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Æ˙Â¯˜È†˙ÂÁÙ˘ÓÂ†ÌÈ¯ÈÚˆ†ÌÈ¯ÂË˜Â„

Ï‚Ò·†ÌÈ¯·Á‰†ÏÎ†Ï˘Â† ÈÏ˘†¯˙ÂÈ·†¯˘Â‡Ó‰†Ú‚¯‰
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Æ‰˙Ú¯Ï

˙Â¯ËÓ†˘ÂÏ˘†‰ÓˆÚÏ†‰·Èˆ‰†ÔÂÈ¯Â‚≠Ô·†˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡

˙ˆÙ‰ ÈÚ„Ó‰†¯˜ÁÓ‰†˙ÂÚˆÓ‡·†Ú„È†¯ÂˆÈÈ†∫˙ÂÈÊÎ¯Ó

Æ‰¯·ÁÏÂ†Ì„‡Ï†‰ÓÂ¯˙Â ‰‡¯Â‰‰†˙Î¯ÚÓ†˙ÂÚˆÓ‡·†Ú„È

È˙Ï·† ˙Â˜È„‡·† ÂÏ‡† ˙Â¯ËÓ† ˘ÂÏ˘·† ‰˜·„† ‡È‰

‡Ó‚Â„‰†˙‡†Ì˙ÓÙ‰†Ì˙‡˘†ÚÎÂ˘Ó†È‡†Æ˙¯˘Ù˙Ó

ÌÎ˙ÂÏÈÚÙ·† ¨Ì˙‡˘Â† ‰ËÈÒ¯·ÈÂ‡‰Ó† Ì˙Ï·È˜˘

ÂÁÎ˘˙†‡ÏÂ†ÈÚ„Ó‰†Ú„È‰†˙¯·‚‰Ï†ÂÏÚÙ˙†¨˙È„È˙Ú‰

Æ‰¯·Á‰Â†Ì„‡‰†˙·ÂË†˙‡†˙¯˘Ï†ÍÈ¯ˆ†‰Ê†Ú„È˘†Ú‚¯Ï

ÏÎ¢†∫ÈÂËÒÏÂË†·Ï†ÏÂ‚„‰†ÈÒÂ¯‰†¯ÙÂÒ‰†·˙Î†‰Ê†‡˘Â·

ÌÈ¯Á‡†Ï˘†˙ÏÚÂ˙Ï†Ì‰·†˘Ó˙˘Ó†ÂÈ‡Â†ÌÈÚ„Ó†„ÓÂÏ‰

Æ¢Ú¯ÂÊ†ÂÈ‡Â†˘¯ÂÁ‰†Ì„‡Ï†‰ÓÂ„

Â¯ˆ˜˙†Ì‚Â†ÂÚ¯Ê˙†Ì‚†¨Â˘¯Á˙†Ì‚˘†ÌÎÏ†ÏÁ‡Ó†È‡

ÆÍ¯„‰† Í˘Ó‰·† ÂÁÈÏˆ˙˘† ÌÎ˙‡† Í¯·ÓÂ† ¨ÚÙ˘·

¨ÌÈ¯ÈÚˆ†ÌÈ¯ÂË˜Â„†ÌÎÏ†ÁÂÎ†¯˘ÈÈ

ÆÌÎÏÂÎÏ†‰„Â˙Â

ËÏ·ÈÂ†ÈÓÈß‚†ßÙÂ¯Ù



¨ÌÈ¯˜È‰†ÂÈ¯‚Â·

Ï˘†‰ÈÙÂÒÂÏÈÙÏ† ¯ÂË˜Â„† ¯‡Â˙†˙Ï·˜† ÏÚ†ÌÎ˙‡† Í¯·Ó† È‡

ÆÔÂÈ¯Â‚≠Ô·†˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡

¨¯˜ÁÓ·†ÌÎÈ‚˘È‰†ÏÚ†ÌÎÏ†˜ÚÂÓ†ÌÂÈ‰†ÌÎÏ†˜ÚÂÓ˘†¯‡Â˙‰

ÆÌÎ„Â‡Ó†ÏÎ·†Ì˙¯ÒÓ˙‰†‰ÈÏ‡†‰„Â·Ú†Ï˘†ÌÈ˘†Â˘¯„˘†ÌÈ‚˘È‰

˙Â¯·‚˙‰†ÍÂ˙†Ì˙˘Î¯†ÌÈ¯‚Â·‰†˙Â¯Â˘†ÔÈ·†ÌÂÈ‰†ÏÏÎÈ‰Ï†˙ÂÎÊ‰†˙‡

‰ÂÂ‡‚·†‰¯ÂÁ‡†ÏÎ˙Ò‰Ï†ÌÂÈ‰†ÌÈ‡˘¯†Ì˙‡Â†ÌÈÏÂ˘ÎÓÂ†ÌÈÈ˘˜†ÏÚ

Ì‚˘†Â¯ÎÊ†ÆÌÎ˙ÁÓ˘·†ÌÈÁÓ˘Â†ÌÎ·†ÌÈ‡‚†Â‡†Ì‚†Æ‰ÁÓ˘·Â

˙ÁÙ˘ÓÓ† ˜ÏÁ† ˙ÂÈ‰Ï† ÂÎÈ˘Ó˙† „ÈÓ˙† ¯‡Â˙‰† ÌÂÈÒ† ¯Á‡Ï

ÂÚÈ‚˙˘Î†˙ÂÁÂ˙Ù†˙ÂÚÂ¯Ê·†ÂÏ·˜˙˙†„ÈÓ˙Â†ÔÂÈ¯Â‚≠Ô·†˙ËÈÒ¯·ÈÂ‡

˙ÂÏ·Ï†Ì˙Ò†Â‡†ÌÈ¯˜ÂÁÂ†ÌÈ¯ÂÓ†Ï‚Ò†È¯·ÁÎ†¨˙ÂˆÚÈÈ˙‰†¨¯Â˜È·Ï

ÆÌÈ¯·Á†ÔÈ·

Ì‚†ÂÏ†˘È†Í‡†ÌÎÏ˘†È˘È‡†‚˘È‰†‰Â˘‡¯·Â†˘‡¯·†‡Â‰†‚˘È‰‰

È„ÈÓÏ˙†ÌÎÈ˙ÈÓÚ†Ì‚Â†¨‰ÁÙ˘Ó‰†¨ÌÈÁÓ‰†∫ÌÈ·Â˘Á†ÌÈÙ˙Â˘

Ì˙Â‡˘Â†È˘Â˜†Ï˘†˙ÂÙÂ˜˙·†ÌÎÏ†Â¯ÊÚ˘†‰Ï‡†ÏÎ†ÆË¯ÂË˜Â„‰

‰˘„Á†‰·Â˙Ï†Ì˙Ú‚‰†¯˘‡Î†¯˘Â‡†Ï˘†ÌÈË˜†ÌÈÚ‚¯·†Ì˙Ù˙È˘

Æ‰Î¯·‰†ÏÚ†Â‡Â·È†¯˜ÁÓ·†Í¯„†˙ˆÈ¯Ù†Â‡

¯ÁÓ†¨ÌÂÈ‰†¨¯ˆ˜†ÔÓÊÏ†˜¯†ÂÏÎÂ˙†‰ÁÓ˘Â†‰ÂÂ‡‚·†‰¯ÂÁ‡†ÏÎ˙Ò‰Ï

ÂÎÈ˘Ó‰Â†„È˙Ú‰†Ï‡†ÌÎÈÙ†˙‡†Â‡˘†ÔÎÓ†¯Á‡Ï†ÆÌÈÈ˙¯ÁÓ†Ì‚†ÈÏÂ‡Â

¯‚˙‡†ÌÈ‡Â¯†Â‡†ÆÂÈ‰˙†Â·†ÌÂ˜Ó†ÏÎ·†‰ÈÈ¯ÂÙ‰Â†‰˘˜‰†‰„Â·Ú·

ÁÂ¯†È˘‡†¨ÌÈÈÈËˆÓ†ÌÈ¯˜ÂÁ†Ï˘†‡·‰†¯Â„‰†˙¯˘Î‰·†ÈÊÎ¯Ó

ÈÚ„Ó†„ÒÂÓÎ†‚¢·‡†˙‡†·ˆÓÏ†Â˙ÙÈ‡˘†˙Ó˘‚‰Ï†Í¯„Î†ÌÈ‚È‰ÓÂ

˙‡†Ì‚†ÔÈÈˆÏ†ÏÎÂ˘†ÌÈÂÂ˜Ó†Â‡†ÆÌÏÂÚ·Â†ı¯‡·†ÏÈ·ÂÓ†È¯˜ÁÓÂ

˙Â·¯˙‰†¨Ú„Ó‰†È‚È‰Ó†ÂÈ¯‚Â·†ÔÈ·†ÌÈ˘†¯ÙÒÓ†„ÂÚ·†ÌÎÓ˘

ÆÏ‡¯˘È·†‰¯·Á‰Â

°ÂÁÈÏˆ‰Â†ÂÏÚ

ÔÈÈË˘Â¯·†ÈÓ¯†ßÙÂ¯Ù

ÔÓËÈÈ¯˜†˘¢Ú†ÌÈÓ„˜˙Ó†¯˜ÁÓ†È„ÂÓÈÏÏ†¯ÙÒ‰†˙È·†Ô˜È„

ÌÈÓ„˜˙Ó†¯˜ÁÓ†È„ÂÓÈÏÏ†¯ÙÒ‰†˙È·†Ô˜È„†¯·„
Ê¢Ò˘˙†Ë¯ÂË˜Â„†È¯‚Â·Ï†ÔÓËÈÈ¯˜†˘¢Ú



לטה הפקו
למדעי הרוח 

והחברה

לטה הפקו
למדעי ההנדסה לטה הפקו

למדעי הטבע

לטה הפקו
למדעי הבריאות

ת הספר בי
לניהול

המחלקה
ללימודים בינתחומיים

ת הספר בי
ללימודי מדבר

ר  ו קט דו אר  תו
לפילוסופיה



ת הספר בי
ללימודי מדבר

 מר פרנסיסקו אלחנדרו סנצ'ז בררה



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

פרנסיסקו אלחנדרו סנצ’ז בררה
לאחר שאושר חיבורו

ההשפעה של אתנול בפרי על התנהגות השיחור של עטלפי פירות

Francisco Alejandro Sánchez Barrera

The Effects of Ethanol in Food on the Foraging Behavior of Egyptian Fruit Bats



לטה הפקו
למדעי הרוח 

והחברה
המחלקה לפסיכולוגיה

איתמר בילו למר 
ליאת גולדפרב לגב' 

עידו זיו למר 
דרור דויד לב למר 

עפרה לוי לגב' 
שני מנשקו לגב' 

מיכל פרוי לגב' 
ערבה קלאי לגב' 
יואב קסלר למר 
לגב'  אורית רויז

המחלקה לסוציולוגיה-אנתרופולוגיה
אילאיל הרציון-שני לגב' 

המחלקה למקרא ומזרח קדום
למר  דוד גל

נטליה נעמי מאי לגב' 
ניצן עמיתי-פרייס לגב' 

המחלקה לספרות עברית
יפעת הכט לגב' 

חיותה זילברמן לגב' 
עמרי יבין למר 

בתיה רייכמן לגב' 

המחלקה ללשון עברית 
טליה דיתשי-ברק לגב' 

אלכסיי )אליהו( יודיצקי למר 

המחלקה להיסטוריה של עם-ישראל
אהרון כהן למר 

המחלקה למחשבת ישראל
יהודה ביטי למר 

אהוד קריניס למר 

המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
ארתור גניס למר 

ביארגארגל יונדן למר 
עודד כהן למר 

ג'ורג' סמואל מנדס דה ג'סוס למר 
יוסף ספיר למר 

המחלקה לחינוך
עידית טבק לגב' 

לורט מלכה שור לגב' 
עפרה פינברג לגב' 

שולמית פישר אינציגר לגב' 
דניאל פלד למר 

רינה שטלמן לגב' 

המחלקה לפילוסופיה
רקפת אפרת-לבקוביץ' לגב' 

אריאל שריד למר 

המחלקה לספרויות זרות ולבלשנות
חנה אדלמן קומי לגב' 

גלינה גורדישבסקי לגב' 
אורית פוקס לגב' 

רחל קואסטל לגב' 

המחלקה לכלכלה
חן כהן לגב' 

אנה קרוש לגב' 
מוסי רוזנבוים למר 

המחלקה לעבודה סוציאלית
אסתר זיכלינסקי לגב' 

עינב )הירשנזון( שגב לגב' 
איתן שחר למר 



למר

איתמר בילו
לאחר שאושר חיבורו

קשיי יצירה בעבודת השחקן על דמות בראי מאפייני אישיותו

Itamar Bilu

Difficulties in actor’s Process of Creating a Character – a Reflection of his 
Personality Traits
Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

ליאת גולדפרב
לאחר שאושר חיבורה

קונפליקטים ושליטה המתעוררים בזמן ביצוע פעולות אוטומטיות

Liat Goldfarb

Conflicts and Control that Arise During the Performance of Automatic 
Processes
Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

עידו זיו
לאחר שאושר חיבורו

התגבשותה וחוסנה של תיאוריה נאיבית: בדיקת הצורך במשאבים 
קשביים להבניית ידע נאיבי ועמידותו בפני עומס קוגניטיבי לאחר 

התגבשותו

Ido Ziv

Consolidation and Resilience of Naïve Theories: An Examination of the 
Role of Attention in Construction of Naïve Knowledge and its 
Resilience to Cognitive Load

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

דרור דויד לב
לאחר שאושר חיבורו

רמת מובהקות סובייקטיבית

Dror David Lev

Subjective Significance Level

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

עפרה לוי
לאחר שאושר חיבורה

הקשר בין ויסות עצמי, שפה וסגנון ההנחיה האמהי אצל ילדים 
ADHD-בסיכון ל

Ofra Levy

The Relationships between Self-Regulation, Language, and Mother`s Tutoring 
Style in Children at Risk for ADHD

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

שני מנשקו
לאחר שאושר חיבורה

המשכיות ושינוי בייצוגים מנטאליים של אם ומטפלת נוספת בקרב 
ילדים בגילאי בית ספר שחוו טיפול לא נאות

Shany Manashko

Continuity and Change in the Mother and Additional Caregiver 
Representations among School-Aged Maltreated Children

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

מיכל פרוי
לאחר שאושר חיבורה

אינטראקציית אם-ילד, היענות והפנמה של סטנדרטים, בקרב ילדים 
ADHD-בני שלוש בסיכון ל

Michal Faroy

Mother-Child Interaction, Compliance and Internalization of Standards of 
Three-Year-Old Children at Risk for ADHD

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

ערבה קלאי
לאחר שאושר חיבורה

עיבוד וייצוג שברים

Arava Kallai

Processing and Representation of Numerical Fractions

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

יואב קסלר
לאחר שאושר חיבורו

תהליכי עדכון בזיכרון העבודה המילולי

Yoav Kessler

Updating Processes in Verbal Working Memory

Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

אורית רויז
לאחר שאושר חיבורה

תחושת שליטה, סגנונות שליטה והשפעתם על איכות החיים של 
החולים במחלות כרוניות

Orit Roiz

Sense of Control, Modes of Control and Their Influence on Quality of Life of 
Patients who Suffer from Chronic Diseases

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

אילאיל הרציון-שני
לאחר שאושר חיבורה

"המאבק הלא אלים לשחרור טיבט": הבניית הלאומיות הטיבטית 
במרכזי תיירות בהודו ובנפאל

Eileil Harzion-Shani

The “Non-violent Struggle for the liberation of Tibet”: Constructing Tibetan 
Nationality in Tourist Centers in India and Nepal

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

דוד גל
לאחר שאושר חיבורו

הישוב בצפון מערב הנגב בשלב האחרון של תקופת הברונזה 
התיכונה, ברונזה תיכונה ג'

David Gal

The North-Western Negev in the Last Phase of the Middle Bronze Age, MBIII

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

נטליה נעמי מאי
לאחר שאושר חיבורה

תפקידים טכסיים-פולחנים של המלך באומנות  מהתקופה 
האשורית החדשה )המאות הט'-הז' לפסה"נ(

Natalie Naomi May

Sacral Functions of the King as Represented in Neo-Assyrian 
Art (Ninth -Seventh Centuries BCE)

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

ניצן עמיתי-פרייס
לאחר שאושר חיבורה

המנהל של ג'נד אלארדן וג'נד פלסטין בתקופת האומיית וראשית 
התקופה העבאסית על פי חותמות וממצא קטן אחר

Nitzan Amitai-Preiss

The Administration of Jund Al-Urdunn and Jund Filastin During the Umayyad 
and Early Abbasid Periods According to Seals and Other Small Finds

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

יפעת הכט
לאחר שאושר חיבורה

הבניית המרחב בתהליך הקריאה: קריאה בארבע יצירות מאת ש"י 
אברמוביץ' )מנדלי מוכר-ספרים(

Yifat Hecht

The Construction of Space in the Process of Reading the Literary Text: 
The Case of S.Y. Abramovitz

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

חיותה זילברמן
לאחר שאושר חיבורה

אליהו טסלר מונוגרפיה

Hayuta Zilberman

Eliahu Tessler - A Monograph

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

עמרי יבין
לאחר שאושר חיבורו

בין תל-אביב לאוהיו ובין מונגוליה לקליפורניה: מרחב ומקום 
במחזות השכונה של חנוך לוין

Omri Yavin

Between Tel-Aviv and Ohaio and between Mongolia and California Space 
and Place in Hanoch Levin’s Neighborhood Plays

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

בתיה רייכמן
לאחר שאושר חיבורה

הקומדיות של אפרים קישון - יצירתו הדרמטית של הומוריסטן

Batia Riechman

The Comedies of Ephraim Kishon – The Dramatic Art of a Humorist

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

טליה דיתשי-ברק
לאחר שאושר חיבורה

הכינויים לאלוהי ישראל בעברית המקראית

Talia Ditchi-Barak

All the Epithets of the God of Israel in Biblical Hebrew

Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אלכסיי )אליהו( יודיצקי
לאחר שאושר חיבורו

דקדוק העברית שבתעתיקי אוריגנס

Alexey (Eliyahu) Yuditsky

The Grammar of the Hebrew of Origen’s Transliterations

Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אהרון כהן
לאחר שאושר חיבורו

התהוותן של עיירות הפיתוח שדרות, אופקים ונתיבות 1965-1951

Aharon Cohen

The Formation of the Development Towns Sederot, Ofaqim and 
Netivot 1951-1965

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

יהודה ביטי
לאחר שאושר חיבורו

בין פילוסופיה לקבלה בהגותו של הרב דוד כהן )תרמ"ז-תשל"ב(: 
עיון בספר "קול הנבואה"

Yehuda Bitty

Philosophy and Kabbalah in the Thought of Rabbi David Cohen: 
Studies on “Kol Hanevua” book

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אהוד קריניס
לאחר שאושר חיבורו

