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 :רקע

 מבוסס והוא, חופשית אינציקלופדיה ולספק ליצור היא הפרוייקט מטרת. לכולנו מוכר ויקיפדיה פרוייקט
 .חופשי באופן ריכהלע שניתן תוכן של מודל על

 :שונים( articles – ערכים) מאמרים בין הקישור הוא בוויקפדיה מרכזי אלמנט
 "Wikipedia's articles provide links designed to guide the user to related pages with 
additional information1" 

 

 :הבעיה

 קישורים, זה ובכלל, והשמטות טעויות בה ייתכנו יכ מובן, אדם בני י"ע ונערכת נוצרת שוויקפדיה מכיוון
 .העורך י"ע מוחמצים שונים מאמרים בין אפשריים

, (לשפר שמעוניינים קיים ערך או, חדש ערך, לדוגמה) מסויים ערך של טקסט שבהנתן סוכן יצרנו אנו
 .אחרים לערכים אפשריים קישורים יציע

 
 הקישורים כל את ומציע, בערך האפשריים המילים צירופיו המילים כל את שבודק סוכן הוא נאיבי פתרון

 .קיימים לערכים
 (:overlinking" )יתר קישור" של מצב מקבל שאנו הוא זה בפתרון החסרון

"An overlinked article contains an excessive number of links, making it difficult to identify 
links likely to aid the reader's understanding significantly"2 
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 http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:About  
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 (:underlinking" )בקישורים חסר" של ממצב להמנע נרצה, שני מצד

"An article is said to be underlinked if words are not linked that are needed to aid 
understanding of the article" 

 
 שלא העובדה הוא, לאוטומטי הקישורים בחירת תהליך את להפוך הניסיון את שמסבך נוסף מרכיב
 קווים רק אלא, לא מילים ואילו לקשר מילים אילו לבחור כיצד 3משמעית וחד מדוייקת הגדרה קיימת
 Ask yourself, "How likely is it that the reader will also want to read that: "לדוגמה) מנחים

other article?" " ) 

 

 :פתרון

 :כללי

, לקשר ראוי מילים אילו ההגדרה של" מעורפל"ה האלמנט ובייחוד, שתארנו הבעיה יינימאפ בגלל
, זאת במקום. מתאים אינו פריורי-א באופן לקישור מילים שייבחר אלגוריתם להגדיר ניסיון כי החלטנו

 הסיקל ינסה ומכך, בהן המקושרות המילים ואת קיימים ערכים שייבחן סוכן – לומד סוכן של לכיוון פנינו
 .לקשר ראוי אותן המילים את חדשים ערכים עבור

 
 .וקישור, למידה: מצבים בשני פועל שלנו הסוכן
 הקישורים את בוחן הוא ערך בכל כאשר, מוויקפדיה ערכים של מאגר על עובר הסוכן, הלמידה בשלב

 מחשב מהם אחד כל ועבור, (בהמשך אותם שנגדיר כפי) האפשריים הקישורים ואת, בערך הקיימים
 את שונות בטכניקות מחשב הסוכן, מכן לאחר. שונות( feature) תכונות של אוסף עבור הניקוד את

 .בקובץ המידע את ושומר, תכונה כל של( החשיבות או) המשקל
 

 לפי בו האפשריים הקישורים כל את ומדרג( חדש או קיים) ערך מקבל הסוכן, הקישור בשלב
 הוא גם שנלמד קריטריון לפי) מסויים מספר בוחר ומתוכם, הלמידה בשלב שמצא חשיבות/המשקלים

 .כקישורים אותם ומסמן, ביותר הגבוה הניקוד בעל( הלמידה בשלב
 

 פעולות שמבצע מודול כולל כך ולשם, מוויקפדיה ודפים טקסט של בניתוח בעיקר עוסק שלנו הסוכן
 הקיימים הקישורים כל מציאת, תטקסטואלי מבחינה וניתוחו הדף קריאת: מוויקפדיה דפים על שונות

 .וכדומה שייך הדף להם הקטגוריות מציאת, בדף
 

 :אלגוריתם

 :שלבים בכמה מתבצעת הלמידה
 :ברמות שונות מידע איסוף( א

 .(האימון בקבוצת הערכים מכל) גלובלי מידע ניתוח .1
 .הנוכחי מהערך ספציפי מידע .2
 .מפנה הקישור אליו מהערך מידע .3

