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 מטרות הקורס:
NLP ס שפה. הוא מרכיב נדרש היום בכל יישומי הבינה המלאכותית העוסק בממשק אדם מכונה מבוס

 text),ת עיבוד שפות טבעיות הוא תחום שמטרתו לאפשר למחשב לנתח שפה טבעית כתובה או מדובר
or speech)  ) בצורה הדומה למוח האנושי, ומכאן ההשקה לתחום הבינה המלאכותיתAI עוזרים .(

על מנת כזה  הם מחייבים מודולילמינ Bots -כמו גם יישומים בוטים Siri, Alexa, Cortanaכגון  אישיים
 משימות.ו דיאלוג לבצע 

 

 רס ותוצריו:ומבנה הק
הקורס נועד להציג בפני הסטודנטים את המורכבות במידול שפות אנוש, וכן להקנות ידע מעשי שיסייע 
להם לפתור משימות בתחום עיבוד שפות טבעיות, החל מכלי מיון וכלה בתרגום אוטומטי. בקורס יחשפו 

 .עיות והאסכולות השונות בתחום בתקופות השונותהסטודנטים לתיאוריות המד
במעבדה יוצגו שיטות וכלים עדכניים המשמשים לעיבוד שפה ונתרגל עיבוד והקמת בסיסי נתונים, 
מודלי שפה ופיתרון בעיות עמימות. לכל התיאוריות, האלגוריתמים והכלים נביא דוגמאות אמיתיות של 

 לפרויקטים אמיתיים בתעשייה. מוצרים וטכנולוגיות שפותחו בתחום ונקשר
בנוי כסמינר, שבו יחקרו הסטודנטים תחומים שונים של מידול שפה ויוכלו להתרכז בנושא אחד, הקורס 

יעסוק בהיבטים אלגוריתמיים, בנושאים  המחקר של הסטודנט בקורס . אתגר מעניין אותו יחקרו
ישיר בין  הסטודנט יבנה קשר  . לשוניים ובהדגמת כלים המבצעים ניתוחים על נתוני שפה טבעית

מקרים ודוגמאות לפרויקטים בחזית  לימוד קשר מחקר ליישומי תעשייה תוך יהתיאוריות ליישומים ו
  טק והמחקר.-תעשיית ההיי

המבטא , NLP הפרויקט יהיה בעל אופי מחקרי או יישום ,לבחירת הסטודנטבנה פרויקט יאורך הקורס ל
ויתבקשו להציג פרזנטציה כיתתית של  זוגותלמידים יעבדו בהת .נלמדו בקורסש את האתגרים

 הפרויקט.
 
 
 
 



 
       

 

  לפי שבועות):תוכנית משוערכת הנושאים שיילמדו (
 עיבוד שפות טבעיות :1שבוע 

 הגדרה ומושגי יסוד •
 שימושים עיקריים ומטרות •

 מבחן טיורינג, אלייזהשורשים וסקירה היסטורית: 
 עיבוד שפה :2שבוע 

 ל עיבוד של רובדי השפה השוניםסקירה כללית ע •
 "עמימות": הבעיה, הפתרון, תרגול •
 עיבוד שפה: המוח לעומת המכונה •

 נושאים לשוניים רלוונטיים :3שבוע 
 פונטיקה אקוסטית •
 פונולוגיה ופרוזודיה •
 מורפולוגיה •
 לקסיקון •

 נושאים לשוניים רלוונטיים (המשך) : 4שבוע 
 תחביר וסמנטיקה •
 פרגמאטיקה •
 ניתוח שיח •

 מודלי ידע : 5שבוע 
 אסכולות בעיבוד שפות טבעיות •
 גישות סימבוליות •
 שיטות סטטיסטיות •

 מודלי ידע (המשך) : 6שבוע 
 )connectionistגישת "הקשרים" ( •
 הגישה ההיברידית •

 כלים לעיבוד שפה טבעית :7שבוע 
 מבוא לכלים עיקריים על פי קטגוריות לשוניות •
 מושגים מתקדמים •
 ואתגריםמתודולוגיה, כלים  •

 מצגות אמצע :8שבוע 
 כלים ואלגוריתמים :9שבוע 

 NLPפלטפורמות ליישום מערכות  •
 כלים ואלגוריתמים (המשך) :10שבוע 

 NLPפלטפורמות ליישום מערכות  •
 אינטגרציה של אלגוריתמים וכלים :11שבוע 

 אתגרים בעיבוד שפות טבעיות •
 שימוש בכלים לפתרון הבעיות •
 בפרויקטים אמיתייםהדגמות לשימוש בכלים  •

 ממשק למשתמש – VUI :12שבוע 
 הגדרות ומושגי יסוד •
 תכנון וביצוע •
 שימושיות •

 הגשת פרויקט : 13שבוע 
 



 
       

 

 מרכיב הציון:
 

 פרויקט  מצגת  עבודות כיתה וש.ב. משימה

 50% 30% 20% משקל
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