רעיון העם הנבחר באלכתאב אלכ'זרי )ספר הכוזרי( ומקורותיו 
בתורת האמאם השיעית

Ehud Krinis

The Idea of the Chosen People in Judah Halevi’s al-Kitāb al-Khazarī and its 
Origins in Shī‘ī Imām Doctrine
Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

ארתור גניס
לאחר שאושר חיבורו

עיצוב מושג האנרגיה המינימאלית לקליטת מים על-ידי שורשים

Arthur Genis

Modeling the Minimum Energy Concept for Soil Water Extraction by Roots

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

ביארגארגל יונדן
לאחר שאושר חיבורו

הערכת תהליכי מידבור במונגוליה באמצעות טכניקות של חישה 
מרחוק

Bayarjargal Yunden

Assessing Desertification Process in Mongolia by Using Remote Sensing 
Techniques

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

עודד כהן
לאחר שאושר חיבורו

אקולוגיה של בנק הזרעים של הצמח הפלשני, שיטה כחלחלה 
)Acacia saligna(, בדגש על מנגנון הקטילה התרמי

Oded Cohen

The Seedbank Ecology of the Invasive Plant, Acacia saligna, Focusing on the 
Thermal Killing Effect

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

ג’ורג’ סמואל מנדס דה ג’סוס
לאחר שאושר חיבורו

הערכה גיאוסטטיסטית של תגובת חיטה אורגנית למאפייני קרקע

Jorge Samuel Mendes de Jesus

Geostatistical Assessment of Organic Wheat Response to Soil Parameters

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

יוסף ספיר
לאחר שאושר חיבורו

הצומח הטבעי בבתות הספר כסמן לשינויי אקלים באזור המעבר 
מים-תיכוני למדברי

Joseph Sapir

The Natural Vegetation in the Semi-Steppe Shrublands as an Indicator for 
Climate Changes

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

עידית טבק
לאחר שאושר חיבורה

למידה קבוצתית ולמידה אישית: תהליכי פרופסיונליזציה במסגרת 
תכנית עמיתות מכללה-שדה

Edith Tabak

Group Learning and Personal Learning: Professionalism in the Context of a 
Partnership between a College of Education and an Elementary School

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

לורט מלכה שור
לאחר שאושר חיבורה

ידע היגדי בדידקטיקה שלומדים סטודנטים להוראה בשיחת משוב 
עם המדריכים הפדגוגיים

Loret Malka Shor

Didactic Propositional Knowledge Studied by Student Teachers in 
Supervisory Conference

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

עפרה פינברג
לאחר שאושר חיבורה

רפורמה בית-ספרית המבוססת על תיאוריית ההכוונה העצמית: 
השפעות ומשמעויות

Ofra Feinberg

A school Reform Program Based on Self Determination Theory: Effects on 
Students, Meaning for Teachers

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

שולמית פישר אינציגר
לאחר שאושר חיבורה

הנחיית מפגשים בין אוכלוסיות בקונפליקט- אידיאולוגיה ופרקטיקה

Shulamit Fischer Einziger

Ideology and Praxis - Facilitating Encounter Groups

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

דניאל פלד
לאחר שאושר חיבורו

מעורבות הורים בבית-הספר כתלות בערכים ארגוניים

Daniel Peled

Parental Involvement in School as Dependence on Organizational Values

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

רינה שטלמן
לאחר שאושר חיבורה

הארות מתוך כתבי מרטין בובר על הקשר בין חינוך האופי לבין 
חינוך להתייחסות אמנותית

Rina Shtelman

Martin Buber’s Thought on the Link between Character Education and Art 
Education

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

רקפת אפרת-לבקוביץ’
לאחר שאושר חיבורה

המשמעות והחשיבות של הבדל מיני בפנומנולוגיה של הרוח של 
הגל

Rakefet Efrat-Levkovich

The Significance of Sexual Difference in and for Hegel’s Phenomenology of 
Spirit
Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אריאל שריד
לאחר שאושר חיבורו

המימד הפרטי והציבורי של ה"עצמי"

Ariel Sarid

The Private and Public Dimensions of the Self

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

חנה אדלמן קומי
לאחר שאושר חיבורה

נרטיבים של הדור השני לשואה בצפון אמריקה: זיכרון, היסטוריה 
וזהות

Hannah Adelman Komy

Holocaust Narratives of the Second Generation in North America: Memory, 
History, and Identity

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

גלינה גורדישבסקי
לאחר שאושר חיבורה

השמטת נושא המשפט בשפת ילדים ובשפת מבוגרים ברוסית

Galina Gordishevsky

Subject Omission in Adult and Child Russian

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

אורית פוקס
לאחר שאושר חיבורה

שפת הסימנים הישראלית על פי תורת הסימן של אסכולת 
קולומביה והתיאוריה: "פונולוגיה כהתנהגות האדם"

Orit Fuks

Israeli Sign Language (ISL) According to The Sign-Oriented Approach of the 
Columbia School and The Theory of “Phonology as Human Behavior”

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

רחל קואסטל
לאחר שאושר חיבורה

ריק ביוגראפי מול קיום דמיוני בשירתה של אמילי דיקנסון

Rachel Quastel

Biographical Void Versus Imaginary Existence in the Poetry of Emily Dickinson

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

חן כהן
לאחר שאושר חיבורה

חלוקת פרסים בתחרויות עם זוכה יחיד

Chen Cohen

Allocation of Prizes in Winner-Take-All Contests

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

אנה קרוש
לאחר שאושר חיבורה

השוואת ניידות בין-דורית בהכנסות על פני זמן ובין מדינות

Anna Krush

Comparing Intergenerational Income Mobility over Time and between 
Countries

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

מוסי רוזנבוים
לאחר שאושר חיבורו

מדיניות תמריצים אופטימלית למשיכת השקעות ישירות זרות

Mosi Rosenboim

Optimal Incentive Policy for Attracting Foreign Direct Investment

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

אסתר זיכלינסקי
לאחר שאושר חיבורה

תמורות בארגוני המגזר השלישי בישראל וביכולתם להפיק הון 
חברתי לאור תהליכים של מעורבות ממשלתית ותהליכי מיסחור

Ester Zychlinski

Changes in Israeli Third Sector Organizations and in their Ability to Produce 
Social Capital in Light of Processes of Government Involvement and 
Commercialization

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

עינב )הירשנזון( שגב
לאחר שאושר חיבורה

התפתחות זהותן של נשים ישראליות צעירות בעקבות טיול 
תרמילאים

Einav (Hirshenzon) Segev

The Identity Development of Young Israeli Women after a Backpacking Trip

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

איתן שחר
לאחר שאושר חיבורו

מקוצ'ין שבהודו למושב נבטים שבנגב: סיפורה של הסתגלות 
בפרספקטיבה רב דורית

Eitan Shahar

A Prayer: “Gates of will” - From Cochin, India, Toward Moshav Nevatim, 
Southern of Israel.  A Story of Multigenerational Perspective of Adaptation

Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לטה הפקו
למדעי הטבע

המחלקה למתמטיקה
מקסים ברשדסקי למר 

המחלקה למדעי המחשב
מנחם אדלר למר 

ענב וינרב למר 
רועי זיוון למר 

ינון אברהם חביב למר 
ראובן יגל למר 

רונן יצחק קט למר 
נטע סוקולובסקי לגב' 

המחלקה לפיסיקה
אלה גרומן לגב' 
יונתן דובי למר 

זיאד חמודה למר 
סטניסלב חצביץ למר 

המחלקה לכימיה
רוני אנטואן אילוס למר 

ליובוב למברסקי קוזין לגב' 
מיכל רפילוביץ לגב' 

דרור שמיר למר 
אליזבטה שנדלוב לגב' 

המחלקה למדעי החיים
זכריה נגלו אוטיאנו-איאיו למר 

מרק איצקו למר 
אלכסנדר ארנוביץ' למר 

רחל דוידוביץ-ריקנטי לגב' 
הדס הבלנה לגב' 

גאסטון אנריקה מרטין זולא בניטס למר 
מריאנה זרצקי לגב' 

אנה חיימוב לגב' 
עידן כהן למר 

שמואל כהן למר 
מור סלומון לגב' 

עדו  פילין למר 
ניב פלגי למר 

יעל פרדמן לגב' 
שמואל פרנס למר 

חגי שמואלי למר 

המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה
צפריר לוי למר 



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

מקסים ברשדסקי
לאחר שאושר חיבורו

מיון מטריצות מרחביות

Maxim Bershadsky

On Classification of Spatial Matrices



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

מנחם אדלר
לאחר שאושר חיבורו

ניתוח מורפולוגי לעברית : גישה סטוכסטית לא-מונחית ומבוססת 
מילים

Menahem Adler

Hebrew Morphological Disambiguation: An Unsupervised Stochastic Word-
based Approach



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

ענב וינרב
לאחר שאושר חיבורו

חלוקת סוד, תכניות פרישה וחישוב בטוח: היבטים בסיבוכיות 
ושימושים קריפטוגרפיים

Enav Weinreb

Secret Sharing, Span Programs, and Secure Computation: Complexity Issues 
and Cryptographic Applications

Summa Cum Laude בציון "מעולה"



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

רועי זיוון
לאחר שאושר חיבורו

חיפוש משותף לבעיות אילוצים מבוזרות

Roie Zivan

Concurrent Search for Distributed Constraints Satisfaction Problems



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

ינון אברהם חביב
לאחר שאושר חיבורו

מערכות משובצות מחשב מתייצבות עצמית ועמידות בפני טעויות

Yinnon Avraham Haviv

Self-Stabilizing Fault-Resilient Embedded Systems



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

ראובן יגל
לאחר שאושר חיבורו

מערכות הפעלה מתייצבות עצמית

Reuven Yagel

Self- Stabilizing Operating Systems



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

רונן יצחק קט
לאחר שאושר חיבורו

מערכות אחסון נתונים מבוזרות ומתייצבות עצמית

Ronen I. Kat

Self-Stabilizing Distributed Storage



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

נטע סוקולובסקי
לאחר שאושר חיבורה

היררכיות מרובות רזולוציות להצגה ממוחשבת

Neta Sokolovsky

Multiresolution Hierarchies for Visual Computing



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

אלה גרומן
לאחר שאושר חיבורה

גלים בפלסמת זוגות ומנגנונים ליצירת קרינת רדיו מפולסרים

Ella Gruman

Waves in Pair Plasma and Mechanism of Radio Emission in Pulsars

Summa Cum Laude בציון "מעולה"



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

יונתן דובי
לאחר שאושר חיבורו

הולכה ותכונות אחרות של מערכות על-מוליכות לא-מסודרות ואיים 
על-מוליכים

Yonatan Dubi

Transport and Other Properties of Disordered Super-conducting Films and 
Super-conducting Islands



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

זיאד חמודה
לאחר שאושר חיבורו

שימוש בספקטרוסקופיית אינפרא אדום ושיטות חישוב מתקדמות 
לאפיון רקמות עור שפירות וסרטניות, ותאים נורמליים וסרטניים 

בתרביות

Ziad Hammody

Characterization of Benign and Malignant Skin Lesions and Cells in Culture 
using IR Spectroscopy and Statistical Methods



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

סטניסלב חצביץ
לאחר שאושר חיבורו

המדידות האופטיות והדינאמיקה של תפוגת נושאי מטען בבורות 
InGaN/GaN קוואנטים וננו מבנים קוואנטים מ

Stanislav Khatsevich

Optical Studies and Carrier Relaxation Dynamics of InGaN/GaN Quantum 
Wells and Nanostructures



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

רוני אנטואן אילוס
לאחר שאושר חיבורו

חומרים אורגנים פלואורסנטים חדשים בעלי כושר הדלקה / כיבוי 
עצמי

Roni Antoine Illos

All Organic Fluorescent Switches



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

ליובוב למברסקי קוזין
לאחר שאושר חיבורה

תפקיד ה-pH בהאצת הציליות במערכת מוקו-ציליארית

Liubov Lemberskiy Kuzin

Role of pH in Ciliary Activation in Mucociliary System



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

מיכל רפילוביץ
לאחר שאושר חיבורה

חקירת מערכות פולימורפיות ותכנון והכנה של קו-קריסטלים

Michal Rafilovich

Investigation of Polymorphic Systems and Design and Preparation of Co-crystals 



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

דרור שמיר
לאחר שאושר חיבורו

קומפלקסי ניקל תלת ערכי עם ליגנדים מקרוציקליים בתמיסות 
מימיות

Dror Shamir

Nickel (III) Complexes with Macrocyclic Ligands in Aqueous Solutions



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

אליזבטה שנדלוב
לאחר שאושר חיבורה

חיזור תרכובות הלו-אורגניות בעזרת קומפלקסים מקרוציקליים של 
ניקל חד-ערכי

Elisabetha Shandalov

Reduction of Halo-Organic Compounds by Macrocyclic Complexes of Ni(I)



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

זכריה נגלו אוטיאנו-איאיו
לאחר שאושר חיבורו

מערכות אלטרנטיביות להדברה ביולוגית של יתושים באמצעות 
חיידקים רקומביננטיים שמבטאים גנים 

Bacillus thuringiensis subsp.israelensis -מ

Zachariah Ngalo Otieno-Ayayo

Emerging Alternative Systems for Mosquito Biocontrol Using Recombinant 
Bacteria Expressing Genes from Bacillus thuringiensis subsp. israelensis



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

מרק איצקו
לאחר שאושר חיבורו

 Open-Reading Frames ביטוי של
 Bacillus thuringiensis subsp. israelensis -מ

ב- Escherichia coli וחקר פעילותם בהדברת יתושים

Mark Itsko

The Potential of Open-Reading Frames from Bacillus thuringiensis subsp. 
israelensis Expressed in Escherichia coli to Control Mosquitoes



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

אלכסנדר ארנוביץ’
לאחר שאושר חיבורו

ויסות הפעילות של חלבון DnaA מ- Escherichia coli ע"י ממברנה

Alexander Aranovich

Regulation of Escherichia coli DnaA Protein Activity by the Membrane



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

רחל דוידוביץ-ריקנטי
לאחר שאושר חיבורה

הנדסה מטבולית של מסלול הטרפנואידים בפרי העגבנייה

Rachel Davidovich- Rikanati

Metabolic Engineering of the Terpenoid Pathway in Tomato Fruits



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

הדס הבלנה
לאחר שאושר חיבורה

הדדיות ביחסי טפיל פונדקאי: חשיבותם של גורמים אקולוגיים

Hadas Hawlena

Interrelated Nature of Host-Parasite Interaction: Role of Ecological Factors



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

גאסטון אנריקה מרטין זולא בניטס
לאחר שאושר חיבורו

השפעת עקת מלח על התפתחות תלויית ניטראט, של 
Arabidopsis thaliana ארכיטקטורת שורש של

Gaston Enrique Martin Zolla Benites

The Effect of  Salt Stress on the Nitrate-Induced Development of Arabidopsis 
thaliana Root Architecture



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

מריאנה זרצקי
לאחר שאושר חיבורה

גורמים פיזיולוגים וביטוי גנים במהלך קביעת טיפוס המיקוריזה 
הנוצר בין Terfezia boudieri )כמהה מדברית( ושורשים מותמרים של 

Cistus incanus )לוטם שעיר(

Marianna Zaretsky

Physiological Factors and Gene Expression Involved in Determination of 
Mycorrhizal Types Formed between Terfezia boudieri Isolates and Cistus 
incanus Transformed Root Clones



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

אנה חיימוב
לאחר שאושר חיבורה

מנגנוני ויסות פריחה בקקטוסים הזוחלים

Anna Khaimov

Regulation of Flowering in the Vine Cacti



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

עידן כהן
לאחר שאושר חיבורו

מנגנון ההתלכדות ובקרת התרגום השמור של Rubisco  ביצורים 
פוטוסינטטיים שונים

Idan Cohen

The Conserved Mechanism of Translational Regulation and Assembly of 
Rubisco Subunits in Different Photosynthetic Organisms



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

שמואל כהן
לאחר שאושר חיבורו

  Cyt התכונות הציטוטוקסיות של רעלני
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis -מ

Shmuel Cohen

The Cytotoxic Characterizations of Cyt Toxins from Bacillus thuringiensis subsp. 
israelensis



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

מור סלומון
לאחר שאושר חיבורה

ההשפעה הישירה והעקיפה של תזונת האם על צאצאיה בעכבישים 
חברתיים ותת-חברתיים דרך טיפול אימהי וטיפול הורי חברתי

Mor Salomon

The Direct and Indirect Effects of Maternal Nutrition on the Young via 
Maternal and Allomaternal Care in Social and Subsocial Spiders



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

עדו  פילין
לאחר שאושר חיבורו

היבטים של הקשר ההדדי בין הדינמיקה של תכונה כמותית 
ושונותה, ובין הדינמיקה של תחום תפוצה ופלישת מינים

Ido Filin

Aspects of the Reciprocal Relationship between the Dynamics of a 
Quantitative Trait and its Variation, and the Dynamics of Species Ranges and 
Biological Invasions



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

ניב פלגי
לאחר שאושר חיבורו

פיסיולוגיה של תזונה בפסמון המדבר: התמודדות עם מזון עשיר 
באוקסלאט

Niv Palgi

Nutritional Physiology in Fat Sand Rats: Managing with a Diet High in Oxalate



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

יעל פרדמן
לאחר שאושר חיבורה

יחסים פילוגנטיים ומינים חבויים בכמהין מדבריות

Yael Ferdman

Phylogenetic Relationships and Cryptic Species in Desert Truffles



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

שמואל פרנס
לאחר שאושר חיבורו

ההתבגרות המינית והאופי המחזורי של הרבייה לאורך מחזור הנשל 
    Litopenaeus vannamei בזכרים ובנקבות של הסרטן

(Crustacea: Decapoda)

Shmuel Parnes

Sexual Maturation and the Molt-Cycle Related Periodical Nature of 
Reproduction in Male and Female Litopenaeus vannamei Shrimp
(Crustacea: Decapoda)



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

חגי שמואלי
לאחר שאושר חיבורו

ניתוח ביואינפורמטי ומבני של מסגרות קריאה בלתי שמורות 
Halobacterium sp. NRC-1 מהארכאה ההלופילית

Hagay Shmuely

Bioinformatics and Structural Analysis of Poorly Conserved Open Reading 
Frames from Halobacterium sp. NRC-1



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

צפריר לוי
לאחר שאושר חיבורו

מנגנוני התמקמות ומכאניקת שבירה של דייקים קלסטיים

Tsafrir Levi

Emplacement Mechanism and Fracture Mechanics of Clastic Dikes



לטה הפקו
המחלקה להנדסת חשמל ומחשביםלמדעי ההנדסה

יגאל )איגור( ביליק למר 
ארקדי זילברמן למר 
נטע-לי ירקוני לגב' 