 
 גלובלי מידע של ניתוח. שונה שלהם הריצה שזמן מהעובדה גם נובעת ותהשונ לרמות החלוקה

 אליו הערך של ניתוח מאשר יותר מהיר כזה וניתוח, בנפרד ערך כל של ניתוח מאשר יותר מהיר
 (.ויקיפדיה אל נוספת גישה שדורש מכיוון) מפנים
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  Wikipedia has no firm rules: Wikipedia has policies and guidelines, but they are not carved in 

stone; their content and interpretation can evolve over time. Their principles and spirit matter more 
than their literal wording, and sometimes improving Wikipedia requires making an exception. Be bold 
but not reckless in updating articles, and do not agonize about making mistakes. Every past version of 
a page is saved, so any mistakes can be easily corrected. 
 (http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Five_pillars) 
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 .ריצה בזמן חסוךל כדי( 2ו 1 רק, לדוגמה) מהרמות בחלק רק ניתוח מאפשר שלנו הסוכן בפועל

 1רמות )סוכן היוריסטי : את החלוקה לרמות ממימשנו בפועל באמצעות שני ממשקים נפרדים
 (.3גם רמה ) מקווןוסוכן , (2ו

 
 :על קבוצת האימון תכונה כל של חשיבות/המשקולות חישוב( ב

 ניקוד השפעת וחישוב, קישור אכן הוא האם בדיקה האפשריים מהקישורים אחד כל עבור
 (.בשיטות ראו) למידה אלגוריתמי באמצעות לגביו השונות כונותהת

 
 :"(אמיתיים"ה הקישורים לנו ידועים עבורה) בדיקה קבוצת על בדיקה( ג

 (. הלמידה לשלב דומה באופן) האפשריים הקישורים כל זיהוי .1
 .שבחרנו השונות התכונות ערך חישוב .2
 .מקבל שהקישור הכולל הניקוד חישוב .3
 הקישורים כמות של פרמטר הוא X כאשר, ביותר הגבוה הערך בעלי שוריםהקי X של בחירה .4

 .לערך היחסית
 :הבאים הערכים של מדידה י"ע האלגוריתם של ההצלחה חישוב .5

a. דיוק (Precision:)  מספר הקישורים שהסוכן בחר שהיו גם במקור ביחס למספר

 .הקישורים שהסוכן בחר
b. רגישות (recall/sensitivity :) מספר הקישורים שהסוכן בחר שהיו גם במקור ביחס

 .המקורייםלמספר הקישורים 
c. ייחודיות (specificity:)  מתוך , בחר לאמספר הקישורים האפשריים שהסוכן

  .הביטויים שאינם קישור במקור
 הקישורים כל את זיהה הערך של הכותב כי מניחים אנו, הלמידה שלבי שאר בכל כמו כי נציין

 נתייחס אנו אך, החמיץ שהכותב טוב קישור יציע שהאלגוריתם בפועל ייתכן ולכן, "נכונים"ה
 ".טעות" כאל אליו

 
 :קישור
, (משוייך הערך להן קטגוריות כולל) גולמי טקסט של בצורה ערך מקבל הסוכן, הקישור בשלב

 .לקשר כדאי מתוכו וביטויים מילים אילו מציע, הלימוד בשלב צבר אותו המידע על ובהסתמך
 שונות הכרעה טכניקות ובאמצעות, (2,3)שונות ברמות למדנו אותו במידע לבחור ניתן, זה בשלב גם

(SVM ,החלטה עץ.) 

 .התוצאה את להמחיש מנת על, ויקיפדיה דמוי אינטרנט כדף להציג בחרנו התוצאה את
 

 :שיטות

 הנחות

 בשפה) בוויקיפדיה קיימים ערכים של ניתוח על מתבססת הסוכן של הלמידה, לעיל שצויין כפי
 או מדי יותר שמא או) מתאים באופן מקושר הערך האם לנו ידוע שלא הוא בכך החסרון(. האנגלית

 (.מדי פחות
 :מקלות הנחות מספר הנחנו ההפשטה לצורך
  ממולצים כערכים שמוגדרים ערכים (featured )ולא, "אמיתיים"ה הקישורים כל את מכילים 

