שנים  ששרד 

בפורמט  המחשבים.   מקושרים אמים  שתו  תגים נוספו    MARCאמנם  נתונים  של  הרעיון  ה  ,את   תגיםכמו 

 להוסיף   כמו כן ניתן  .על נשוא רשומת הזיהוישמאפשרים להוסיף פרטים    ,לעילשנוספו ברשומות זיהוי שנזכרו  

מספר סטנדרטי או קוד שפורסמו על פריט שלא ניתן להכיל בשדה )שדה שמאפשר להוסיף      MARC  024תג  ל

נוספים   מזהים (אחר ויקינתונים  כולל  ,סטנדרטים  ניתן    7בתרשים  .  אך זה עדיין לא מספק  .את המזהה של 

 . עם מזהים נוספים יחד  רולינג ייק יישמזהה ויקינתונים נוסף לרשומת הזיהוי של ג'לראות 

 

רולינג ברשומת הזיהוי של ספריית  ייק יימזהים שנוספו לרשומת הזיהוי של ג' – 7תרשים 

  )/http://authorities.loc.gov( הקונגרס

 FR – Functionalמשפחת המודלים התפיסתיים של פונקציות נדרשות )מבוססים על    RDAכאמור, כללי  

(Requirements.  ביניה הביכש,  1998-בנוסד    ם הראשון  ספריות -ןהפדרציה  ומוסדות  אגודות  של  לאומית 

(IFLA( פרסמה את הדרישות הפונקציונליות לרשומות ביבליוגרפיות )FRBR)  .FRBR   הציג מודל ביבליוגרפי

תוכן מהתגלמויות  של    אינטלקטואלית   אחריות רדה בין  רעיוני חדש שהכיר בחיבור בין משאבי מידע, תוך הפ 

הציע ארגון מחדש של נתוני קטלוג הספרייה, שונה מאוד מהפורמט ה"שטוח"   FRBR  .(2004)קדר,    פיזיות 

  חדש זה הוא מודל  מודלשונות.  מפורשים בין רשומות  קשרים יוצר פורמט שאינו מזהה או , שהוא MARCשל 

)-ישויות  ישויות מפורש קשרים שיכולים להתקימציין בוהוא    ,(Entity–relationship modelקשרים    . ים בין 

כסטנדרט תוכן, לא כפורמט אחסון או  המודל הוכרז  וצעד הכרחי קדימה לפיתוח נתונים ביבליוגרפיים,  זה  היה  

כמו   לספריות  MARCתצוגה  את  המשימה  נותרה  .  לבסיס    MARC  פורמטלהתאים  מודל  לצורה שתתאים 

 .RDAשל קשרים -ישויות 

http://authorities.loc.gov/
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ספריית הקונגרס ,  שמציעה הרשת הסמנטית לספריות ההזדמנות    ולנצל את חידושים  כדי להתמודד עם ה

פיתוח   של  יזמה  ביבליוגרפי  מודל  את תיאור  להחליף  בשם   ,קהוותי  MARC  פורמט  שעתיד  לו   וקראה 

Bibliographic Framework Initiative  –  BIBFRAME  .BIBFRAME,    בשנת רק  נועד    ,2011שהושק  לא 

 Park) אלא להציע תפיסה חדשה של התיאור הביבליוגרפי עצמו ,כפורמט קידוד  MARCלהחליף את פורמט 

2020 .,et al  .)  בבסיסוBIBFRAME  עליונה    ית יאונטולוגא  הו ייחודי  הנתונים מקושרת ברמה  באופן  מזהה 

חושף את הקשרים בתוך הנתונים הוא  ו  ,בנתונים ביבליוגרפיים ישויות ומושגים בעולם האמיתי שנמצאים  

באמצעות   לי  BIBFRAME-ל  .RDFהללו  פוטנציאל  בין  ש  היחסים  מערכות  של  המלא  התיאור  את  אפשר 

רבים  ואתגרים  יש קשיים  עדיין  אך    .ספרייהבמידע  באחזור  ת המשתמש  ילשפר ולהעשיר את חוויומשאבים  

 בדרך.