גלעד כץ למר 
מרק קליגר למר 
רון שמואלי למר 

המחלקה להנדסת מכונות
תומר אנור למר 

גדעון גולדויין למר 
איליה גולובב למר 

אמיר זוהר למר 
אליהו חריטון למר 

נטע עומר לגב' 
אלכס קויפמן למר 

המחלקה להנדסה תעשייה וניהול
פיטר בק למר 

ארז בראודה למר 
מיכאל דרייפוס למר 

חואן ווקס למר 
יעקב יהב למר 

טליה לביא לגב' 
שחר לייקין למר 

אורי ממן למר 
פאתנה עווד לגב' 

שי פינגר למר 
אורי קרטון למר 

המחלקה להנדסת חומרים
למר  שי פרץ

מיכאל שנדלוב למר 

המחלקה להנדסה גרעינית
אורן פרסלר למר 

הנרי ריאלפה למר 
איתן תפארת למר 

המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה
מיכל )שחר( גולדנברג לגב' 

טלי )טניה( קונרי לגב' 



למר

יגאל )איגור( ביליק
לאחר שאושר חיבורו

זיהוי מטרות אוטומטי תוך שימוש במידע דופלר

Igal (Igor) Bilik

Automatic Target Recognition Using Doppler Information

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

ארקדי זילברמן
לאחר שאושר חיבורו

מדידת פרופילים של עוצמת הטורבולנציה ואירוסולים בנגב 
Lidar באמצעות

Arkadi Zilberman

Lidar Measurements of Turbulence Strength and Aerosol Profiles in the Negev 
Desert

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

נטע-לי ירקוני
לאחר שאושר חיבורה

חיזוי פרמטרים של האות ופרמטרים של מידע בערוצי תקשורת 
אלחוטיים קרקעיים ואטמוספריים

Nathalie Yarkony

Signal Key Metrics and Data Stream Parameters Prediction in the Land and 
Atmospheric Wireless Communication Links

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

גלעד כץ
לאחר שאושר חיבורו

תיקון אלקטרוני בגישת עיבוד אות לבעיות במערכת תקשורת 
אופטית

Gilad Katz

Post Detection Signal Processing for Optical Fiber Communication 
Impairments

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

מרק קליגר
לאחר שאושר חיבורו

שיערוך של שדות אקראיים הומוגניים: אלגוריתמים וניתוחם

Mark Kliger

Estimation of Homogeneous Random Fields: Algorithms & Analysis

Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

רון שמואלי
לאחר שאושר חיבורו

מודל להערכת איכות נתפסת של סרטי וידאו המשודרים על גבי 
QoS תומכות IP רשתות

Ron Shmueli

Perceptual Video Assessment, Modeling and Quality Metrics for QoS IP 
Networks Transmission

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

תומר אנור
לאחר שאושר חיבורו

אנליזה ממוחשבת של זרימת דם בעורקים חסומים

Tomer Anor

Computer-Aided Analysis of the Hemodynamics of Stenosed Arteries

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

גדעון גולדויין
לאחר שאושר חיבורו

השפעת פרופיל הזרקת הדלק על ביצועי מנוע דיזל

Gideon Goldwine

The Effect of Fuel Injection Profile on Diesel Engine Performance

Summa Cum Laude בציון "מעולה"

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

איליה גולובב
לאחר שאושר חיבורו

חקר היווצרות מבנים ערבוליים בסקאלות גדולות בזרימה 
טורבולנטית

Ilia Golubev

Theoretical Study of  Formation of Large-scale Vortical Structures in Turbulent 
Flows

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אמיר זוהר
לאחר שאושר חיבורו

פיתוח מערכת קירור ספיגה בדיפוזיה )DAR( עם זורמי עבודה 
חדשים

Amir Zohar

Development of Diffusion Absorption Refrigeration System with New 
Working Fluids

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אליהו חריטון
לאחר שאושר חיבורו

הביומכניקה של כלי הדם - שינויים פונקציונאליים, אנאיזוטרופיות 
וניצנים של

Ilia Hariton

Vascular Biomechanics - Functional Adaptation, Anisotropy and Seeds of 
Micromechanics

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

נטע עומר
לאחר שאושר חיבורה

פונקציות עוצמת מאמץ לאורך קו בתחומים תלת ממדיים

Netta Omer

Edge Stress Intensity Functions in Three Dimensional Domains

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אלכס קויפמן
לאחר שאושר חיבורו

זרימה רותחת של תערובות אורגניות בינאריות בצינורות אנכיים

Alex Koyfman

Boiling Flow of Organic Binary Mixtures in Vertical Tubes

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

פיטר בק
לאחר שאושר חיבורו

גורמי אנוש בכריית מידע ויזואלית

Peter bak

Human Factors in Visual Data Mining

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

ארז בראודה
לאחר שאושר חיבורו

יישום מודלים מתורת המימון לניהול יעיל של משק מים

Erez Braude

Application of Financial Models to Efficient Water Economy Management

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

מיכאל דרייפוס
לאחר שאושר חיבורו

עיצוב וניתוח של מערכות לתיקון פריטים

Michael Dreyfuss

Modeling and Analysis of a Variety of Exchangeable-Item Repair Systems with 
Spares

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

חואן ווקס
לאחר שאושר חיבורו

שיטה מיטבית לפיתוח שפת מחוות ידיים לשליטת רובוט וירטואלי

Juan Wachs

Optimal Hand Gesture Vocabulary Design Methodology for Virtual Robotic 
Control

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

יעקב יהב
לאחר שאושר חיבורו

אמינות הספקת חשמל בישראל: הגדרת יעדים ופיקוח באמצעות 
תמריצים

Jacob Yahav

Electric Power Reliability in Israel: Target Definition and Performance Based 
Incentives

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

טליה לביא
לאחר שאושר חיבורה

אדפטיביות במערכות המותקנות ברכבים

Talia Lavie

Adaptive User Interfaces for In-vehicle Devices

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

שחר לייקין
לאחר שאושר חיבורו

מסווג הירארכי מקוון למערכות מיון חקלאיות

Shahar Laykin

On-line Hierarchical Classifier for Agricultural Sorting Systems

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אורי ממן
לאחר שאושר חיבורו

אופטימיזציה היברידית בין שיטת Monte Carlo ואינטרפולציה 
אנליטית לפתרון כולל לבעיית משאבים במערכות אספקה מרובות 

אתרים ודרגים

Uri Maman

Hybrid Optimization for Monte Carlo and Analytic Interpolation for Resources 
Problem Solution in Multi-Field, Multi-Echelon Supply System

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

פאתנה עווד
לאחר שאושר חיבורה

אפיון התכונות הסטטיסטיות של מתודולוגיית מידול תגובה 
)RMM( והשוואת האפקטיביות של מערכות התפלגויות )כולל 

RMM( כמודל כללי להתאמת התפלגויות

Fatina A’wad

Characterization of the Statistical Properties of Response Modeling  
Methodology (RMM), and Comparison of the Effectiveness of  Systems of 
Distributions (Including RMM) as a General Model for Distributions Fitting

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

שי פינגר
לאחר שאושר חיבורו

מטות אזוריים של תאגידים רב-לאומיים: מודל מובנה לאסטרטגיה 
אזורית ושיקולי מיקום

Shai A. Finger

Regional Headquarters of  Multinational Corporations: A Structural Modeling 
of Regional Strategy and Determinants of Location

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אורי קרטון
לאחר שאושר חיבורו

שיטות לשיתוף פעולה בין אדם לרובוט במערכות לומדות

Uri Kartoun

Human-Robot Collaborative Learning Methods

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

שי פרץ
לאחר שאושר חיבורו

גידול ואפיון של NaGd)WO4(2 חד-גבישי כמארח ליוני נאודימיום 
+Nd3 לצורך שימוש  כלייזר הבזקים בתחום הפמטו-שניות.

Shai Perets

Growth and Characterization of NaGd(WO4)2 Single-Crystal as a Host 
for Neodimium Ions for Utilization in Ultra-Short Laser Pulsing in the 
Femtosecond Range

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

מיכאל שנדלוב
לאחר שאושר חיבורו

שיקוע כימי של שכבות עופרת סלניד: מהמחקר הבסיסי ליישומים

Michael Shandalov

Chemical Solution Deposition of Lead Selenide Films: From Fundamental 
Studies to Applications

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

אורן פרסלר
לאחר שאושר חיבורו

אופטימיזציה של מדידות מיקום ואקטיביות עם גלאי קרינת גאמא

Oren Presler

Activity Determination and Source Localization Optimization Using Gamma 
Detectors

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

הנרי ריאלפה
לאחר שאושר חיבורו

מחקר בסקלה ננומטרית של השפעת פגמי שטח על תהליכי 
נוקלאציה וגידול של הידרידים במתכות

Henry Realpe

A Nanometric Scale Investigation of the Role of Surface Heterogeneities in the 
Nucleation and Growth Processes of Hydrides on Metals

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



למר

איתן תפארת
לאחר שאושר חיבורו

ספיחת אדי מים וחמצון ראשוני של פני שטח של אורניום רב גבישי 
מאומץ - השפעת טיפולים תרמיים

Eitan Tiferet

Initial Water Vapor Adsorption and Oxidation of Stressed Polycrystalline 
Uranium Surfaces - Effects of Thermal Annealing

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

מיכל )שחר( גולדנברג
לאחר שאושר חיבורה

הנדסת רקמת שריר לב: בחינת גישות הנדסיות ומולקולריות 
לשיפור חיות התאים ויצירת רקמת שריר

Michal (Shachar) Goldenberg

Cardiac Tissue Engineering: Exploring Engineering and Molecular Strategies 
to Enhance Cell Viability and Muscle Tissue Formation

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לגב'

טלי )טניה( קונרי
לאחר שאושר חיבורה

פיתוח אימונוסנסורים המבוססים על סיבים אופטיים מצופים 
באינדיום-טין-אוקסיד וביו-מכשירים

Tali (Tania) Konry

Development of Indium-Tin Oxide-Coated Fiber Optic Immunosensors and 
Bio-Devices

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח



לטה הפקו
נטלי אייזנברגלמדעי הבריאות לגב' 

אורנה בן-נתן לגב' 
רונית בן-רומנו לגב' 
ציפי בן-קסוס לגב' 

אורי רונלד בראון למר 
עמיר גרינברג למר 
מרדכי גרליץ למר 

תמר הראל לגב' 
רחל זיידמן לגב' 

חולוד ג'מאל חיאט )דג'אני( לגב' 
חן חייט-ברזני לגב' 

רחל חמיאס לגב' 
יאנה חראפונסקי לגב' 

אורן טומקינס למר 
אורית כהן-גזלה לגב' 

קלפנה מאננדר-שרסטה לגב' 

אדוה מייזל לגב' 
מיכל מינצברג לגב' 

ברוריה עדיני ויזל לגב' 
לב פבלובסקי למר 

מקסים פורטנוי למר 
גל פיינר לגב' 

אלון צוקר למר 
אלכסנדר קונסון למר 

אינה רום לגב' 
דנה שוורץ- אילן לגב' 

מיכאל שטיינר למר 
אייל שיינר למר 

ילנה שלדובינה לגב' 
תמר שלום לגב' 

זאב שמלצר למר 



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

נטלי אייזנברג
לאחר שאושר חיבורה

תפקידם של קדהרינים בסרטן שחלה ותהליך מטסטזיס

Natalie Aizenberg

Role of N - and E - cadherins in Ovarian Cancer and Metastasis



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

אורנה בן-נתן
לאחר שאושר חיבורה

מודל ארגוני ברמה הלאומית להתמודדות עם התפרצות מגיפה

Orna Ben-Natan

National-Level Organizational Model for Coping with an Epidemic Outbreak



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

רונית בן-רומנו
לאחר שאושר חיבורה

HIV מנגנונים תאיים לפגיעה בפעילות אינסולין על ידי מעכבי פרוטאז ה

Ronit Ben-Romano

Cellular Mechanisms for HIV Protease Inhibitors Induced Insulin Resistance



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

ציפי בן-קסוס
לאחר שאושר חיבורה

זיביולארין, מעכב חדש של דנ"א מתיל טרנספרז: שפעול מטבולי, 
ציטוטוקסיות והפעלה מחדש של גנים

Tsipi Ben-Kasus

Zebularine, a Novel Inhibitor of DNA Methyltransferase: Metabolic Activation, 
Cytotoxicity, and Gene Reactivation



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

אורי רונלד בראון
לאחר שאושר חיבורו

אינטראקציות גן וסביבה: פאתופיזיולוגיה של נזק מוחי בחשיפה 
ממושכת תת-קלינית לזרחנים אורגאנים

Ronald Orie Browne

Gene-Environment Interaction and the Physiology of Chronic, Sub-threshold 
Exposure to Organophosphates



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

עמיר גרינברג
לאחר שאושר חיבורו

אי צדק במערכות בריאות? השפעת תיוג חולים על איכות הטיפול 
אותו הם מקבלים: "החולה הדחוי"

Amir Grinberg

Inequity in Health Systems? The Influence of Labeling Patients and the Quality 
of Care They Receive: “The Unpopular Patient”

Summa Cum Laude בציון "מעולה"



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

מרדכי גרליץ
לאחר שאושר חיבורו

מיקופלסמה פרמנטנס ואפופטוזיס: אספקטים מולקולרים, מנגנוני 
פעולה פתוגניים ורלבנטיות למחלות מערכת החיסון

Mordechay Gerlic

Mycoplasma Fermentans and Apoptosis: Molecular Aspects, Pathogenic 
Mechanisms and Relevance to Diseases of the Immune System



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

תמר הראל
לאחר שאושר חיבורה

אפיון פרופיל הביטוי של גנים בעת סגירת צינור העצבים

Tamar Harel

Gene Expression Profiling in the Developing Neural Tube



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

רחל זיידמן
לאחר שאושר חיבורה

המנגנון הציטוטוקסי במוות תאי המושרה על-ידי טקסול בשורות 
תאי קרצינומה הומאניים של השחלה והשד

Rachel Seidman

The Cytotoxic Mechanism of Taxol-induced Cell Death in Human Ovarian and 
Breast Carcinoma Cells



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

חולוד ג’מאל חיאט )דג’אני(
לאחר שאושר חיבורה

הערכת התנהגות בריאותית בקרב מתבגרים )תלמידים( 
פלסטינאיים באזור עזה והגדה המערבית: הערכת מאפייני עישון

Khuloud Jamal M. Khayyat (Dajani)

Assessment of Health Behavior Among Palestinian Adolescent School 
Children in the West Bank and Gaza Strip: The Case of Tobacco Smoking



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

חן חייט-ברזני
לאחר שאושר חיבורה

מעורבות צירGH/IGF-I  ומסלול RAAS בסיבוך הלבבי הנלווה 
למחלת הסוכרת

Chen Chayat-Barazani

The Involvement of GH/IGF-I Axis and the RAAS Pathway in Diabetic Heart 
Complication



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

רחל חמיאס
לאחר שאושר חיבורה

הקשר בין שפעול HTLV-1 LTR והשראת אפופטוזיס על ידי 
TPA בתאי T ממקור הומאני

Rhachel Chamias

Linkage between HTLV-1 LTR Activation and Apoptosis Induction by TPA in 
Human T-Cells



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

יאנה חראפונסקי
לאחר שאושר חיבורה

מנגנונים אפשריים של השפעת HTLV-1 Tax  על מנגנון התיקון 
Nucleotide Excision Repair בתאי T הומאניים

Yana Khrapunsky

Possible Mechanisms of HTLV-I Tax Effects on Nucleotide Excision Repair in 
Human T-Cells



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

אורן טומקינס
לאחר שאושר חיבורו

מאפיינים אנטומיים, קליניים ונוירופיזיולוגיים של קליפת המוח 
האנושית לאחר פריצת מחסום דם-מוח

Oren Tomkins

Anatomical, Clinical and Neurophysiological Characteristics of the Human 
Cortex Following Blood-Brain Barrier Disruption



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

אורית כהן-גזלה
לאחר שאושר חיבורה

מנגנון הלוקליזציה של grk RNA בתהליך יצירת הביצה של 
הדרוזופילה

Orit Cohen-Gazala

The Machinery Involved in grk RNA localization in Drosophila oogenesis



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

קלפנה מאננדר-שרסטה
לאחר שאושר חיבורה

הבטים אימונולוגיים של תרכיבים המבוססים על המיקרו-אצה 
.Porphyridium sp  אדומית

Kalpana Manandhar-Shrestha

Immunological Aspects of the Red Microalga Porphyridium sp. Based Vaccine
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לגב'

אדוה מייזל
לאחר שאושר חיבורה

PKCη מנגנוני בקרה על

Adva Maissel

Mechanisms of Regulation of PKCη
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לגב'

מיכל מינצברג
לאחר שאושר חיבורה

מעורבות חלבונים נגיפיים ותאיים עם אלמנטים cis נגיפיים במסלול 
MVM הפתוגניות של נגיף הפרוו

Michal Mincberg

The Involvement of Viral and Cell Proteins with the Parvovirus Minute Virus of 
Mice (MVM) CIS Elements on the Pathogenesis Pathway
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לגב'

ברוריה עדיני ויזל
לאחר שאושר חיבורה

בניית כלי להערכת רמת מוכנות בית חולים לאירועי חירום

Bruria Adini Wiesel

Developing an Evaluation Tool for Reviewing Level of Emergency 
Preparedness of a General Hospital

Summa Cum Laude בציון "מעולה"
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למר

לב פבלובסקי
לאחר שאושר חיבורו

מאפיינים אלקטרופיזיולוגיים של תגובת רגישות יתר מושהית 
למעכבי אצטיל-כולין-אסטראז בעקבות עקה פסיכולוגית

Lev Pavlovsky

Electrophysiological Mechanisms Underlying Delayed Cholinergic 
Hypersensitivity Following Psychological Stress

Summa Cum Laude בציון "מעולה"



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

מקסים פורטנוי
לאחר שאושר חיבורו

איפיון חלבוני המעטפת של זנים אלימים ולא אלימים של
S. pneumoniae בעזרת אימונופרוטאומיקס

Maxim Portnoi

Immunoproteomics of Streptococcus pneumoniae Surface Proteins and 
Assessment of Their Vaccine Potential in the Mouse Model System
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לגב'

גל פיינר
לאחר שאושר חיבורה

זיהוי ואפיון מעורבותו של VEGF על תאי CD4+T הומניים

Gal Finer

Characterizing the Role of VEGF in Human CD4+T Cells
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למר

אלון צוקר
לאחר שאושר חיבורו

השפעה על הרגלי רישום תרופות במערכת ממוחשבת

Allon Zuker

Influencing Physician Prescribing Habits in a Computerized System
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למר

אלכסנדר קונסון
לאחר שאושר חיבורו

 Herpes Simplex Virus השפעת התמרה גנטית עם
Thymidine Kinase על הפרשת פרוסטגלנדינים בתאים סרטניים

Alexander Konson

The Effect of Herpes Simplex Virus Thymidine Kinase Gene Transduction on 
Prostaglandins Production by Tumor Cells
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לגב'