 . 4"מיותר" קישור אף מכילים

 משורשרים קישורים היתר בין, סוגים לכמה מתחלקים בוויקיפדיה הקישורים (piped )– 

 לא. מפנים אליו הערך של המלא השם ינוא הערך בדף שמופיע הטקסט בהם קישורים
 ערכים שני חשבנו שם) התוצאות בחישוב למעט, הלמידה בתהליך אלו לקישורים התייחסנו

 (.אותם כולל ולא הללו הקישורים כולל – רגישות של

 תמונות כולל לא – הערך של הגולמי הטקסט מתוך רק הם מתייחסים אנו אליהם הקישורים ,

 .וכדומה( references) הפניות
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 Featured articles are considered to be the best articles Wikipedia has to offer, as determined by 

Wikipedia's editors. They are used by editors as examples for writing other articles. 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Featured_articles)  
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 ובנוסף רצפי מילים הכוללים רק מילים , מיליםשל  זוגות ,בודדות מילים של לבחירה הצטמצנו

ההרחבה של האלגוריתם לצירופי מילים  (.capital letter)המתחילות כולן באות גדולה 

ולכן ויתרנו  באופן יחסית משמעותי אך מגדילה את זמן הריצה, ארוכים יותר היא טריוויאלית
 .5העלי

 
 

 הגדרת מאפיינים

בדרך  .החלטה האם ביטוי מסוים ראוי להיות קישור צריכה להיעשות על פי תרומת הביטוי לקוראה
מונחים הקרובים לתחום העיסוק בעוד ש, מוכרים לציבור הרחבהמונחים כלל נעדיף להמנע מלקשר 

ים לקשר פעלנו בכמה כדי לבחור אילו ביטוי. לקשר נרצהשל הערך או מכילים מידע מרחיב בנושא 
 :שלבים

 
 :יצרנו מספר היוריסטיקות על סמך ניתוח של כלל הערכים בקבוצת האימון, ראשית

 המשפט בתוך יםקישור של היחסי המיקום. 
ראינו כי תדירות ההופעה של קישורים בתחילת משפטים גדולה יחסית להופעתם בהמשך 

 .משפט יקבלו ערך גבוה יותרלכן קישורים פוטנציאליים שממוקמים בתחילת . המשפט

 
 (.הטקסט בשאר להופעתן יחסית) גבוהה בתדירות קישורים לפני שמופיעות מילים 

ראינו כי מילים מסוימות מופיעות בתדירות גבוהה בהרבה לפני קישורים מאשר תדירות ההופעה 
יכוי בחרנו את המילים שלפני המילה הפונטנציאלית לקישור כאחד המדדים לס. הכללית שלהן

 .של אותה המילה להיות קישור
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מילים  4ו 22%מילים הן עוד  3כותרות עם . מכותרות הערכים בוויקיפדיה 55%מילים בודדות וזוגות הם כ 

11% . 



 

 נראה כי כמות הקישורים בדף נמצאת פחות או יותר ביחס  – לאורכו יחסית בדף הקישורים כמות
נעזרנו בכך כדי להגביל את הכמות הקישורים שאותם אנו בודקים לעומק . ישר לאורך הערך

 .בסוכן המקוון

 
 



בחרנו מאפיינים , הניתנת לכימות מוגדר בצורה אינו כלל המנחה בבחירת קישוריםכיוון שה, שנית
 :בהקשר של הערךהביטוי שלדעתנו יכולים לרמוז על חשיבות 

 :הנוכחי מהערך ספציפי מידע .1
a.  מילים קצרות במיוחד הן לרוב מילות קישור ולא בעלות תוכן  –מספר התווים במילה

 . משל עצמן
b. וד שזוגות מילים ונחים בעמילה בודדת מאפיינת מ – בקישורם המיליר מספ

 .גם מונחים וגם שמות של אנשים מאפיינים
c. ביטוי שמופיע פעמים רבות חשוב יותר להבנה  –ערך בהביטוי  של ההופעה תדירות

 .של הערך
d. מבחין בין  – או אחר גדולות באותיות רק מתחילה מילים צירוף, מספר: הקישור סוג

 .מונחים כלליים ותאריכים או נתונים, שמות
e. היוריסטיקה גלובלית – לקישור שקודמת ההמיל מהי. 
f. היוריסטיקה גלובלית – במשפט הקישור של היחסי המיקום. 
g.  מידע הדדי גבוה רומז  - 6הדדי מידע מכיל המילים צירוף כמה עד ,מילים פיצירועבור