כדי לאפשר נעשים  ומאמצים רבים    ,פשוט  ואינ לפורמט החדש    MARCרשומות מפורמט    יהמעבר של מיליונ 

המעבר ביניהם  את  נוספים מספר  ,  וגופים  הקונגרס  ספריית  של   Program for Cooperative:  יוזמות 

Cataloging   –  PCC,    מיזם קטלוג שיתופי שבו חברים תורמים רשומות ביבליוגרפיות ונתונים קשורים שהוא

סטנד  של  משותפת  מערכת  הביבליוגרפייםתחת  השירות  בכלי  שימוש  תוך  ומוסכמות    רטים 

(https://www.loc.gov/aba/pcc/  ;)Linked Data for Production   –  LD4Pשהוא בין    ,  פעולה  שיתוף 

( מוסדות  הקונגרס,  אוניברסיטת  קורנל,  אוניברסיטת  קולומביה,  אוניברסיטת  שישה  ספריית  הרווארד, 

ואוניברסיטת   שירותים אוניברסיטת  פרינסטון  ייצור  של  עבודה  זרימות  של  במעבר  להתחיל  כדי  סטנפורד( 

( ספרייה  ממוקדי  נתונים  של  פורמטים  של  מסדרה  המבוססים  MARCטכניים  לאלה  פתוחים  על  (  נתונים 

Kim )  ( https://wiki.lyrasis.org/display/LD4P2)  הפרויקט נמצא בשלב השלישי שלו  .(LODמקושרים )

et al., 2021.)    בכניסה לרשת יהווה שינוי גדול בעולם הספריות ופריצת דרך גדולה  המעבר לפורמט החדש

 הסמנטית. 

   סיכום

נתונים מקושרים הם דרך  בספריות עוברים למודל של נתונים מקושרים.  נתונים  -א העשרים ואחת המטבמאה  

סוגים  וכך מתאפשרים  ,  נוחה לעיבוד של מחשבלבניית נתונים על מנת למנף את הקשרים ביניהם בצורה  

הציבוריים    על המשאבים   רב וחשובשונים של חקר וגילוי משאבים. נתוני הספרייה הקיימים מכילים מידע  

לנסתר ממנועי  הם  נעולים בפורמט נתונים מזדקן ומובנים בדרכים שהופכות את התוכן שלהם  שלנו, אך לרוב  

ידי  החיפוש על  בנתונים    MARCפורמט  מ מעבר  ה.  שימוש  לעשות  נוכל  סמנטיים,  נתונים  של  למודלים 

   .נים מוזיאובארכיונים וב, בספריות עשורים רבים במשך עשירים שנוצרו ה

 לחלק אמיתי מהאינטרנטלהפוך את נתוני הספרייה  הן יוזמות שיכולות    "נתונים מקושרים " הרשת הסמנטית ו

רשומות הקטלוג יהפכו ם בנתוניה.  היום קיים  להעצים את יכולת הפעולה ההדדית של הקטלוג הרבה מעבר לו

במרחב חוזר  לשימוש  וניתנים  זמינים  פתוחים,  הכלללנתונים  הרשת  ועולמית -י  כבר  הר ,  יוגבלו  שומות  לא 

https://www.loc.gov/aba/pcc/
https://www.loc.gov/aba/pcc/
https://www.loc.gov/aba/pcc/
https://wiki.lyrasis.org/display/LD4P2
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נתונים ומערך נתונים עם רישיונות פתוחים, משתמשים אחרים  -. על ידי שחרור מטאלקהילת הספריות בלבד 

נטייה זו לפתיחות ומתן   .לאפשר חיבורים חדשים אף  הנתונים ולעשות בהם שימוש חוזר ואת  אחזר  ליוכלו  

  מסוגלות להביאטכנולוגיות אלו  ו  המגמה כבר החלה   גישה תואמת היטב את האתוס של ספריות וארכיונים.

   הקטלוג. מרחבשינוי מוחלט של ל

אך  נמצא בפיתוח כבר קרוב לעשור,    BIBFRAME  הסטנדרט הביבליוגרפי  בזמן כתיבת מאמר זהיש לציין ש 

הסטנדרט   .כדי להתנסות באחסון נתונים וקיטלוג  , וגם זאת משתמשים בו באופן פעילמעטים  מוסדות  רק  

למרות זאת חשוב לעקוב    .בספריות בארץ וגם ברוב הספריות בעולם לא נמצא בשימוש  הביבליוגרפי הזה עדיין  

 ישאר מאחור. שלא נ כדי בתחום אחר השינויים וללמוד על החידושים 
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