אינה רום
לאחר שאושר חיבורה

מנגנונים המעורבים בלוקליזציה של mRNA בשחלת הדרוזופילה

Inna Rom

Mechanisms Involved in mRNA Localization in the Drosophila Ovary
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לגב'

דנה שוורץ-אילן
לאחר שאושר חיבורה

מודל ביטוח הבריאות בישראל - יחודיות מול אוניברסאליות

Dana Schwartz-Ilan

The Israeli Health Insurance Model - Uniqueness Versus Universality



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

מיכאל שטיינר
לאחר שאושר חיבורו

סינרגיזם בהשריית התמיינות בלאוקמיה ע"י שילוב של 
)all-trans retinoic acid (ATRA ופוליפנולים צמחים: מעורבות של 

(RARβ) רצפטור רטינואידי מסוג בטא

Michael Steiner

Synergistic Induction of Differentiation in Leukemia Cells by all-trans Retinoic 
Acid (ATRA) and Plant Polyphenols: Involvement of Retinoic Receptor Beta 
(RARβ)



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

אייל שיינר
לאחר שאושר חיבורו

בטיחות על - קול במיילדות: חשיפה אקוסטית בעת ביצוע הבדיקה

Eyal Sheiner

Acoustic Output as Measured by Mechanical and Thermal Indices During 
Routine Obstetrical Ultrasound
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לגב'

ילנה שלדובינה
לאחר שאושר חיבורה

מערכות העברת הסיגנלים המושפעות על ידי ליתיום, אפקטים 
ביוכימיים והתנהגותיים

Elena Shaldubina

Lithium-Sensitive Signal Transduction Systems: Behavioral and Biochemical 
Effects



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

תמר שלום
לאחר שאושר חיבורה

חדירת הרפואה המשלימה לשוק הבריאות במדינת ישראל ופיתוח 
מודל לשילובה במערכת הבריאות

Tamar Shalom

The Penetration of Complementary Medicine into the Health Market in Israel 
and the Development of a Model for its Integration into Healthcare System



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

זאב שמלצר
לאחר שאושר חיבורו

הקשר בין cPLA2 ו- NADPH oxidase לאחר שפעול תאים 
פאגוציטארים

Zeev Shmelzer

The Interaction between Cytosolic Phospholipase A2  and NADPH Oxidase in 
Stimulated Phagocytes



ת הספר בי
ירון אמזלגלניהול למר 

אביטל בירן לגב' 
עידית נס-ויסמן לגב' 

רמי סחייק למר 
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למר

ירון אמזלג
לאחר שאושר חיבורו

ממשל תאגידי ובעיות השליחות בחברות ציבוריות: ניתוח תיאורטי 
ואמפירי של הצבעות מנהלי קרנות נאמנות באסיפות של בעלי 
מניות, עסקאות עם בעלי עניין ומדיניות הפיצוי למנהלים בכירים

Yaron Amzaleg

Corporate Governance and Agency Problems: Theoretical and Empirical 
Analyses of the Voting by Mutual Fund Managers, Related Party Transactions 
and Executive Compensation



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

אביטל בירן
לאחר שאושר חיבורה

ניהול אתרי מורשת: תפיסת מרחבי מורשת והתנהגות תיירים

Avital Biran

Heritage Tourism Management: Perception of Heritage Settings and Tourist 
Behavior



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

עידית נס-ויסמן
לאחר שאושר חיבורה

חיזוק מעמדם ואי-תלותם של מבקרי רשויות מקומיות בישראל

Idit Ness-Weisman

Strengthening the Status and Independence of Local Authorities’ Auditors in 
Israel



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

רמי סחייק
לאחר שאושר חיבורו

השפעת תוכניות סיוע ציבוריות על עסקים קטנים: מדידה של 
ביצועים, באמצעות תכנון אסטרטגי, יזמות, מקורות ואוריינטציה 

שיווקית

Rami Schayek

The Influence of Public Assistance Programs on Small Businesses: 
Measurement of Performance Through Strategic Planning, Entrepreneurship, 
Resources Usage and Market Orientation



ת הספר בי
קרן אבו הרשקוביץללימודים בינתחומיים לגב' 

ראיסה גוברמן  )גלבוב( לגב' 
עמית דולב למר 
ראיד זידאן למר 

אסתר לאלזר-סבן לגב' 
דפנה פורמבה לגב' 

יורם רווח למר 
פושקאר שרסטה למר 
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לגב'

קרן אבו הרשקוביץ
לאחר שאושר חיבורה

היסטוריוגרפיה של המדע בעולם המוסלמי מאות עשירית עד 
הארבע עשרה

Keren Abbou  Hershkovits

The Historiography of Science in the Muslim World 10th-14th  Centuries
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לגב'

ראיסה גוברמן )גלבוב(
לאחר שאושר חיבורה

הקשר בין רמת ההתפתחות של החשיבה האריתמטית של פרחי 
הוראה לבין המצופה מהם בלמידה משמעותית

Raisa Guberman (Glebov)

The Relationship between the Developmental Levels of Artihmetic Thinking 
of Preservice Teachers, and the Ability Expected from Them in Meaningful 
Learning



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

עמית דולב
לאחר שאושר חיבורו

מודל התפשטות מרחבי של מחלת הכלבת המבוסס על דינאמיקה 
של אוכלוסיות השועל המצוי בגליל, ככלי לפיתוח דגמי פיזור 

אופטימאליים של פיתיונות חיסון לכלבת

Amit Dolev

Modeling the Spatial Dynamics of Rabies in Canid Vectors Using a Realistic 
Landscape: A Tool for Optimizing the Spatial Scattering of Oral Rabies 
Vaccination



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

למר

ראיד זידאן
לאחר שאושר חיבורו

האקלים הכיתתי בשיעור המתמטיקה בבית הספר היסודי במגזר 
הערבי

Raed Zedan

The Classroom Climate In Math Classes in Arab Elementary Schools
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לגב'

אסתר לאלזר-סבן
לאחר שאושר חיבורה

מוצרים טבעיים מאצות אדומיות חד-תאיות: מודל ללימוד תהליכים 
ועקרונות בביוטכנולוגיה

Esther Lalzar-Saban

Natural Products from Unicellular Red algae: Model for Learning Processes 
and Principles in Biotechnology



Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 12th day of June, 2008 ניתן בבאר-שבע, ביום ט' בסיון תשס"ח

לגב'

דפנה פורמבה
לאחר שאושר חיבורה

ספרות הדרכה מינית באסלאם; שיח מיני-חברתי-תרבותי

Daphna Poremba

Islamic Sexual Handbooks; Sexual-Social-Cultural Discourse
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למר

יורם רווח
לאחר שאושר חיבורו

בעיות זימון ברשתות חיישנים

Yoram Revah

Scheduling in Sensor Networks

Summa Cum Laude בציון "מעולה"
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למר

פושקאר שרסטה
לאחר שאושר חיבורו

ביוסינתיזה ושינוע של טריאצילגליצרולים עתירי חומצה ארכידונית 
Parietochloris Incisa באצה הירוקית

Pushkar Shrestha

Biosynthesis and Mobilization of Arachidonic-Acid-Rich Triacylglycerols in the 
Green Microalga Parietochloris Incisa
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תפיסת מרחבי מורשת והתנהגות תיירים: ניהול אתרי מורשת ::::נושא העבודהנושא העבודהנושא העבודהנושא העבודה      

::::שם המגיששם המגיששם המגיששם המגיש אביטל בירן     

אריה רייכל ' פרופ  
ר יניב פוריה"ד  

::::שמות המנחיםשמות המנחיםשמות המנחיםשמות המנחים     

 

        תקצירתקצירתקצירתקציר

  

 & Timothy(אחד המרכיבים העיקריים ומהירי הצמיחה בתעשיית התיירות ל נחשבתמורשת תיירות 

Boyd, 2003; Timothy & Olsen, 2006 .(לאמץ את הגישה  נוטים חוקרים ומנהלי אתרי מורשת

 ,או מאפייני המבקר, מאפייני האתרהרואה ב) descriptive approach: Apostolakis, 2003( תיאוריתה

מתעלמת מהקשר שבין הפרט למורשת המוצגת  ,הלמעש, גישה זו. כבסיס להבנת תיירות מורשת

, יתר על כן. יים בתפיסתם את האתר והמורשת המוצגת בומהיותם של מבקרים לאתרי מורשת הטרוגנו

חשוב לעיצוב חווית הביקור באתר  מרכיב הור והעדפות המבקרים הינבעוד שהבנת המניעים לביק

)Reynolds, 1999; Sharples et al., 1999(, אינם  מחקרים קיימים בתחום ניהול אתרי מורשת

  ). Goulding, 1999( לנושאים אלו מתייחסים

  

המדגישה  ,)experientially based approach: Apostolakis, 2003(גישה החוויתית תוך התבססות על ה

את הקשר שבין הפרט למורשת המוצגת כבסיס להבנת התנהגות התייר במרחבים בהם מוצגים מיצגים 

הן ת ותיירות מורשלהבנה התיאורטית של הן פיסת המבקר את האתר רלוונטית תנטען כי  ,היסטוריים

להבנת היבטים בהתנהגות הפרט למורשת המוצגת רלוונטי הקשר שבין זאת מאחר ויתכן כי . הולהלני

  . אתרי מורשתהתייר שהינם בעלי חשיבות לניהול 

  

 המבקר, המורשת המוצגתהקיימים בין מבקש להבהיר את היחסים המחקר הנוכחי , בהתאם לכך

 הקשר שבין תפיסת המבקר את האתר כחלק ממורשתו  בוחן אתמחקר זה, באופן ספציפי. ווהתנהגות

 לקשר מתייחסהמחקר , בנוסף לכך. למניעיו לביקור) Poria el al., 2003; 2004כפי שמציעים (האישית 

 בניהול מהותימרכיב , שבין תפיסת הפרט את האתר כמורשתו האישית לציפיותיו מההדרכה הניתנת

של הבנה מעמיקה במטרה לאפשר , כמו כן ).Ashworth, 1998; Timothy & Boyd, 2003(אתרי מורשת 

שני מהקשר שבין תפיסת המבקר את האתר והתנהגותו טרם הביקור נבחן , חויות הביקור באתרי מורשת

  ).ביקוש לטנטי(בקרב מבקרים פוטנציאלים ) 2, בקרב מבקרים בפועל) 1:  שוניםהיבטים

   

 הביקור תווייסת למורשת המוצגת להבנת חחשיבות המשמעות הסימבולית המיוחמתוך הכרה ב

.  להבהיר את מושג תפיסת המבקר את האתרנסהמחקר זה מ, והתנהגות המבקר במרחבים היסטוריים

לאומית , כעולמית(" תזהויות גיאוגראפיו"בהתבסס על מחקרים תיאורטיים המדגישים את חשיבותן של 

מחקר זה , )Howard, 2003; Graham et al., 2000 (להבניית חווית הביקור במרחבי מורשת) ומקומית

) Poria el al., 2003כפי שמציעים (בוחן את היחסים שבין תפיסת המבקר את האתר כמורשתו האישית 

, בהקשר זה). Timothy, 1997כפי שמציע (פי שייכות גיאוגראפית לסיווג המורשת המוצגת באתר ל

ל ידי הפרט כמציג מאפיינים של יותר מסוג אחד האם אותו האתר עשוי להיתפס עמנסה לברר המחקר 

נבחנים היחסים הקיימים בין תפיסת המבקר את האתר כחלק ממורשתו האישית , כמו כן. של מורשת

  . לאומית ומקומית, לתפיסתו את האתר כמורשת עולמית
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 )Anne Frank House(כאשר אתר המורשת שנבחר היה בית אנה פרנק , המחקר התנהל בשני שלבים

 60וכלל  מחקר איכותנית גישתבשלב הראשון נערך מחקר חשיפתי שהתבסס על . הולנד, שבאמסטרדם

וציפיות מניעים לביקור  זהותהייתה לשלב זה  מטרת. מובנים שנערכו בישראל ובהולנד-ראיונות חצי

, יותר של המושגים מורשת עולמיתברורה  הבנה נועד שלב זה לגיבוש, כמו כן. מההדרכה באתרי מורשת

התבסס , בו ננקטה גישת מחקר כמותית, השלב השני. בית אנה פראנקל תוך התייחסותלאומית ומקומית 

 קייםחשיפתי וכלי מחקר קר ה על סמך תוצאות המחעוצבהשאלון בו נעשה שימוש . על איסוף שאלונים

)Poria et al., 2003; 2004 .(תשובות המשתתפים ולאפשר תיקוף של במטרה לייצג את השונות ב

-באמצעות ראיון פנים,  שאלונים208הראשון נאספו השדה במחקר . הממצאים נערכו שני מחקרי שדה

שני שדה המחקר הב. בתור הכניסה לאתרפנים עם מבקרים לבית אנה פראנק במהלך ההמתנה -אל

 תיירותיות אטרקציותשהייתם בעת ב, שר לא ביקרו בעבר בבית אנה פראנקא,  משתתפים282רואיינו 

 ,Dam square, Blommen markt, Museumplein, Leidespleinכמו(שונות ברחבי העיר אמסטרדם 

Prinsengracht( .  

  

 להבנת הותיתוצאות המחקר מעידות כי תפיסת המבקר את האתר כמורשתו האישית הינה גורם מ

הממצאים מצביעים על קיומם של ,  ראשית.המניעים לביקור באתרי מורשת וציפיות המבקר מההדרכה

.  ורצון להנחיל את המורשתצגתרצון לחוש קשר למורשת המו, ניעים כרצון לחוש מעורבות רגשיתמ

לניהול ,  בספרות ולחשיפתם השלכות להבנת תיירות המורשת וכןמניעים אלו כמעט ולא מאוזכרים

דגישים את הצורך להתחשב בהיבט הרגשי מ ממצאי המחקר, שנית. אתרים המציגים מיצגים היסטוריים

התוצאות , לבסוף. שהינה מרכיב חשוב בחוויית הביקור,  הקיים בין הפרט למיצג בעיצוב ההדרכהבקשרו

. בהתנהגותם בהתאם לתפיסתם את האתראתרים היסטוריים נבדלים זה מזה  במעידות על כך שמבקרים

 רר מתוך עניין בחוויה רגשית ורצון לחוש קשאלו הרואים באתר כחלק מורשתם האישית מבקרים בעיק

הם מעוניינים בחוויה לימודית אשר , ועל כן" היסטוריה"עבור אחרים האתר מהווה  . למורשת המוצגת

יש מי שרואה באתר  ,בנוסף. רלוונטיים לוהסטוריים תעשיר את ידיעותיהם בנוגע לאתר והאירועים ההי

אלא היותו אתר , ינה הסיבה העיקרית לביקורווצגת בו אהמורשת הממפורסמת שכאטרקציה תיירותית 

  . מפורסם

  

 הממצאים מצביעים על ,מקומית ואישית, לאומית, בהתייחס לתפיסת המבקר את האתר כמורשת עולמית

מבקרים , כלומר. זמנית-אתר כמייצג מספר מימדים של מורשת בואתרי מורשת רואים בבקרים בכך שמ

, עולמית( ככזו המורכבת מסוגים שונים של מורשת ממדית אלא-וצגת כחדמורשת המ תופסים את האינם

בין תפיסת האתר כמורשת מאוד  התוצאות מעידות על קשר חלש ,מעבר לכך. ) ואישיתמקומית, לאומית

אישית השל המורשת את ייחודה ממצא זה מדגיש . פי מימדים של זהות גיאוגראפית-לתפיסתו עלאישית 

  . ם של חווית המורשתת סיווגים אחרילעומ

  

מאפייני ב לעומת התמקדות( הקשר שבין הפרט למיצג הבנתמחקר זה ממחיש את החשיבות שב, לסיכום

המחקר משקף את . לם של אתרי מורשתהן לספרות המחקרית והן לניהו )או המבקר בלבד, האתר

יותיהם מחוויית ובציפבמניעיהם לביקור , מבקרים למרחבים היסטורייםההטרוגניות הקיימת בקרב 

המחקר הנוכחי , יתר על כן. הטרוגניות זו בניהול אתרי המורשתמעלה את הצורך להתחשב בהביקור ו

או , אתרי מורשת אינם צריכיםד כי קורא תיגר על אופן הניהול הנהוג כיום באתרים מסוג זה ומעי

  .מצופים להעניק חוויה זהה לכל המבקרים

  

  .הדרכה, מניעים, מורשת אישית, שתתיירות מור, מורשת: מילות מפתח
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ABSTRACT 
 

Heritage tourism is considered the main and fastest growing component of the tourism 

industry (Timothy & Boyd, 2003; Timothy & Olsen, 2006). Researchers and practitioners in 

the field of heritage tourism management often ignore the link between the individual and 

the heritage presented (Apostolakis, 2003). This approach overlooks the heterogeneous 

nature of visitors' perceptions of the heritage displayed. Moreover, while understanding 

motivations and preferences is a key element in designing a tourist's experience (Reynolds, 

1999; Sharples et al., 1999), most current studies in the field of heritage management 

commonly overlook these topics (Goulding, 1999).  

 

In line with the "experientially based" approach (Apostolakis, 2003:799) to understanding 

visitors' behavior, this study contends that comprehending visitors' perception of the heritage 

presented would be beneficial for the theoretical conceptualization and management of visits 

to historical settings. Specifically, it may be relevant to the understanding of tourists' 

motivations and behavior at heritage settings. 

 

The current study investigates the relationships between the tourist, heritage presented and 

tourist behavior. In particular, it aims to explore the link between visitors' perception of the 

site relative to their personal heritage (as suggested by Poria et al., 2003; 2004), and 

motivations for the visit. Additionally, the study explores the relationship between visitors' 

perception of the site as "personal heritage" and their expectations of on-site interpretation, a 

major component in heritage site management (Ashworth, 1998; Timothy & Boyd, 2003). 

Furthermore, to provide a deeper understanding of tourist experiences at heritage settings, 

the links between visitors' perception and their behaviors were investigated in two different 

contexts: 1) among tourists who had already decided to visit a particular site, and 2) among 

potential visitors (latent demand).  

Drawing on theoretical frameworks suggesting "geographical identities" (such as world, 

national and local) as meaningful to the construction of tourists' experience at heritage 

spaces (Howard, 2003; Graham et al., 2000), this study further attempts to clarify tourists' 

perception of heritage settings. Specifically, the current research investigates possible links 

between visitors' perception of a site as part of their personal heritage (i.e., the approach 

proposed by Poria et al., 2003), and the tourist classifications of the heritage presented as 

local, national or world heritage (i.e., Timothy's approach, 1997). In this context, it will be 

clarified whether individuals may perceive a heritage space as possessing the characteristics 

of two (or more) types of heritage simultaneously. Additionally, possible relationships 

between tourists' perception of the site as their own personal heritage, and their perception of 

the site as presenting world, national or local heritage are investigated.  