 .על צירוף מילים חשוב
h. לזהות ולהמנע מבחירה של כדי  – אחר פוטנציאלי קישור בתוך מוכל הביטוי האם

 (.Euler, Leonhard Euler)תתי קישורים 

 :מפנה הקישור אליו מהערך מידע .2
a. מעיד על תחום ידע  – משותפת קטגוריה בעלי המפונה והערך המפנה הערך האם

 .דומה
b. בערך שמופיעות מילים עם שמשותפות המופנה בערך שמופיעות המילים מספר 

 .מעיד על תוכן דומה – המפנה
c. כאשר מילים , בדומה לקודם –המשותפות בין הדפים " חשובות"פר המילים המס

 .חשובות מוגדרות על פי המידע ההדדי
d. מעיד על קשר ישיר בין  – המפנה הערך של הכותרת את מכיל המופנה הערך האם

 .הערכים
 

 למידה אלגוריתמי

 :שונים למידה לאלגוריתמי הניתנות, (לעיל תוארוש) תכונות אוסף באמצעות נעשית הקישורים בחירת
1. SVM :רציפות תכונות עם היטב ומתמודד שחקרנו התכונות את שמכמתות תוצאות מספק .

 שאופיינים מאפיינים בין גבולות ומגדיר, (גאוסייני) RBF קרנל מבוסס SVMב השתמשנו
 scikit-learn .7 של SVM במימוש נעזרנו. מקושרות מילים לבין מקושרות לא למילים

 information על המבוסס, ID3 מסוג החלטה עץ בעצמנו מימשנו: החלטה עצי תבאמצעו .2
gain .אילו החלטה בקבלת האנושי החשיבה תהליך את יותר טוב לחקות עשויים החלטה עצי 

 אקראי החלטה ויער SVMמ בשונה) ההחלטה תהליך את מהם להבין קל ובנוסף לקשר מילים
 שאינם מאפיינים עם להתמודד כדי. היוריסטיקותה של חשיבותן על להסיק ומכך, (בהמשך
 .לקבוצות אותם וחילקו לאחוזונים אותם המרנו רציפים

, (Random Forest) אקראי החלטה יער בעצמנו מימשנו: אקראי החלטה יער באמצעות .3

 החלטה יער. הרוב תוצאת לפי ובוחרת אקראיים עצים כמה שבונה החלטה עצי על ואריאציה
 הודות החלטה עצי משל יותר נמוכה הכללה משגיאת שנהנה טוב גוריתםכאל נחשב אקראי

 .בו המובנה לאקראיות
 

 שיפור זמן ריצה

 עם להתמודד מנת על. זמן הרבה יחסית לוקחתמצריכה פנייה לשרת ו לוויקפדיה ישירה גישה, כאמור
 מרמות נתונים ניתוח שמאפשר , הסוכן של שלבי-רב מבנה: מקבילות גישות בשתי נקטנו זאת בעיה
 של בטכניקה השתמשנו ובנוסף, התוצאה לאיכות ריצה זמן בין האיזון את לבחור וכך גישה של שונות
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. עתידית למידה לזרז מנת על – הלמידה בזמן ניגשים אנו אליהם הדפים של( cache) מטמון יצירת

 .הערכים של הקטגוריות עבור וגם, עצמם הערכים עבור גם השתמשנו זו בטכניקה
 

 :תוצאות

וניתוח איכותי , כמותי של תוצאות שלב האימוןניתוח  –בשתי דרכים שונות  את תוצאות הלמידהנציג 
 .של שלב הקישור

  
רוב . ויער אקראי SVMאבל ראשית נרצה להסביר את אופן בחירת המשקולות של קישורים עבור 

, ביטוי שאינו כזהקישור ולביטוי שהוא ל זהה ולכן מתן משקל, בדף אינן קישוריםהמילים המופיעות 
 דפים לקישורמאוד מעט בחר שהאלגוריתם יתוביל לכך , על פי המאפיינים אינה חדהכאשר ההבחנה 

 שור מאשר לבחירת ביטוייותר לבחירת קי גדול לנרצה לתת משק, כמשקל נגד לכך. (אם בכלל)
כדי לבחור את (. על חשבון איכותם, וכך להגדיר את כמות הקישורים הנבחרת)קישור שאינו 