 

The site chosen as the focus of this research is the Anne Frank House in Amsterdam, the 

Netherlands. The study was conducted in two stages: first, adopting a qualitative research 

approach, an exploratory stage was carried out. The purpose of this stage was to reveal 

tourists' motivations and expectations of on-site interpretation. An additional aim was to 

establish a clear understating of the notions of world, local and national heritage in the 
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context of the Anne Frank House. This stage included 60 interviews conducted in the 

Netherlands and Israel. Next, a quantitative research approach was adopted. Based on the 

results of the qualitative stage and previous studies (Poria et al., 2003; 2004), a questionnaire 

was designed to examine the research objectives. To obtain a diversity of responses and 

validation of the results, two field studies were conducted. In the first study, 208 

questionnaires were completed through face-to-face interviews, while participants were 

waiting in line to enter the Anne Frank House. In the second study, interviews were 

conducted with tourists in Amsterdam who had not visited the Anne Frank House before. 

This part comprised 282 interviews conducted at different locations in Amsterdam (e.g., 

Dam Square, Bloemen Markt, Museumplein, Leidseplein, Prinsengracht).  

 

Overall, the results indicate that tourists' perception of the site in relation to their personal 

heritage is a key factor in understanding both motivation for the visit and expectations of the 

interpretation provided. The results reveal the existence of motives often ignored in previous 

studies, such as willingness to feel emotionally involved, interest in feeling connected to the 

heritage presented and the drive to bequeath the narrative to future generations. These 

motives are not commonly mentioned in the literature; yet, their exposure is significant to 

both the understanding and management of heritage spaces. Furthermore, the findings 

suggest that visitors differ in their behavior based on their perception of the site relative to 

their own heritage. Those who perceive the site as part of their heritage are looking for an 

emotional experience with respect to the heritage presented. For others, the site is a piece of 

history, from which they wish to enrich their knowledge. For yet another segment, the site is 

mainly a famous tourist attraction where the history presented is not the main reason for the 

visit, but rather its being a "must-see" tourist attraction. 

 

Referring to the links between tourists' perception of the site as world, national, local and 

personal heritage, the findings demonstrate that tourists visiting a heritage setting perceive 

the site as representing multiple types of heritage rather than as a single dimension only. 

Namely, visitors do not perceive the site as a single heritage entity (e.g., national, local, 

world), but as a combination of different types. Furthermore, the results indicate a relatively 

weak association between tourist perception of the site as part of their personal heritage and 

other types of heritage. This highlights the uniqueness of personal heritage as opposed to 

other classification options investigated here.  

 

In summary, the research emphasizes the importance of the relationships between the 

individual and the object presented for both research and practice of heritage tourism 

management. The results challenge the prevailing approach to the management of heritage in 

tourism, emphasizing the need to consider the link between individual and space in an 

attempt to clarify the heritage tourism experience. Additionally, the research indicates the 

heterogeneity of perceptions, motivations and expectations of visitors to historic sites. These 

findings also highlight the need for an updated perspective to heritage site management, 

namely, incorporating visitors' varying perceptions of the historical narrative into the design 

and marketing of heritage tourism products as opposed to offering a homogeneous "heritage 

product" to all visitors.   

 

Key words: Heritage, heritage tourism, personal heritage, motivation, interpretation. 



  "PKCηמנגנוני בקרה על  ":נושא העבודה

   מייזלה אדוו:שם המגיש

  אטה ליבנה'  פרופ:שם המנחה

  :תקציר העבודה

הנה משפחה של חלבונים המזרחנים שיירים של  )  C) protein kinase Cפרוטאין קינאז 

י במסלולי  חברים והנה בעלת תפקיד מרכז10 –משפחה זו מונה כ . תריאונין על הסובסטרטים שלהם/סרין

חברי המשפחה מראים פיזור רקמתי ותוך תאי שונה והנם גם בעלי תכונות . העברת אותות בתוך התא

זירחונים על האנזים :  רמות3 –הבקרה על פעילותם של אנזימי מפתח אלה מתבצעת ב . ביוכימיות שונות

ושני , )activation loop(אתר אחד בלולאת האקטיבציה .  שלושה אתרי זרחון על גבי האנזים זוהו– עצמו

זירחון של אתרים אלה החשוב להשגת ).   והאתר ההידרופוביturn -אתר ה (אתרים בקצה הקרבוקסילי 

 גירוי - )PstSer – ו DAG (קישור אלוסטרי לקופקטורים ממברנליים  ;פוטנציאל קטליטי וליציבות החלבון

תהליך הגורם לשינוי קונפורמציה של האנזים , ותאי גורם לחלבון לנדוד לממברנה ולהקשר לקופקטורים של

המעגנים את החלבון למיקום ,  מתווך על ידי מערך של חלבונים קושרים– מיקום תוך תאי ; ובכך להפעלתו

לאחר אקטיבציות ממושכות נמצא כי חלבונים . תוך תאי מסוים בהתאם לקונפורמציה ולמצב הפעילות שלו

  . down-regulation) (פעילות המובילה לעיתים להעלמות החלבון -אלה עוברים תהליך של פירוק תלוי

אך , מערכת העיכול והמעי הגס,  מתבטא בעיקר ברקמות אפיתליאליות כגון עורPKCηהאיזופורם  

  . כאשר המאפיין המשותף לרובן הוא תחלופת תאים גבוהה, גם ברקמות ותאים נוספים

עצירת פרוליפרציה : והם כוללים,  לסוגי תאים שוניםהאפקטים הביולוגים שלו מגוונים וספציפיים

באסטרוציטים ובתאי שד (אפופטוטיים - עידוד גידול של התאים ותהליכים אנטי, )עור(ודיפרנציאציה סופית 

מספר . נמצא כי הוא מעורב בבקרת מחזור התא, כמו כן). mastביצי צפרדע ותאי (והפרשה , ) סרטניים

- ומרמזות לתפקיד דמוי מדכא, תו השלילית בהתפתחות גידולים סרטניים עבודות מצביעות על מעורבו

 בעבודות אחרות נמצא כי ביטוי גבוה שלו מקנה לתאים סרטניים הגנה מפני ;)(tumor-suppressorגידולים 

  .אפופטוטיים שונים-ככל הנראה באמצעות בקרה על מנגנונים אנטי, UVטיפול כימותרפי וקרינת 

אין הרבה ,   נחקרו ואופיינו במערכות תאים שונותPKCηביולוגיים של בעוד שהאפקטים ה

 של הפעילות םאינפורמציה זו חשובה להבנת המנגנונים המולקולאריי. אינפורמציה לגבי הבקרה על פעילותו

  .הביולוגית שלו כמו גם להבנת מעורבותו בגידולים

בחרנו להתרכז , ספציפית . PKCηהמטרה של עבודה זו היא לחקור את הבקרה על הפעילות של 

 ;תאי שלו ותגובתו לאקטיבטורים שונים- כולל קביעת המיקום התוךבקרה מרחבית). א: בשתי רמות בקרה
הטרנסלוקציה ,   בדקנו את מעורבות אתרי הזירחון שלו על יציבות החלבון-  בקרה על ידי זירחונים).  ב

אתרי הזירחון השונים ובנוגדן ספציפי לאתר הזירחון והמיקום התוך תאי הנכון על ידי שימוש במוטנטים ל

   ).ser675(ההידרופובי 

על ידי ( ובממברנת הגרעין ER, בציטוזול, (Golgi apparatus)י '  ממוקם בגולגPKCηמצאנו כי 

תאיים שונים וטיפול עם -צביעה עם סמנים תוך, פרקציות תוך תאיות , GFP-PKCηשימוש בחלבון הכימרי 

BFA .(בה להפעלה קצרה על ידי בתגוPMA)  אנלוג שלDAG ( , מצאנו כי  החלבון נודד לממברנה החיצונית

, מצאנו כי החלבון נודד לממברנת הגרעין גם בתגובה להרעבה לסרום. ומצטבר מאוחר יותר בממברנת הגרעין

  . חיצוניתגרמו לנדידה זמנית שלו אל הממברנה ה, UTP– ו PKCη, ATPכאשר משפעלים פיסיולוגיים של 



בעבודה זו הצלחנו לזהות את האתרים השונים של החלבון האחראים על הקישור שלו לממברנת התא 

אנליזה מפורטת של האזורים השונים של ).  וממברנת הגרעיןER –ה , י'הגולג(תאיות -ולממברנות התוך

PKCη הראתה כי האזור C1bמצאנו כי . חיצוניתי ואת הנדידה לממברנה ה' מתווך את הקישור שלו לגולג

 וממברנת הגרעין ER(אזור הפסאודוסובסטראט הכרחי כדי לכוון את החלבון לממברנות תוך תאיות אחרות 

כאשר הוא מאפשר את ההצטברות של החלבון בממברנת , )MCF7 והממברנה החיצונית בתאי COSבתאי 

  . PMA - הגרעין בתגובה לשפעול על ידי 

יצרנו מוטנטים של , י הזרחון בבקרת מיקומו המרחבי של החלבוןעל מנת לבחון את מעורבות אתר

העדר זרחון בכל אחד מאתרים . - S675) והידרופוביturn- T655(זרחון באתרים בקצה הקרבוקסילי - העדר

, PMA –אלה הורידה בצורה ניכרת את כמות החלבון שהצטבר בממברנת הגרעין בתגובה להפעלתו על ידי 

-השערתנו היא כי זרחון אתרים אלה חיוני לאינטראקציות תוך. ה החיצונית לא נפגעהבעוד שהנדידה לממברנ

חשיפה זו מאפשרת . PMA–מולקולריות המאפשרות חשיפה יעילה של אזור הפסאודוסובסטראט בתגובה ל 

  . את הקישור של החלבון לממברנת הגרעין

 בתגובה לטיפול ממושך עם פורבול down-regulation אינו עובר  PKCηמצאנו כי ,  אחריםPKCs -בשונה מ 

הראנו כי , )ATP –פגיעה באתר קושר ה (הפעילות -  ובמוטנט חסרPKCעל ידי שימוש במעכב כללי של . אסטר

על ידי שימוש ). 1: רמות הביטוי הבזאליות והקישור שלו לממברנה החיצונית תלויים בפעילות של האנזים 

 כי רמות הביטוי הבזאליות הנמוכות של המוטנט חסר הפעילות  הראינוcyclohexamideבמעכב התרגום 

 ובמוטנט חסר PKCתוך שימוש במעכב כללי של , באופן דומה). 2. מחוסר יציבות של החלבוןנובעות 

. בתנאי גידול רגילים,  לממברנה החיצוניתהראנו כי מוטנט זה נקשר באופן קבוע , הפעילות

הקרבוקסילי אינו יכול להסביר באופן בלעדי את חוסר עצמי של האתרים בקצה - העדר זרחון

מוטנטים חסרי פעילות שהוסף : היציבות של המוטנט חסר הפעילות ואת קישורו הקבוע לממברנה החיצונית

, ובהתאמה, להם באופן מלאכותי מטען שלילי באתרים בקצה הקרבוקסילי נקשרו לממברנה החיצונית

  . נים באתרים אלה נמצאו בציטוזולמוטנטים שאינם יכולים להיות מזורח

יצרנו נוגדן ספציפי למצב ) ser675(על מנת לבדוק את הבקרות על הזירחון באתר ההידרופובי 

מצאנו כי הזירחון על האתר ההידרופובי תלוי בפעילות החלבון ואינו תלוי במצב הזרחון . המזורחן של אתר זה

ונה כי האתר ההידרופובי עובר זירחון בתגובה לטיפולים הראנו לראש, בנוסף.  השכןturn –על גבי אתר ה 

.  הרעבה לסרום וצפיפות גבוהה של תאים,UV קרינת ,PMA ,ATP :שונים כגון

  

- המיקום התוך (PKCη  עבודה זו מציגה לראשונה מחקר מקיף על הבקרה המרחבית של , לסיכום

ולמשפעלים  PMA -  במנוחה ובתגובה ל,)תאיות שונות-תאי שלו והבקרה על הנדידה שלו לממברנות תוך

עבודתנו מציגה נדידה , כן-כמו.  בזמן אמת,תוך שימוש בשיטות המאפשרות מעקב בתאים חיים , פיסיולוגיים

בקרות מרחביות אלה . עצמי-נדידה שככל הנראה מבוקרת גם במנגנון של זרחון,  לממברנת הגרעיןPKCηשל 

חונים עשויות להיות חשובות לתפקודיו השונים בבקרת מחזור  כמו גם הבקרות עליו על ידי זרPKCηשל 

.התא ובמעורבותו בתהליכים סרטניים



Title of thesis: “Mechanism of regulation of PKCη” 

By: Adva Maissel 

Supervisor: prof. Etta Livneh 

Abstract: 

Protein kinase C (PKC) represents a family of serin/threonine kinases, which play a 

central role in the regulation of cell growth, differentiation and transformation. These enzymes 

differ in their primary structure, biochemical properties, tissue distribution and sub-cellular 

localization. This family of proteins is regulated at 3 levels: (1) Priming phosphorylations. 

Three sites of phosphorylation have been identified: an activation loop and two sites at the C-

terminus, turn and hydrophobic. These phosphorylations are important for catalytic potential and 

stability. (2) diacylglycerole (DAG) and phosphatydilserine (PstSer) Cofactor binding. 

Activation of these proteins involves translocation and cofactor binding, triggering 

conformational changes and activation. (3) Intracellular localization. This level is mediated by 

interaction with targeting proteins that regulate the correct intracellular localization of the 

enzymes. Following long-term activation these proteins undergo activation-dependent 

degradation, characterized by down regulation.    

The isoform PKCη is expressed predominantly in epithelial tissues, and other tissues 

with high turn-over. PKCη regulates different biological processes that appear to be cell-type 

specific, including terminal differentiation (skin), proliferation and anti-apoptotic processes 

(astrocytes and breast cancer cell line), and secretion (xenophus oocytes and mast cells). There is 

increasing evidence that PKCη is also involved in oncogenic processes, both positively and 

negatively. In addition, a number of studies indicated its involvement in drug resistance by the 

modulation of anti-apoptotic signals.  

While the biological effects of PKCη were studied in different cell systems, not much is 

known with respect to its mechanism of activation and regulation. The objective of this research 

was to study the regulation of PKCη . Specifically, we focused on two levels of regulation: a). 

Spatial regulations that include its intracellular localization and translocation in response to 

different stimuli; b). Regulation by phsosphorylation in which we investigated the involvement 

and contribution of the different priming sites of PKCη to protein stability, intracellular 

localization and translocation, by utilizing priming site-specific mutants, as well as a phospho-

specific antibody (raised against the phosphorylated hydrophobic motif).  

Our research indicated that PKCη is localized at the Golgi apparatus, the ER and the 

nuclear envelope (by utilizing the chimeric protein GFP-PKCη, intracellular fractions, specific 

intracellular markers and BFA treatment). However, we were able to demonstrate that in 



response to short-term activation by phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), PKCη translocated 

to the plasma membrane and the nuclear envelope. Accumulation of PKCη at the nuclear 

envelope also occurred in response to serum-starvation. We have also identified physiological 

activators of PKCη, ATP and UTP, which induced transient translocation of PKCη to the plasma 

membrane. 

 Using GFP-fusion proteins of the different functional domains of PKCη, our research 

has indicated the different protein domains that are responsible for observed intracellular 

localization. We demonstrated that C1b is responsible for Golgi localization, and plasma 

membrane translocation, while the pseudosubstrate-containing fragment (PS) coupled to the C1 

domain is required for its presence at the ER/nuclear envelope, as well as for its accumulation at 

the nuclear envelope in response to PMA treatment. Live-imaging of the response of 

PKCη priming site phosphorylation deficient mutants to PMA/UTP treatment revealed that lack 

of phosphorylation on the C-terminus sites (the turn and hydrophobic motifs) reduced the 

accumulation of the protein at the nuclear envelope in response to PMA treatment, but did not 

influence the ability of the protein to translocate to the PM in response to either PMA or ATP 

treatment. We hypothesize that phosphorylation of these sites contributes to an intramolecular 

interactions that allow efficient exposure of the PS region in response to PMA, thus allowing the 

protein to bind the NE. 

We demonstrated that PKCη is not down-regulated in response to long-term PMA 

treatment, unlike other PKCs. By utilizing a general PKC inhibitor, as well as a kinase-dead 

mutant of PKCη, we demonstrated that its basal expression levels, along with its cytosol 

relocation, are dependent on its kinase activity through two phenomena: protein instability and 

plasma membrane attachment. (1) Protein instability is responsible for low expression levels of 

the kinase activity-deficient PKCη.   This was demonstrated by utilizing the translation inhibitor 

cyclohexamide. (2) Permanent plasma membrane attachment under normal growth 

conditions was correlated with impaired kinase activity. Our experiments with the PKCη 

priming phosphorylation sites mutants revealed that protein instability, as well as plasma 

membrane attachment of the kinase-dead mutant couldn’t be solely explained by the impaired 

autophosphorylation of the C-terminus priming sites.  

We used these phosphorylation deficient mutants, as well as phospho-specific antibody 

raised against the phosphorylation state of the hydrophobic motif of PKCη,  to analyze the 

regulations of phosphorylation on this site. We demonstrated here that phosphorylation of the 

hydrophobic motif (S675) is dependent on the catalytic competency of the enzyme.  However, it 

d is independent of the phosphorylation state of the turn motif. We also demonstrated for the first 



time that PKCη is hyperphosphorylated on the hydrophobic site in response to different stimuli 

and growth conditions such as: PMA, ATP, UV irradiation, serum starvation and high cell 

density.  

In summary, our research presents for the first time a detailed study of the spatial 

regulation of PKCη in growing cells, as well as its response to PMA and physiological stimuli, 

by using methods that allow live imaging in real-time. We demonstrated translocation of PKCη 

to the nuclear envelope, which seems to be regulated by auto-phosphorylations. These spatial 

regulation of PKCη,  as well as its regulation by phosphorylations. could be important for 

cellular functions, including PKCη effects on cell cycle control and involvement in tumor 

promotion. 

 
 

 

 



Ehud Krinis, The Idea of the Chosen People in Judah Halevi's al-Kitāb  

al-khazarī and its Origins in Shī‘ī  Imām Doctrine, PhD dissertation (in 

Hebrew), Goldstein-Goren Department of Jewish Thought ,Ben-Gurion 

University in the Negev, February 2008, (Academic Adviser: Prof. Daniel J. 

Lasker).   

 

The dissertation is the first book length study of the intellectual links between 

Judaism and Shi‘ism in the Middle Ages. It is dedicated to Rabbi Judah Halevi's 

treatise al-Kitāb al-khazarī, (Book of the Kuzari), one of the most renowned and 

important treatises in Judeo-Arabic culture. This central treatise is a fascinating test-

case instance of a Jewish writer drawing from Shī‘ī literary sources. At the core of his 

work, Judah Halevi examined the idea of the Chosen People. A wide-ranging textual 

and phenomenological investigation of the Judeo-Arabic text shows that the writer 

relies on terms and conceptions borrowed from the Shī‘ī Imām doctrine, in order to 

develop the principal motifs depicting the People of Israel as God's Chosen. Judah 

Halevi's inclination towards Shī‘ī literature seems to move upon the axis drawn 

between the central theme of Shī‘ī theology – the Imām doctrine - and the main idea 

of Halevi's thought – the idea of the Chosen People. Some of the terms, conceptions 

and structures characteristic of the Shī‘ī   Imām doctrine and of the way in which Shī‘ī   

theology shape the status of the Prophets and Imāms as God's Chosen appear in 

Halevi's work in the theological context of shaping the status of Israel's progenitors 

and the People of Israel as God's Chosen.  

This study also aims to present a certain historical perspective that enables us to 

understand the basis for Judah Halevi's interest in and attraction to Shī‘ī  literature, 

with its unique category of God's Chosen. The polemic argument over the issue of the 

legitimate heir to leadership in early Islam, as well as the debate around the legitimate 

heir-group in medieval inter-religious dispute, emerge as the relevant historical 

background for the surprising or seemingly surprising linkage between concepts and 

ideas of the Shī‘ī Imām doctrine and the idea of the Chosen People in Judah Halevi's 

thought. This linkage reflects Halevi as a bold, original thinker on the one hand, and 

the Shī‘ī Imām doctrine as exceedingly fruitful on the other – reaching beyond the 

bounds of Islam. 



This study is based on a comparative reading of a wide variety of Shī‘ī sources of the 

8
th

 – 11
th

 centuries; treatises that represent the lines of development of the Shī‘ī Imām 

doctrine in its two central trends– the Imāmī Shī‘a and the Ismā‘īlī Shī‘a. The study is 

further based upon the impressive progress made by the recent generation of 

researchers of Shi‘a trends, and it benefits from the recent considerable improvement 

in accessing Shi‘a's early literary sources.  



ומקורותיו בתורת האמאם ) ספר הכוזרי(זרי 'רעיון העם הנבחר באלכתאב אלכ: נושא העבודה

  .השיעית

  .אהוד קריניס: שם המגיש

  .לסקר. דניאל י' פרופ: שם המנחה

  

  תקציר העבודה

מחקר המקיף הראשון בתחום המגעים האינטלקטואליים בין היהדות העבודת הדוקטורט היא   

ספר  (זרי'אלכתאב אלכיהודה הלוי ' עבודה מוקדשת לחיבורו של רה. לשיעה בימי הביניים

חיבור מרכזי . ערבית-אחד החיבורים הידועים והחשובים ביותר של התרבות היהודית, )הכוזרי

' ר. מבחן מאלף לעניין היניקה של מחבר יהודי ממקורות ספרותיים שיעיים-זה הוא מקרה

בדיקה טקסטואלית ופנומנולוגית . וקד חיבורויהודה הלוי העמיד את רעיון העם הנבחר במ

שבקווים מרכזיים של עיצוב מעמדו של , יהודי של החיבור מעלה-מקיפה של הטקסט הערבי

המחבר נשען על קווי חשיבה ומושגים הלקוחים מתורת , עם ישראל כעמו הנבחר של אל

מהלך הנע על יהודה הלוי לספרות השיעית מתברר כ' המהלך המקשר את ר. האמאם השיעית

למוקד הרעיוני של הגותו ,  תורת האמאם–הציר שבין המוקד הרעיוני של התיאולוגיה השיעית 

התפיסות ודפוסי החשיבה , מקצת מן המונחים.  רעיון העם הנבחר–יהודה הלוי ' של ר

האופייניים לתורת האמאם השיעית ולדרך שבה התיאולוגיה השיעית מעצבת את מעמדם של 

בהקשר הרעיוני של עיצוב , יהודה הלוי' מופיעים אצל ר, מאמים כנבחרי האלהנביאים והא

  .מעמדו של עם ישראל עמו הנבחר של האל

המאפשרת לנו להבין את ,  גם להציג פרספקטיבה היסטורית מסוימת  עבודת המחקר שואפת

על העיצוב של קטגוריית נבחרי , יהודה הלוי לספרות השיעית' הרקע  לעניין ולמשיכה של ר

זירת הויכוח הפולמוסי אודות סוגיית המנהיג היורש הלגיטימי באסלאם . האל המיוחד לה

, הביניים-דתי של ימי-ת הלגיטימית בויכוח הביןוזירת הויכוח אודות הקבוצה היורש, המוקדם

בין , סביר לכאורה-המפתיע והבלתי, ניצבות כרקע ההיסטורי הרלוונטי למהלך הקישור

יהודה ' המושגים והרעיונות של תורת האמאם השיעית לרעיון העם הנבחר בחשיבתו של ר

ואת הפוריות של ,  מחדיהודה הלוי כהוגה' מהלך זה משקף את המקוריות והתעוזה של ר. הלוי

  . תורת האמאם השיעית כפוריות החורגת מתחום מסגרתו של האסלאם מאידך

; 11 -8-  המחקר מבוסס על עיון השוואתי במגוון רחב של חיבורים שיעיים מן המאות ה

חיבורים המייצגים את מסלולי ההתפתחות של תורת האמאם השיעית בשני האפיקים המרכזיים 

המחקר נבנה עוד על . האסמאעילית' האמאמית וזה של השיעה' עה זה של השי–שלה 

ונהנה מן השיפור הניכר שחל , בדור האחרון' ההתקדמות המרשימה בחקר זרמי השיעה

  . זמן זו בנגישות למקורותיה הספרותיים המוקדמים-בתקופת
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 תקציר עבודת הדוקטוראט

 1965 -1951נתיבות ואופקים בשנים , שדרות: התהוותן של עיירות הפיתוח
 

ביש ראל בי ן   " ער י הפיתוח "מדור גות רו ב , כחמיש ים שנה לאחר הקמתן, היו ם

בינ יהן שלו שת מק רי ה בוחן של עבו ד ה   . אקונו מית-האשכ ולות הנמו כי ם מבחינה סוציו 

 . רותנתיב ות וש ד, אופק ים: הערי ם , זו

,   ה תהו ותןוהק מתן   שה הסבר ל מצבן  של ע יי רות א לה  נעוץ בת קופת  ת הע בוד ה ה יאהנח

 . 1965 -1951בשני ם 

נתיבות   ,  כיצד  התהו ו העי יר ות אופקי ם:בהן דנה ה עבו דה הן   המרכז יותתושאל ה

ו מה ה יו   ? הא ם הן  התמ משו  ? מ ה הי ו הת וכניו ת המ קור יות  שב יסוד  הק מ תן? ושד רות 

 ? צ יאות  הפער ים ב ין התכנון למ

הכל כל י   ,  את המ בנה  החברת י,לשם  כך ב וד ק ה מחקר א ת הנסי בות ל הק מתן של  הע יי רות

 . והג יאו גרפי  שלהן

:   תן ל הצבי ע על  שלו ש ג יש ות מרכז יות בחקר  ערי  הפיתוח  בשנות  החמי שי ם וה ש יש ים ני 

ה יתה תוצאה של תוכני ות  " ע י ירות ה פיתוח"צמיחתן של  (תהפונקציונאל יסטיהג יש ה 

 ,)ו מאתרת א ת  המש גי ם  שלהן  בהל יך  התכנון , הכין א ג ף התכנוןהמתאר א רציו ת ש 

מי קומ ם הנחות של העול ים יוצא י ארצות ערב בה ירר כי ה   (קול וניאל ית-הפוסטהג יש ה  

וכי כוונת   , תוכנן על ידי הממס ד הקו לט שה יה ממוצא אי רופי, החברת ית בי שר אל

 ,"האין הברירה"גי שת ו )הקו לטים ה ית ה למק ם אותם ב רב די ם הנמוכ י ם של ה חברה 

 בע קב ות לחץ  ההחלט ה להק ים את ע יי רות הפית וח נכפתה על המוסדות המ י יש בי ם(

 . )הה גיר ה וצורכ י קל יטת הע לי יה 

 .  עבו דה זו משל בת ב ין שלו שת ה גי שות

הק מתן בפו על  .  מרא ה כי ה קמתן  של עי יר ות הפית וח לא נעשתה ע ל פי התכנוןהע בוד ה

ן של  קב ר ניטי המ דינה ל י שב את  הפריפר יה   ה רצו. הית ה צירו ף ש ל נסיבות  היסטור יות

ולהציל את  יה וד י צפון אפריק ה   ,  ב יטחוניות  וכלכל יות, הי שראל ית מסי בות  מד יניות

  של  תבש ל עמ דות יה ם הסטר יאוטיפ יו. קול וניזצי ה-שה יו ב מצו קה  עק ב תה ליך  הד ה 

מוסד   "קוב עי המ דינ יות בסוכנות הי הו דית וב ממ שלה ש גי בש ו  את מדיניותם המ שותפת ב 

.  אפרי קה-על י די  העול ים  ממוצא אסי ה , בע יק ר, אוכלסו ע יי רות הפ יתוח, "ם לתיאו 

 . תדמיתן ואופי ין, עיצו בן, אכלוס זה השפי ע על ה קמתן של ה עי יר ות
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Doctoral Dissertation Abstract 
 

The Formation of Israel's Development Towns: Sderot, Netivot, and Ofakim -  
1951-1965 

 
Today, some fifty years after their construction, most of Israel's "development towns" are 
ranked in the lowest socio-economic clusters. They include the three case-studies of this 
work - the towns of Ofakim, Netivot and Sderot. 
The assumption of this work is that the explanation for the condition of these towns is 
rooted in the period during which they were built and took shape � the period from 1951 
to 1965. 
The central questions are: how did the towns Ofakim, Netivot and Sderot come into 
being? What were the original plans that underlay their construction? Did those plans 
come to fruition? What were the shortfalls between the plans and the ultimate reality?  
For this purpose, the research examines the circumstances in which the townships were 
built, and their social, economic and geographic structure.  
Research into the development towns of the 1950s and 1960s use three major approaches: 
the functionalist approach (the growth of "development towns"  resulted from national 
master-plans drafted by the Planning Department, and points out flaws in the planning 
process); the postcolonial approach (the inferior position in Israel's social hierarchy of 
immigrants originating in Arab countries was planned by the host-country's 
establishment, who were of European origin. The host country intended to position them 
in the lowest strata of society); and the "no alternative" approach (the decision to build 
development towns was enforced on the settlement institutions by the pressure of mass 
immigration and the need to absorb the immigrants). The present work applies all three 
approaches. 
This work shows that the development towns were not built according to the original 
plans. Their establishment actually resulted from a combination of historical 
circumstances. For political, security and economic reasons, the nation's leaders aspired 
to settle Israel's outlying areas, and to save the Jews of North Africa who were in great 
distress following the decolonization process. Because of the stereotypical attitudes held 
by policy-setters in the Jewish Agency and the government - who drew up a joint policy 
in the "Coordination Institution" - the development towns were populated almost totally 
by immigrants from Asia and Africa. That move would affect the towns' design, 
construction, image, and character. 
 



  "שיטות לשיתוף פעולה בין אדם לרובוט במערכות לומדות": נושא העבודה

  אורי קרטון: שם המגיש

 יעל אידן' הלמן שטרן ופרופ' פרופ: מנחיםשמות ה

 
העבודה תקציר  

 

בלתי , יומיות הרובוטים חייבים להתנהל בסביבות בלתי מובנות-על מנת לקדם את השימוש ברובוטים במשימות יום

וללמוד כיצד להגיב לסביבתם וכיצד הסביבה בהם הם פועלים  דבר זה דורש מהם לפעול בצורה עצמאית. צפויות ומשתנות

  .מגיבה בהתאם לפעולות אותן הם מבצעים

בשיטה זו הרובוט מונחה על ידי קבלת ). Reinforcement Learning(אחת הגישות ללמידה נקראת שיטת החיזוקים   

לגבי רמת התפקוד שלו לשם ביצוע משימה  חיזוקים אלו מספקים לרובוט אינדיקציה. חיזוקים מן הסביבה בה הוא מתפקד

אלגוריתמים נפוצים המבוססים על שיטת החיזוקים ושפותחו על מערכות רובוטיות רבות כוללים שיטה הנקראת . נתונה

אלגוריתמים אלו אינם דורשים את מודל הבעיה כתנאי . ”למידת “ואת הגרסה המשופרת שלה הנקראת  ”למידת “

של  אסטרטגיותנם תלויים במדיניות למידה מסוימת והם יכולים לבחור ביצוע פעולות על פי כמה איהם בנוסף . לפתרונה

קיימת הצדקה , באפליקציות רובוטיות רבות ”למידת “ - ו  ”למידת “למרות שנעשה שימוש בשיטות  .שליטה

זמני לימוד ארוכים הדרושים ) ב  -ו , זמן חישוב רב הדרוש לקבלת פתרון אופטימאלי) א: חסרונותיהן כוללים. לשיפורן

  .להתכנסות הפתרון

λCQ)(.עבודת מחקר זו מציגה פיתוח של אלגוריתם חדש הנקרא 
 

הינו אלגוריתם למידה המהווה הרחבה של 

 האלגוריתם המוצע מאפשר שיתוף פעולה של למידה בין כמה סוכנים הפועלים. -ה , אלגוריתם למידה פופולארי

דבר הצפוי לקדם , שימוש בטכניקה זו מאפשר שילוב של אדם בתהליך ביצוע המשימה, בנוסף. בסביבה לשם ביצוע משימה

פונקציית , כאשר מערכת כוללת רובוט אחד ואדם בלבד. את תהליך הלמידה תוך כדי שימוש באינטליגנציה ובניסיון האדם

  .אדם והן מאינטראקציה עם הסביבההלמידה של הרובוט מתעדכנת תוך כדי קבלת ידע הן מה

למידה ) ב -ו , למידה תוך כדי שימוש בכמה סוכנים) א: נבדק ויושם עבור שתי גישות, פותח,  - אלגוריתם ה 

 - ערך ה (הפעולה -שיתוף הפעולה בין הסוכנים מערב את בחירת ערך מצב, בגישה הראשונה. רובוט- במערכות משולבות אדם

שתי רמות של שיתוף פעולה , בגישה השנייה. הגבוה ביותר מתוך כל הסוכנים הקיימים במערכת עבור כל צעד למידה) 

הרובוט מחליט בעצמו אילו פעולות לבצע ומתפקד  -אוטונומיה מלאה ) א: רובוט-הוגדרו עבור מערכות למידה משולבות אדם

האדם מנחה את הרובוט  -אוטונומיה חלקית ) ב -ו ,  -תם ה בצורה אוטונומית על פי פונקציית הלמידה של אלגורי

שימוש ברמת האוטונומיה החלקית מאפשר לרובוט מידה . והרובוט משתמש בידע זה ומעדכן את פונקציית הלמידה שלו

מטלה ביצוע ה(ברמה של אוטונומיה מלאה  ;מסוימת של מודעות עצמית בכדי לבחור בצורה אדפטיבית את רמת שיתוף הפעולה

תכונת מודעות הרובוט המהווה למעשה . או ברמה של אוטונומיה חלקית בה הרובוט פונה לאדם לקבלת סיוע) בצורה עצמאית

  .גישה של אוטונומיות דינאמית הודגמה תוך שימוש ברובוט נייד ובזרוע רובוטית

Q)(λQ

Q)(λQ

)(λCQ

)(λQ

)(λCQ

Q

)(λQ



בכדי להדגים את מעלותיו ואת  ניסויים מקיפים תוך שימוש במערכות רובוטיות שונות על מגוון של יישומים בוצעו

אפליקציות ייעודיות פותחו והודגמו בכדי לבחון את ביצועי האלגוריתם בהקשר של .  -מגרעותיו של אלגוריתם ה 

סביבה נבונה תוך כדי שימוש ברובוט נייד המבצע משימת ניווט ובזרוע רובוטית לביצוע משימה של בדיקת תיק החשוד כמכיל 

  .נציונאלייםחומרי חבלה לא קונב

השיטה המוצעת . הסטנדרטי   -בהשוואה לאלגוריתם ה   -תוצאות המחקר הראו את עליונות אלגוריתם ה 

  .צפויה להפחית הן את מספרן של איטראציות הלמידה והן את משך הזמן הדרוש ללמוד לבצע משימה מבוססת רובוט

 
  וף פעולה בין אדם לרובוטשית, למידה רובוטית, חיזוקים למידה באמצעות: מילות מפתח

 

)(λCQ

)(λCQ)(λQ



Human-Robot Collaborative Learning Methods 
Uri Kartoun 

Supervisors: Prof. Helman Stern and Prof. Yael Edan 

 

Abstract 

 

To accelerate the use of robots in everyday tasks they must be able to cope with unstructured, 

unpredictable, and continuously changing environments. This requires robots that perform 

independently and learn both how to respond to the world and how the world responds to actions the 

robots undertake. 

One approach to learning is reinforcement learning (RL), in which the robot acts via a process 

guided by reinforcements from the environment that indicate how well it is performing the required 

task. Common RL algorithms in robotic systems include Q  and its variation )(λQ -learning, which are 

model-free off-policy learning algorithms that select actions according to several control policies. 

Although Q  and )(λQ  learning have been used in many robotic applications, these approaches must be 

improved. Their drawbacks include: (i) extremely expensive computability, (ii) large state-action 

spaces, and (iii) long learning times (until convergence to an optimal policy). 

This thesis presents a new collaborative learning algorithm, denoted the )(λCQ  algorithm, that is 

based on the )(λQ -learning algorithm. The )(λCQ -learning algorithm was developed, tested and 

applied for two frameworks: (i) learning by multiple agents, and (ii) learning by human-robot systems. 

In the first framework, collaboration involves taking the maximum of state-action values, i.e., the Q -

value, across all learning agents at each update step. In the second framework, two levels of 

collaboration are defined for a human-robot learning system: (i) autonomous - the robot decides which 

actions to take, acting autonomously according to its )(λQ  learning function, and (ii) semi-autonomous 

- a human operator (HO) guides the robot to take an action or a policy and the robot uses the suggestion 

to replace its own exploration process. The key idea here is to give the robot enough self awareness to 

adaptively switch its collaboration level from autonomous (self performing) to semi-autonomous 

(human intervention and guidance). This awareness is represented by a self test of its learning 

performance. The approach of variable autonomy is demonstrated in the context of an intelligent 

environment using mobile and fixed-arm robots.  

Extensive experimentation with different robotic systems in a variety of applications demonstrated 

the strengths and weaknesses of the algorithm. Applications specifically developed for testing the 



)(λCQ -learning algorithm are demonstrated in the context of an intelligent environment using a mobile 

robot for navigation and a fixed-arm robot for the inspection of suspicious objects. The results revealed 

that )(λCQ  is superior over the standard )(λQ  algorithm. The suggested learning method is expected to 

reduce both the number of trials needed and the time required for a robot to learn a task. 