 :של משקל ערכנו ניסיון של ערכים שונים SVMהמשקולות המתאימים ביער אקראי וב

 
 

שהאלגוריתם יבחר יותר שכן העדפנו , הגבוה (recall)רגישות החלטנו לבחור את הערכים שמספקים 

סוכן ל שבניגודש לציין י. מעט קישורים מאשר שיבחר רקאיכותיים פחות אף אם הם קישורים 
 .לסוכנים אלו בררנות מסוימת לגבי הקישורים, מושלם מבחינה זוש" טיפש"ה
 

 .מכאן והלאה נציג את התוצאות על סמך המשקלים אותם בחרנו
 

 :ניתוח כמותי

 :של תהליכי הלמידה השונים ביחס לכמות הקישורים האמיתיים מהם למדנו( precision)הדיוק 



 

 
 
 

 :הםשל( specificty)הייחודיות 

 

 
 :רגישות וה



 

 :שוניםה סוכניםה בין השוואה

ניתן לראות כי , עם זאת .לו של הסוכן ההיוריסטיהסוכן המקוון מספק תוצאות דומות לאבאופן כללי 
ויער אקראי המידע הנוסף שמקבל הסוכן המקוון מאפשר לשפר את  SVMעבור האלגוריתמים 

אך פוגע , ירת הקישורים וגם בייחודיות שלהםהתוצאות של הסוכן ההיוריסטי גם בדיוק של בח
 .ברגישות

מתכנסים לערכים  שניהם –ריסטי נראה כי אין עדיפות לסוכן המקוון או לסוכן ההיו, עבור עץ החלטה
 .ורגישותייחודיות , דומים של דיוק

 

 :האלגוריתמים השונים השוואה בין

הוא בוחר מעט מאוד קישורים כלומר  –היא הנמוכה ביותר מבין השלושה  החלטההעץ של  הרגישות
לא יציבות כאשר יער אקראי מציג תוצאות , ויער אקראי בוחרים יותר קישורים SVM. רשהופיעו במקו

 .באופן ניכר
 בררן SVM, (55%)ניתן לראות שעץ החלטה מספק את התוצאות הטובות ביותר  ,דיוקהמבחינת 

 .בוחר קישורים רבים עוד יותרויער אקראי , פחות בבחירת קישורים ולכן מקבל דיוק מופחת
אם כי ההפרש מהייחודיות , יותרהחלטה מספק את התוצאות הטובות בהעץ  ,ודיותייחהגם מבחינת 

  .קטן יותר SVMשמספק 

 :שגודל קבוצת האימון הנדרש בכדי לקבל תוצאות מיטביות שונה בין האלגוריתמים השונים נציין גם
 לעץ ההחלטה נדרש מדגם אימון גדול הרבה יותר מאשר לSVM  בכדי להגיע לתוצאות טובות

 .ביחס ליכולות של האלגוריתם
 רק ( לעצמו)יחסית מספק תוצאות סבירות  היער האקראי, לעומת שני האלגוריתמים האחרים

וייתכן כי מדגם אימון גדול יותר ממה (. קישורים 0,555כ )מגודל סף מסויים של קבוצת האימון 
 .שבדקנו ייאפשר לו גם להתייצב

 



 ניתוח איכותי

 ערכים של בצורה הסוכנים פעולת של תוצאותדרך אחרת לבחון את התוצאות היא להתבונן ב
 ומדע היסטוריה, ביוגרפיה) ידע תחומי ממספר ערכים על הקישור שלב את הרצנו כך לשם. מקושרים

 (.מדוייק
 . 8סוכנים השוניםאליבא דה" חור שחור"פסקת המבוא של ן מדוגמאות המובאות להלבאנו נדון 

 
ניתן . הסוכן הטיפש מוסיף קישורים ללא הבחנה לכל מילה שקיים עבורה דף בוויקיפדיה, כצפוי

אך ניכר שהוא מוסיף יותר מדי , לראות שהוא אומנם מצליח לזהות את כל הקישורים הרלוונטים בדף
וכן קישורים לא רלוונטיים עד לעתים מוסיף הס. קישורים ויוצר עומס קוגניטיבי המקשה על הקריאה

 .isכדי אבסורד כמו 
 

הקישורים . הסוכן המבוסס על עץ החלטה מקמץ מאוד בקישורים ומוסיף קישורים כמעט רק לשמות
כאשר הוא פועל בצורה מקוונת הוא מצליח לאתר . המעטים שהוא כן מוסיף רלוונטים כמעט תמיד