 

Key words: Reinforcement learning, Robot learning, Human-robot collaboration 
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The machinery involved in grk RNA localization in Drosophila oogenesis  

Orit Cohen-Gazala 

Dr. Shira Silberberg 

Abstract 

Messenger RNA (mRNA) localization is a major mechanism, used by a variety of cell 

types (somatic cells and germlines) in different organisms, to spatially restrict the 

expression of specific proteins to sub-cellular regions. In somatic cells, the 

asymmetric distribution of specific mRNAs leads to the establishment of cell polarity 

and cell diversity. In oocytes, mRNA localization ensures asymmetric distribution of 

maternal information which results in spatially restricted cues to the developing 

embryo. 

The advantages of using Drosophila melanogaster for studying mRNA localization 

include its relatively low complexity compared to vertebrates, short life cycle, and the 

readily applicable genetic and reverse genetic techniques, which allow us to study the 

role of genes in vivo in the whole animal.  

In Drosophila egg chambers, mRNAs encoding determinants required for the 

polarization of the egg and future embryo become localized in the oocyte during 

oogenesis. We investigated mechanisms of mRNA localization using the gene gurken 

(grk) which is involved in the establishment of axial polarity and whose message 

displays a unique localization pattern, localizing initially to the posterior and later to 

the anterior-dorsal corner of the oocyte. Mutations in a number of trans acting genes 

required for gurken localization, including fs(1)K10 and squid, disrupt normal 

localization pattern of grk and, hence, patterning of egg and embryo.  

As RNA is trafficked in the cell in large RNA-protein (RNP) complexes containing 

proteins required for localization and translational regulation, we wanted to identify 

new components of the grk-RNP complex and characterize their role in RNA 

localization. 

We used the yeast two-hybrid system to identify proteins that interacted with K10.  

Two proteins were characterized; CP1, a cysteine proteinase and Dap160 an adaptor 

protein associated with endocytosis. We characterized the role of an additional 

protein– Dynamin, a GTPase which is known to interact with Dap160 in the endocytic 

process in Drosophila nerve termini. Interactions of CP1 and Dap160 with K10 were 

further confirmed by GST pull down. An antibody prepared against K10 served for 

co-immunoprecipitation and co-localization studies. Additionally, mutations 



 II

generated in cp1 by P-element excision produced defective eggs. 

Immunohistochemistry revealed that Gurken protein was incorrectly targeted in the 

mutants, leading to patterning defects. For Dap160, K10-interaction domains were 

mapped. Dominant negative mutant transgenic lines of Dap160 are being further 

characterized.  Localization experiments performed in co-transfected tissue culture 

cells and co-immunoprecipitation from ovarian extracts indicated interaction with 

Dynamin. In Drosophila, the gene shibire (shi) encodes Dynamin. In situ 

hybridization and immunohistochemistry revealed that grk mRNA and Grk protein 

were incorrectly targeted in shits mutant at 330C (restrictive temperature), leading to 

patterning defects. 

Co-immunoprecipitation experiments from ovarian lysates confirmed that Dap160 

was in a complex with Dynamin, Sqd was in a complex with Dynamin and with 

Dap160, and also that K10 was in a complex with Sqd and with Dynamin in vivo. 

Further experiments will be required to dissect the biological significance of the 

interactions between K10, Sqd, Dap160, and Dynamin, and also the interactions 

between K10 with CP1.  

Additional proteins that may be part of the grk RNP complex, await further 

identification.  



   בתהליך יצירת הביצה של הדרוזופילהgrk RNAמנגנון הלוקליזציה של 

 גזלה-אורית כהן

 שירה זילברברג' דר

 

 הנמצא בשימוש במגוון רחב של סוגי מרכזי היא מנגנון messenger RNA (mRNA)לוקליזציה של 

י למתחם מסוים כדי להגביל ביטוי של חלבון ספציפ, באורגניזמים שונים, )תאי סומא ותאי נבט(תאים 

בתאי .  של תאי סומאפולריותהתמיינות ו ספציפיים מובילה לmRNAs התפוצה האסימטרית של .בתא

 מבטיחה הפצה אסימטרית של מידע אימהי המאפשרת הגבלה מרחבית mRNAאאוציט לוקליזציה של 

 .של סיגנלים להתפתחות העובר

שבה ניתן , יחסית, רכת מודל פשוטהמשמש כמע) Drosophila melanogaster(זבוב הדרוזופילה 

 גודלה של ביצת הדרוזופילה מאפשר מעקב נוח אחרי מיקום ה mRNA.ללמוד על מנגנוני לוקליזציה של 

mRNAsלערוך מניפולציות גנטיות ומולקולאריות , יחסית, כמו כן זוהי מערכת שבה ניתן בקלות,  בתא

in vivoבחיה השלמה . 

 עוברים לוקליזציה  ליצירת הפולריות בביצה ובעובר העתידייונייםהח mRNAs, בביצת הדרוזופילה

 gurken (grk) RNAבחרנו לחקור את מנגנוני הלוקליזציה של . ספציפית באאוציט במהלך האאוגנזה

 grk mRNA, בשלבים מוקדמים של האאוגנזה. שעובר לוקליזציה ייחודית במהלך התפתחות הביצה

מוטציות .  שלוanterior-dorsalובשלבים מאוחרים יותר בצד ה , וציט של האאposteriorממוקם בצד ה 

 לוקליזציהבפוגעות , sqd ו fs(1)k10 בינהם grk mRNAבמספר גנים הדרושים ללוקליזציה של 

 . הביצה והעובר נפגעים גם מבני וכתוצאה מכךgrk  שלהנכונה

 mRNA נע בתא בתוך קומפלקסים גדולים המכילים mRNA ונקראים  וחלבוניםRNP . הקומפלקסים

מטרתנו הייתה לזהות מרכיבים חדשים . הללו מכילים חלבונים החיוניים ללוקליזציה ובקרת התרגום

 .RNA ולאפיין את תפקידם בלוקליזציה של grk-RNPבקומפלקס ה 

 שני .K10 במטרה לזהות חלבונים הנקשרים ל yeast two-hybrid systemהשתמשנו בשיטת ה 

 שהוא חלבון אדפטור המעורב Dap160פרוטאז ו - שהוא ציסטאיןCP1: חלבונים שאופיינו הם

 בתהליך Dap160הידוע כנקשר ל , GTPaseחלבון , Dynamin  בנוסף אפיינו את. באנדוציטוזיס

 אומתה  Dap160ו CP1  עם  K10  האינטראקציה של. האנדוציטוזיס בקצוות עצבים בדרוזופילה

-co שימש לניסויי K10נוגדן שייצרנו כנגד . pull down GSTיטת ה בהמשך בש

immunoprecipitation  ו co-localization .מוטציה שייצרנו  ב , בנוסףcp1בשיטת ה P-element 

excision ניסויי .  ביצים מוטנטיותמובילה ליצירת immunohistochemistryמראים ש , שערכנוGrk 

מיפינו את אתר , Dap160עבור  .דבר המוביל לפגמים במבנה הביצה, יםממוקם באופן שגוי במוטנט

 Dap160 של dominant-negativeשורות טראנסגניות האמורות לבטא קונסטראקט . K10הקישור ל 

-co ו                                            בתרביות תאים co-localizationניסויי  .עדין בשלבי כיול

immunoprecipitation  ממיצוי חלבוני של שחלות מראים אינטראקציה עםDynamin .בדרוזופילה ,

 immunohistochemistry ו  In situ hybridizationבניסויי. Dynamin מקודד ל shibire (shi)הגן 



טמפרטורה  (oC 33 ב shits אינם ממוקמים כראוי במוטנטים grk והחלבון של mRNAהראנו שה 

 .בר המוביל לפגמים במבנה הביצהד, )רסטרקטיבית

 נמצא בקומפלקס Dap160מאשרים ש ,  ממיצוי חלבוני של שחלותco-immunoprecipitationניסויי 

 נמצא בקומפלקס עם K10 וגם ש Dap160 ו Dynaminלקס עם פ נמצא בקומSqdש , Dynaminעם 

Sqd ו Dynamin ,in vivo. 

 K10, Sqdשמעות הביולוגית של האינטראקציות בין די להבין את המיש צורך בניסויים נוספים כ

Dap160 ו Dynaminבין וכמו כן  K10 ל CP1.חלבונים נוספים ישנם  סביר להניח ש, בנוסף

 .ממתינים לזיהויה grk-RNPהמרכיבים את קומפלקס ה 

 

 



שפת הסימנים הישראלית על פי תורת הסימן של  :  :  :  : נושא העבודה

פונולוגיה "אסכולת קולומביה והתיאוריה 

 .כהתנהגות האדם

  .אורית פוקס  : שם המגיש

  .ישי טובין' פרופ  ::::שם המנחה

    

  תקצירתקצירתקצירתקציר

והקשר בין הצלילים לבין , הוא הפונמה, הבשפה דבור, הבסיס של הסימן הלשוני

, הפונמות, עליהן בנויה המילה הדבורה' אבני הבניין'. המשמעות נחשב בדרך כלל שרירותי

מכאן ששפה דבורה . והקשר בין המסמן לבין המסומן הוא שרירותי, הן חסרות משמעות

והקשר , אליתהיא שפה ויזו, לעומת זאת, שפת הסימנים. היא שפה אודיטורית שרירותית

שפת הסימנים היא שפה ויזואלית , כלומר. בין צורה לתוכן בשפה הוא קשר איקוני

של שפת " הפונולוגיה"המחקרים המעטים שבחנו את השפעת האיקוניות על . איקונית

של שפת הסימנים ) Established(הסימנים דיווחו שתפוצת יחידות הבסיס בלקסיקון המכונן 

  ). Motivated(מונעת כי אם , איננה אקראית

. וכמוה גם המחקר על השפה, שפת הסימנים הישראלית היא שפה צעירה יחסית

מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את תפקידה של האיקוניות בתיאור המבנה הארגוני של 

ואת מקומה בהסבר תפוצת יחידות הבסיס בלקסיקון , המילה הישראלית המסומנת

המילה הישראלית המסומנת נעשה במסגרת תורת הסימן ניתוח מבנה . המכונן של השפה

)Sign oriented approached( , פונולוגיה כהתנהגות "שכוללת בתוכה גם את התיאוריה

, תורת הסימן היא תיאוריה בלשנית הוליסטית). Phonology as Human Behavior" (האדם

  .ניעשוי להיות סימן לשו, לרבות פונמות, הגורסת כי כל רכיב בשפה

שנדגמו במדגם אשכולות אקראי מתוך ,  סימנים560מאגר הנתונים של המחקר מנה 

וכל , כל סימן פורק למרכיבי הבסיס שלו. אינדקס המילון של שפת הסימנים הישראלית



. בהתאם לקריטריונים מקובלים בספרות, יחידה מבנית שועתקה למאגר נתונים ממוחשב

בעזרת המדד . יחידות הבסיס בלקסיקון המדגםניתוח תוכן איכותי בחן את התפלגות 

והבלתי ) Marked(נקבעו יחידות הבסיס המסומננות ', תדירות הופעה כוללת'הכמותי 

  . של שפת הסימנים הישראלית) Unmarked(מסומננות 

 שלאיקוניות ולמטפורה יש תפקיד מרכזי בהסבר, ממצאי המחקר מצביעים על כך

התפוצה של כל . ן המכונן של שפת הסימנים הישראליתהתפלגות יחידות הבסיס בלקסיקו

/ איקונית(יחידות הבסיס בלקסיקון המדגם מונעת על ידי תכונית תפיסתית בסיסית 

האיקוניות אחראית גם להופעה של יחידות בסיס . שנקשרת בכל אחת מהן, )מטפורית

) גוחב  במרפריפריה צדדיתהמיקום , כמו למשל(חריגות בשפת הסימנים הישראלית 

תדירות ההופעה של יחידות . הפועלים על המילה המסומנת, ולהפרה של חוקים מבניים

הבסיס בשפה נמצאה מושפעת מטווח הרפרנטים שהן יכולות לייצג מבחינה איקונית 

קלות ביצוע ובהירות : כגון, יותר מאשר מגורמים פונטיים, ומבחינה מטפורית בלקסיקון

  .תפיסתית

של שפת " הפונולוגית"שהמערכת , בעבודה זו מצביעות על כךכלל המגמות שנצפו 

יחידות הבסיס של שפת הסימנים . הסימנים הישראלית היא מערכת סמיוטית מאוד

ואילו המילה הישראלית המסומנת היא מבנה , הישראלית הן סימנים לשוניים בסיסיים

ברוב . פיסתיתשמאופיין במבנה ארגוני פנימי מורכב ברמה הת, מאוחד" סימנים-רב"

" זו על גבי זו"יחידות הבסיס נתפסו כפועלות , המילים המסומנות שהופיעו במדגם המחקר

  ). Object(לעבר מקבל פעולה ) Subject/ Agent(באופן שמזכיר פעולה שמפנה סוכן פעולה 

ממצאים אלו ואחרים שהועלו בעבודה זו מובילים למסקנה שבשפת הסימנים 

שנכפה על ידי התכוניות של המושגים המופשטים , יא אילוץהישראלית שרירותיות ה

של שפת " פונולוגיה"האיקוניות היא הקשר טבעי לא מסומנן ב. שאותם השפה מייצגת

של " פונולוגיה"ואילו השרירותיות היא הקשר מסומנן לא טבעי ב, הסימנים הישראלית

 המחקר הבלשני חייב ,הצירופית של שפת הסימנים" הפונולוגיה"כדי להבין את . השפה

ובמיוחד באיקוניות , להכיר בתכוניות הייחודיות לשפה המתממשת במדיום הוויזואלי

  .שספוגה בתוכה

  



  

שפת הסימנים , שפת הסימנים, מטפורה, איקוניות, פונולוגיה: מילות מפתח

  .סמיולוגיה, הסימן הלשוני, תורת הסימן, שרירותיות, הישראלית

Abstract 

The basis of the linguistic sign in spoken language is the phoneme. The 

building blocks on which the spoken words are built – the phonemes - are 

meaningless and the relation between the signifier (the sounds) and the signified 

is arbitrary. Thus spoken language is primarily auditory and arbitrary. On the 

other hand, sign language is visual and the connection between form and 

meaning is iconic therefore sign-language is a visual and an iconic language. 

The relatively few studies that have examined the influence of iconicity on the 

language “phonology” have reported that the distribution of the base units in the 

established lexicon of the signed language is not random but motivated.  

Israeli Sign Language (ISL) is a relatively young language and so is its 

research. The purpose of the current study is to examine the role of iconicity in 

describing the organizational structure of the Israeli signed word and in 

explaining the distribution of the base units in the established lexicon of the 

language. An analysis of the Israeli signed word structure is performed in the 

frame work of the Sign Oriented Approach of the Columbia School, which also 

includes the theory: Phonology as Human Behavior. This Sign-oriented Theory is 

holistic theory which claims that every language component, including the 

phonemes, may be a linguistic sign. 

The purpose of this study was to examine the iconicity of Israeli Sign 

Language. The research data was composed of 560 signs which were sampled 

in a random stratified sample from the index of the Israeli Sign Language 

Dictionary. Each sign was divided into its base components and each structural 

unit was transcribed to a computerized database according to standardized 

criteria from the professional literature. A qualitative content analysis examined 

the distribution of the base units in the sample lexicon. Using the quantitative 

index - an overall occurrence frequency – the marked and the unmarked base 

units of ISL were determined. 



The research findings show that iconicity and metaphor have central roles in 

explaining the distribution of the base units in the established lexicon of ISL. The 

distribution of all the base units in the sample lexicon was motivated by a basic 

conceptual feature (iconic/metaphorical) associated with each unit. This iconicity 

is also responsible for the occurrence of irregular  

base units in ISL (such as location, for example: lateral periphery in dorsal 

space). It is also responsible for the violation of structural rules that act on the 

signed word. The frequency of the occurrence of the base units in the language 

was found to be more influenced by the range of referents that these base units 

may represent iconically and metaphorically in the lexicon and less influenced by 

phonetic factors, such as ease of performance and perceptual clarity. 

All of the trends observed in this work show that the “phonological” system 

of ISL is a highly semiotic system. The base units of Israeli Sign Language (ISL) 

are basic linguistic signs and the signed Israeli word is a unified “multi signs" 

construction, which is characterized by a complex internal organizational 

structure, on the perceptional level. In most signed words which appeared in the 

study sample, the basic signs were perceived as acting “one on top of the other” 

in a complex interrelated way that reminded an action by an agent (subject) 

towards the patient (object). 

The results of the study leads to the conclusion that in ISL, arbitrariness is 

constrained, forced by the features of the abstract concepts represented by the 

language. While Iconicity represents the natural unmarked context on all levels 

including the so-called "phonology" of ISL, Arbitrariness is marked and less 

natural Context. In order to understand the segmental “phonology” of Sign 

Language, Linguistic research must acknowledge the unique features of this 

language, which uses the visual medium, and especially iconicity that is inherent 

in this visual language. 

Key words: Phonology, Iconicity, Metaphor, Sign Language, Israeli Sign 

Language, Arbitrariness, Sign Theory, Linguistic Sign, Semiotics, Semiotic 

system. 
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The present study focuses on sense of control and the ways to achieve it, modes of control, 

while referring to the stability of sense of control before and after stressful situation of chronic 

disease and the relations between sense of control and modes of control to all quality of life 

aspects. The purpose of this research is to assess empirically the relationships between the control 

variables (sense of control and modes of control) and quality of life among people who suffer 

from chronic diseases. In order to do so, we divided the research into two stages as will be further 

elaborated. The research is based on Shapiro’s theoretical model of control (1994) which suggests 

a number of dimensions of the control variable including the sense of control and various modes 

of control, both positive and negative. In addition to examining the relations between modes of 

control and sense of control and quality of life, the study will also examine the subjective disease 

severity as well as the objective disease severity and the relation of these variables to control 

variables and quality of life. Participants of the study are men and women from south Israel 

(Negev) who were referred to the Soroka University Hospital in Beer Sheva. The study includes a 

research group (N= 273) of people who suffer from chronic diseases: heart conditions (n=143), 

breast cancer (n=65) and a control group of 65 healthy women (adjusted to the breast cancer group 

according to gender, age, education and family status). The relevant variables were determined 

based on reliable and valid questionnaires. In addition, the participants fill out questionnaires 

created specifically for the study. The objective disease severity will be assessed by a medical 

physician specialist in the field.  

The research includes two stages:  

The purpose of Stage No. 1 is to differentiate between the concept of sense of control over 

the disease and general sense of control and to assess the relations between sense of control and 

modes of control and quality of life among people who suffer from heart condition. The concepts 

of sense of control over the disease and general sense of control were used in past researches 

alternately, with not enough differentiation and comparison between them in the sense of their 

relation to quality of life. It was hypotheses that sense of control over the disease is related to the 

situation in which the person is in and because of that will be depended on variables that infect the 

severity of his disease and his mental and physical function. On the other hand, it was hypotheses 

that general sense of control constitutes a trait like and therefore will be less influenced from the 
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specific situation that the person is in, like chronic disease. The expectation was that the 

differences will appear in the relations of the two variables to all aspects of quality of life. In 

addition, the ways to obtain sense of control, that is, modes of control and their relation to quality 

of life aspects, were tested among people who suffer from heart conditions.  