 .כמעט תמיד גם הם רלוונטים –קישורים נוספים ולא רק שמות
 

עץ פחות מן הסוכן הטיפש והרבה יותר מ, הסוכן המבוסס על יער אקראי מוסיף קישורים רבים
בחירות של בדומה ל ,רבים מהקישורים שהוא מוסיף, אף שהסוכן מאתר קישורים רלוונטים. ההחלטה

רסה בג(. אך הוא שיפור לעומת הסוכן הטיפש)הם אינם רלוונטיים ולא מסייעים לקורא  ,סוכן הטיפשה
קוונת רואים שיפור של ממש בטיב הקישורים המוצעים באופן כללי ומספר הקישורים המוצע נראה מה

ועדיין יש לא מעט קישורים , יחד עם זה התוצאה אינה אחידה על פני הערכים השונים. טוב יותר
 .שאינם רלוונטיים

 
יפה לקורא מבלי ליצור כמות וצפיפות הקישורים המוצעת נראית  –נותן תוצאות יפות  SVMסוכן ה

אך , אומנם הוא מוסיף לעתים קישורים לא רלוונטיים. וטיב הקישורים טוב למדי, עומס ויזואלי עודף
בגרסתו המקוונת התוצאה דומה מאוד לגרסה . נראה שהקישורים המוצעים הם בדרך כלל רלוונטיים

גבוה ונראה  mutual informationלמושגים עם ( מעצם ההגדרה שלנו)אך יש העדפה , הלא מקוונת

 .שיש לכך תרומה ושיפור קל לעומת הגרסה הלא מקוונת
 

 :במקור

 
 

 :סוכן טיפש
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 [.ם מצורפים לעבודה עצמהקבצי פלט של דפים נוספי] 



 :ID3סוכן היוריסטי עם 

 :סוכן היוריסטי עם יער אקראי

 :SVMסוכן היוריסטי עם 

 
 :ID3סוכן מקוון עם 



 :RFסוכן מקוון עם 

 
 :SVMסוכן מקוון עם 

 
 

 דיון

מבחינת מספר , בפועל. הסוכן המקוון יספק תוצאות טובות יותר מאשר הסוכן ההיוריסטי אנו הנחנו כי
על אף שהניתוח הכמותי וזאת , נראה שהוא אכן טוב יותר, דוגמאות של תוצאות הסוכנים באופן ידני

  .לא העיד על כך
מאפיין של המידע ההדדי הוא מרכיב משמעותי יחסית ככל הנראה הגורם לכך היא העובדה שה

ולכן הערך המוסף האיכותי שלו , (שלנו לפחות)בבחירת קישורים להרחבה בשיקול הדעת האנושי 
 .גבוה מהתרומה הכמותית

 
 באיזה אופן ייתבצע תלוימכיוון ש, אין בהכרח שיטה עדיפהנציין כי , לימודבבואנו לבחור אלגוריתם 

אם משתמשים בפלט של הסוכן כהצעות לקישורים שאדם אנושי יחליט אם לקשר או : בסוכן שימושה
. רנים מספיק בעצמםאך אינם בר ויותיותר קישורים ואפשר יםשמציע או יער אקראי SVMעדיף נ, לא

 ,בדיקה אנושית לוויקיפדיה ויוסיף קישורים ללא( bot)ואם הכוונה היא שהסוכן יהיה אוטומטי לגמרי 

ולא  ומקטין את הסיכוי לקישורים מיותרים יותרהרבה בררן מכיוון שהוא  נעדיף את עץ ההחלטה
 .נכונים

 
 



 סיכום

ראינו כי ניתן . קיפדיהיבפרוייקט זה יצרנו סוכן לומד שמטרתו לסייע בבחירת קישורים בין ערכים בוו
, יבית של קישוריםהבחירה הנא אתמשמעותית להשתמש במספר מאפיינים היוריסטים בכדי לשפר 

  .בכך ושמדד המידע ההדדי הוא מרכיב משמעותי
ושימוש , סיפק לנו גמישות בין זמן ריצה לבין איכות התוצאות שונות רמותהאפשרות לגשת למידע מ

 .בבחירת הקישוריםבאלגוריתמי למידה שונים אפשר לנו לשלוט בבררנות של הסוכן 
 

על טיב הקשרים בין ערכים  מחקר נוסףאנו מאמינים כי . זה מהווה רק צעד ראשון בדרךפרוייקט 
 .ייאפשר לקבל סוכן המסוגל לספק תוצאות טובות עוד יותרה יוויקיפדשונים ב

 
 

 נספחים

ID3  והשוואת חשיבות ביןfeatures 

רים שנמצאים במעלה העץ הם 'פייצ –השונים רים 'עץ החלטה מספק הבנה של חשיבותם של הפייצ
רים שנמצאים במורד עץ ההחלטה 'ופייצ, כאלו שמאפשרים הבחנה טובה יותר בין קישור ללא קישור

העץ . מתאר את העץ המתקבל המצורף ID3.pdfקובץ  .יש להם תרומה נמוכה יותר להבחנה

שוט יותר כדי שגם במקרים שבהם אותו כדי לקבל עץ פ" לגזום"ובחרנו שלא , המתקבל מסובך למדי
 .ניתן יהיה להבין מהם יוצאי הדופן שבהם כן מקשרים, על פי רוב לא מקשרים

האם המילה ": סוג המילה"ר החשוב ביותר לבחירה האם מילה היא קישור הוא לא הוא 'הפייצ
 (:1סוג )או שכל המילה היא מספר , (0סוג )באות קטנה , (2סוג )מתחילה באות גדולה 

 עם . לא נהוג לקשר לערכים על מספרים ובמקרה זה העץ מעדיף שלא לקשר -ספרים מ
שכן מספר יכול להיות גם שנה ובוויקיפדיה בשפה , זאת ראוי לציין שזה לא מובן מאליו

נהוג מאוד לקשר לדפי שנים שנותנים קונטקסט היסטורי על ( להבדיל מהאנגלית)העברית 
 .אירועים שקרו באותה שנה

 שיש ( 'אנשים וכו, של מקומות)במקרים רבים אלו שמות  –מתחילה באות גדולה מילה ש
 (רים'נבחנים יתר הפייצ. )להם חשיבות ולכן ראוי להיות קישור

  מילה כזו יכולה . רק לעתים רחוקות תופיע מילה כזו כקישור –מילה שמתחילה באות קטנה
 .להיות למשל מושג

" סתם"שמוכיח את עצמו ככלי טוב להבחנה בין , mutual informationר שני בחשיבותו הוא ה'פייצ

, רים במורד העץ על פי מקרים'מכאן והלאה משתנה חשיבות הפייצ. מילים לבין מושגים של ממש
שייכות לאותה קטגוריה , רים הבולטים כחשובים ביותר הם המילה המופיעה לפני הקישור'אבל הפייצ

 .ומספר המילים במושג, (מקווןר 'פייצ)
 

 מישור ההפרדה בין קישורים ללא קישורים
SVM אך קשה יחסית לפרש מרחב רציף ורב ממדי , הוא כלי מצוין להבחנה בין קישורים ללא קישורים

ננסה לעשות זאת באמצעות הטלה ממרחב רב ממדי למרחב . רים לצורה אינטואיטיבית'של כל הפייצ
וצביעה , (ומר קרנל דומה לזה שמשמש אותנוכל) RBFמבוסס קרנל  Kernel PCAדו ממדי באמצעות 

לפי מספר ממדים וכך נדגים את האפשרות להגדיר החלטה לגבי קישור על פי מספר ממדים במקביל 
– rbf_pca.png 



יתר הנקודות נצבעות על פי . כשקישור מופיע בצבע אדום בולט, כל נקודה מציינת מילה שנלמדה
ניתן לראות שלא די בממד יחיד . וציון על פי מילה קודמת, ילהסוג המ, מספר המילים במושג: ר'הפייצ

אך לכל אחד מהמימדים יכולה להיות תרומה משלו , כדי לתפוס האם מושג הוא קישור או לא
 .להחלטה

למשל , יחסית ולא ניתן להציג כך" דלילים"רים מסוימים הם 'בהקשר לצורת הצגה זו ראוי לציין שפייצ
Mutual information –  יש מעט מאוד מילים עםMutual information  גבוה והטלה עםPCA  לא

 .ר זה הוא אינדיקציה טובה לקישוריות של מילה'אך פייצ, תבליט מילים כאלו
 