The results from a sample of people who suffer from heart disease (n=143) support this 

hypotheses. It was demonstrated that the higher sense of control over the disease was, the higher 

physical and general quality of life were. When this relations were tested beyond supervision of 

demographic variables, disease severity (objective as well as subjective) and level of functioning 

(physical and emotional), the relation between sense of control over the disease and physical and 

general quality of life was vanished and changed it's direction, respectively. On the other hand, it 

was found that the higher general sense of control was, the higher quality of life in all aspects 

was, beyond the disease severity, functioning and sense of control over the disease. In addition, it 

was found that positive modes of control (positive assertive and positive yielding) were related to 

quality of life aspects. It is important to mention, that positive yielding mode of control was 

related to broaden range of quality of life aspects.    

A possible conclusion from stage No.1 points on the difference between the two variables 

that are known as variables that contribute to quality of life of people who suffer from heart 

disease. The relation between sense of control over the disease and quality of life aspects was 

influenced by variables that influence the situation of the ill person, and on the other hand, the 

relations between general sense of control and quality of life aspects were found even beyond this 

variables. This result indicates that general sense of control is not influenced from the specific 

situation but constitutes a trait like, personal resource that can help him in different situations 

during life. In addition, it was found that among people who suffer from heart disease, the use of 

positive yielding mode of control was related to broaden range of quality of life aspects as 

compare to the use in positive assertive mode of control. This results emphasis the impotents in 

positive yielding mode of control, that is, acceptance and completion with the situation is essential 

component in achieving optimal sense of control.   

  Stage No. 2 is a prospective research among women before and after the diagnosis of breast 

cancer. The purpose of the second stage is to enlarge the first stage and to examine the influence 

of control variables (general sense of control and modes of control) on quality of life.  The 

stability of general sense of control and modes of control was tested before and after diagnosis of 

chronic disease (breast cancer). In addition, the extent in which general sense of control and 

modes of control before diagnosis of breast cancer predict the quality of life of women two-three 

months after the diagnosis, was also examined. This hypothesis was based on the assumption that 
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general sense of control and modes of control are personality trait that have central influence on 

quality of life in general and of those who suffer from chronic disease like breast cancer in 

specific.  Likewise, it was hypotheses that the more the disease is severe or harsh objectively, the 

more important is the variable of control to the quality of life. The purpose of this assumption is to 

test the extent in which the relations between general sense of control and modes of control and 

quality of life are influenced from the realistic control in the situation. Until this research, the 

relations between the control variables and psychological distress or adaptation variables were 

tested among people that already suffer from a disease, so causality could't be evaluated. In 

addition, it is unclear whether general sense of control was changed after the diagnosis of the 

disease or stayed stable during stressful situation like diagnosis of chronic disease. By the 

prospective test that was carried out in the present study we can evaluate the real baseline of 

control variables because the participants in the first measure did not receive the diagnosis yet and 

therefore did not response to it in a behavioral and affect manner. As far as we know, this is the 

first research that assesses the relations between control variables and quality of life or any other 

adaptation variable in prospective manner, before and after the diagnosis.  

Results from a sample of 65 women who were diagnosed with breast cancer and 65 control 

group confirm the stability hypothesis of general sense of control and modes of control along 

stressful situation like chronic disease diagnosis and support that general sense of control and 

modes of control are personality trait with central influence on quality of life in general and 

specifically for those who suffer from chronic disease like cancer.    

The prospective measure in the present study allows evaluating causality. It was found that 

general sense of control before the diagnosis of breast cancer predicts psychological and 

environmental quality of life after the diagnosis. In addition, interaction effect was found between 

objective severity of the disease severity and general sense of control before the diagnosis in 

predicting psychological and social quality of life after the diagnosis. So, the more severe the 

disease is (in objective terms), the stronger is the relation between general sense of control and 

psychological and social quality of life. This results emphasis the being of general sense of control 

an extremely precious resource especially in times of distress and difficulty. Contradict to the 

assumption; it was found that the use of positive modes of control (positive assertive and positive 

yielding) before the diagnosis was not predicting quality of life after the diagnosis both among 

women diagnosed with breast cancer and control group. No interaction effect was found between 

positive modes of control and objective disease severity in predicting quality of life aspect after 

the diagnosis.  
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 The second part of the stage deals with the attempt to strengthening the results that were 

found in stage No.1 of the study with respect to general sense of control as personality trait with 

important influence on quality of life, and to deepen the understanding of the relations between 

control variables and quality of life. The prospective nature of the study allows assessing the 

causality and predicting relations between general sense of control and modes of control before 

the diagnosis and quality of life. In addition, the matching assumption to the reality that obtains 

the idea that sense of control is related to quality of life when there is matching between sense of 

control and the control in the reality.  

The results of the study can provide understanding of the human nature, including the ways 

to cope with disease and understanding the role of general sense of control, and can help to 

develop programs to elevate quality of life.    
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ות החיים של החולים במחלות כרוניותסגנונות שליטה והשפעתם על איכ, תחושת שליטה: נושא העבודה

   אורית רויז:השם המגיש

  אורה קאופמן' פרופ, לילי נוימן' פרופ, ל"מריאן אמיר ז' פרופ: שם המנחים

  

תוך כדי , היינו סגנונות שליטה, המחקר הנוכחי מתמקד בתחושת שליטה ובדרכים להשגתה

חלה כרונית ולקשרים של תחושת השליטה התייחסות ליציבות תחושת השליטה לפני ואחרי מצב לחץ של מ

מטרתו של המחקר הנוכחי הייתה לבחון באופן אמפירי את הקשר . וסגנונות השליטה לתחומי איכות חיים

לבין תחומי איכות החיים בקרב אנשים החולים ) תחושת שליטה וסגנונות שליטה(שבין משתני השליטה 

שמציע מספר ממדים ) Shapiro) 1994התיאורטי של המחקר מתבסס על מודל השליטה . במחלות כרוניות

בנוסף לבדיקת הקשר . חיוביים ושליליים, למשתנה השליטה ובינהם תחושת שליטה וסגנונות שליטה שונים

שבין תחושת שליטה וסגנונות שליטה לבין איכות חיים תיבדק חומרת המחלה הסובייקטיבית והאובייקטיבית 

המשתתפים במחקר הנם גברים ונשים . שליטה ואיכות החייםוהקשר של משתנים אלו למשתני ה

 הנוכחי כוללהמחקר . בבאר שבע" סורוקה"המתגוררים באזור הדרום שפנו לבית החולים האוניברסיטאי 

n=143קבוצת מחקר (לב אנשים החולים במחלות : הכוללת ) 273 - כ  =N) ( ,סרטן שד נשים החולות ב

)n=65 ( ם בריאות  נשי65וקבוצת ביקורת של)גיל, שהותאמו לקבוצת הנשים שחולות בסרטן שד במין ,

י שאלונים הידועים כמהימנים ותקפים ובנוסף "וערכו עההמשתנים הרלוונטים ). השכלה ומצב משפחתי

י רופא מומחה " עהוערכהחומרת המחלה האובייקטיבית . שנבנו לצורך המחקרנים לאו המשתתפים שאלוימ

  . בתחום

  : הנוכחי כולל שני שלביםהמחקר , כאמור

 ותחושת שליטה על המחלההייתה להבחין בין המושגים של תחושת שליטה ' מטרתו של שלב א

 ולבחון את הקשרים בין תחושות השליטה וסגנונות שליטה לבין תחומי איכות חיים בקרב אנשים כללית

לית שימשו במחקרים המושגים של תחושת שליטה על המחלה ותחושת שליטה כל .החולים במחלות לב

שוער . ללא הבחנה מספקת ביניהם וללא השוואה ביניהם במובן הקשר שלהם לאיכות חיים, קודמים לסירוגין

כי תחושת שליטה על המחלה קשורה למצב בו נמצא האדם ולכן תהיה תלויה במשתנים המשפיעים על 

יטה כללית מהווה כמעיין תכונה ולכן שוער כי תחושת של, לעומת זאת. חומרת מחלתו ותפקודו הפיזי והנפשי

הציפייה הייתה שהבדלים אלו יבואו לידי . פחות תושפע ממצב ספציפי שבו אדם נמצא כגון מחלה כרונית

, היינו, נבחנו הדרכים להשגת תחושת שליטה, בנוסף. ביטוי בקשר של שני המשתנים לתחומי איכות חיים

  .ים בקרב אנשים החולים במחלת לבסגנונות שליטה והקשר שלהם לתחומי איכות חי

n=143 נמצא כי ככל . תומכות בהשערות) (תוצאות ממדגם של אנשים החולים במחלות לב 

כאשר נבדקו . כך איכות החיים הפיזית והכללית גבוהה יותר, גבוהה יותרעל המחלה שתחושת השליטה 

פיזי (ותפקוד )  וסובייקטיביתאובייקטיבית(חומרת מחלה , הקשרים לאחר פיקוח על משתנים דמוגרפיים

, הקשר בין תחושת שליטה על המחלה ואיכות חיים פיזית וכללית לא היה קיים ושינה את כיוונו) ונפשי

על תפקוד ותחושת שליטה , נמצא כי לאחר פיקוח על המשתנים חומרת מחלה, לעומת זאת. בהתאמה
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תחושת במחקר מצביעה על כך שקיים הבדל בין המושגים ' מסקנה אפשרית העולה משלב א

 בקשרים בינם לבין תחומי איכות חיים לאחר בא לידי ביטוישליטה על המחלה ותחושת שליטה כללית ש

ממצאים אלו מרמזים . פיקוח על משתנים הידועים כתורמים לאיכות החיים של אנשים החולים במחלות לב

, על כך שתחושת שליטה כללית אינה מושפעת מהמצב הספציפי שבו נמצא האדם אלא מהווה כמעין תכונה

נמצא כי בקרב אנשים החולים , בנוסף.  ים במהלך החייםלו במצבים שונמשאב אישיותי שיכול לעזור 

שימוש בסגנון שליטה של ויתור חיובי היה קשור לטווח רחב יותר של איכות חיים לעומת שימוש , במחלות לב

תוצאות אלו מדגישות את החשיבות בבחינה של סגנון שליטה של . בסגנון שליטה של אסרטיביות חיובית

  . ה והשלמה עם המצבהיינו קבל, ויתור חיובי

מטרתו של .  במחקר הינו מחקר פרוספקטיבי בקרב נשים לפני ואחרי אבחנה של סרטן שד' שלב ב

ואת ) תחושת שליטה כללית וסגנונות שליטה(במחקר הייתה להעמיק ולבחון את משתני השליטה ' שלב ב

 לפניל סגנונות השליטה נבחנה היציבות של תחושת שליטה כללית וש. הקשר שלהם לתחומי איכות חיים

נבחנה המידה בה תחושת שליטה כללית וסגנונות , בנוסף. ולאחריה) סרטן שד(אבחנה של מחלה כרונית 

שלושה לאחר קבלת -שליטה לפני קבלת אבחנה של סרטן שד מנבאים את איכות החיים של נשים חודשיים

ונות שליטה הינן תכונות אישיות השערה זו התבססה על ההנחה כי תחושת שליטה כללית וסגנ. האבחנה

, כמו כן. בעלות השפעה מרכזית על איכות החיים בכלל ושל אנשים הסובלים ממחלות כרוניות כסרטן בפרט

תחושת שליטה (שוער כי ככל שהמחלה חמורה יותר מבחינה אובייקטיבית כך הקשרים בין משתני השליטה 

מטרתה של השערה זו היא לבחון את . יהיו חזקים יותרלבין תחומי איכות החיים ) כללית וסגנונות שליטה

המידה שבה הקשרים בין תחושת השליטה הכללית וסגנונות השליטה לבין איכות חיים מושפעים מהשליטה 

עד כה נבחנו הקשרים בין משתני השליטה לבין משתנים של מצוקה או . המציאותית הקיימת במצב

לא ברור , בנוסף. ולים במחלה כך שלא ניתן להעריך סיבתיותהסתגלות פסיכולוגית בקרב אנשים שכבר ח

האם תחושת השליטה הכללית השתנתה לאחר אבחנה של מחלה או שנשארה יציבה לאורך מצב מלחיץ 

י בדיקה פרוספקטיבית שבוצעה במחקר הנוכחי ניתן לבחון את מדידת הבסיס "ע. כאבחנה של מחלה כרונית

(baseline)את שליטה שכן המשתתפות במדידה הראשונה עדיין לא קיבלו  האמיתית של משתני ה

זהו המחקר הראשון שבוחן  את הקשר , למיטב ידיעתינו. האבחנה ולא הגיבו אליה באופן רגשי והתנהגותי

  .   לפני אבחנה ואחריה-בין משתני שליטה ואיכות חיים או כל משתנה הסתגלות אחר בצורה פרוספקטיבית

 נשים מקבוצת הביקורת מאשרות את השערת היציבות של 65שים שחלו בסרטן ו נ65תוצאות ממדגם של 

 ותומכות בכך תחושת שליטה כללית וסגנונות השליטה לאורך מצב מלחיץ כאבחנה של מחלה כרונית

ות השפעה מרכזית על איכות החיים בכלל תחושת שליטה כללית וסגנונות שליטה הינן תכונות אישיות בעלש

   .לים ממחלות כרוניות כסרטן בפרטושל אנשים הסוב

תחושת הבדיקה הפרוספקטיבית שנעשתה במחקר זה מאפשרת להעריך סיבתיות וכך נמצא כי 

, בנוסף . האבחנהלאחר אבחנה של סרטן שד מנבאה איכות חיים פסיכולוגית וסביבתית לפנישליטה כללית 

 ואיכות חיים פסיכולוגית וחברתית  שככל שהמחלה חמורה יותר כך הקשר בין תחושת שליטה כלליתנמצא 

ו    



ו  טבע.'את הממצאים שהתקבלו בשלב אולהעמיק חלקו השני של המחקר עסק בניסיון לחזק    

אפשר לבחון את הקשרים הסיבתיים והניבויים ) לפני ואחרי אבחנה של סרטן שד(הפרוספקטיבי של המחקר 

. של הקשר שבין תחושת שליטה כללית וסגנונות שליטה לפני אבחנה של סרטן שד לתחומי איכות חיים

ים כאשר נבדקה השערת ההתאמה למציאות הגורסת כי תחושת שליטה תהיה קשורה לאיכות חי, בנוסף

  . תהיה בהתאמה עם תחושת השליטה במציאות

כולל הדרכים להתמודדות , תוצאות המחקר יכולות לספק הארות בעלות ערך בנוגע לטבע האדם    

ויכולות לעזור בפיתוח התערבויות נאותות להעלאת , עם מחלה והבנת התפקיד של תחושת שליטה כללית

  . איכות החיים
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Abstract 
 

The blood- brain barrier (BBB) is a functional and anatomical barricade which limits 
the free diffusion of blood constituents between the systemic circulation and the brain 
extracellular space. It consists of the endothelial cells lining the brain capillaries and their 
tight junctions. It is influenced by interactions with neighboring astrocytes, pericytes and 
surrounding neurons, organized together as a neurovascular unit. This functional 
barricade is charged with maintaining a unique and constant extracellular environment 
necessary for normal neuron function in the central nervous system. Though alterations to 
the permeability of the BBB are known to accompany many neuropathologies, its part in 
the clinical presentation of these patients remains unknown. My PhD research was 
centered on devising methods for evaluating BBB permeability in humans and animals, 
and examining possible sequelae of BBB disruption. 
  
I. Quantifying Blood- Brain Barrier Disruption 

Evaluating BBB permeability is performed using different methods. In animals BBB 
permeability can be directly estimated by measuring the brain parenchymal concentration 
of non- permeable compounds administered into the systemic blood circulation (Evan’s 
blue, [(14)C] Sucrose). In human patients such an approach is not available. In clinical 
practice one can obtain a quantitative value of BBB function by measuring in cerebral 
spinal fluid (CSF) samples the concentration of non permeable blood constitutes 
(albumin, white blood cells). By this one receives an approximation of the average BBB 
permeability, but no accurate measure or information regarding the spatial location of the 
BBB lesion. Conversely, one can gain a qualitative (but not quantitative) estimate of the 
area of BBB disruption using imaging modalities such as computed tomography (CT), 
magnetic resonance imaging (MRI) and single photon emission CT (SPECT) following 
systemic administration of non- permeable compounds. 

Using CT and MRI brain scans before and during the administration of contrast 
agents we were able to devise means to locate and quantify the extent of BBB disruption. 
The results of these methods correlate with those from both quantitative and qualitative 
clinical techniques (albumin levels in the CSF and SPECT brain scans).  

Using these methods we identified BBB disruption in over 150 human patients 
suffering from various pathologies (traumatic and ischemic brain injury, infections, 
neurodegenerative as well as systemic vascular and stress-related diseases). In these 
patients we have found that the cerebral cortex is more susceptible to disruption than 
other brain regions. Furthermore, disruption is identified from immediately after the 
insult to various lengths of time, up to years following the acute event. 
 



 II. Sequelae of Isolated BBB Disruption 
To explore the contribution of BBB disruption to the clinical presentation in 

neurological patients it is necessary to isolate its direct pathological cascade from other 
contributing factors. To accomplish this we have used an animal model for focal isolated 
BBB disruption following perfusion with bile salts. BBB permeability was then evaluated 
using either in-vitro techniques (Evan’s blue), or our in-vivo MRI based method. 
Immediately following the disruption we found a chain of events involving albumin 
induced astrocytic activation, which in turn leads to altered K+ buffering and neuronal 
hyperexcitation. This led within days to the formation of a focus of hypersynchronous 
epileptiform activity. The abnormal behaving locale lasted for several weeks, long after 
the BBB was shown to return to normal function. In the site of epileptiform activity we 
noted the initiation of a self perpetuating process which continued for many months. This 
resulted in a gross reduction in cortical volume as well as focal neuronal cell loss, and 
reduction in dendritic branching in the remaining neurons. When the behavior of these 
animals was tested they displayed a continuing deterioration in skills related to the site of 
disruption. Thus, a direct relation is demonstrated between discrete BBB disruption and 
lasting anatomical and functional abnormalities. 
 
III. BBB disruption is related to clinical evident pathology 

During my research project we evaluated many patients suffering from various 
pathologies. In some cases we found that BBB disruption precedes the appearance of 
other anatomical and functional pathologies, while in other cases we found that 
disruption lasts for various lengths of time and diminishes in conjunction with 
neurological improvement. 

In a select group of patients suffering from post traumatic epilepsy we explored 
possible correlations between the presence and extent of BBB disruption and the degree 
of neuronal dysfunction. We found that in patients who suffered from cortical contusions 
the location of BBB disruption correlated spatially with regions of abnormal neuronal 
activity, as seen by electroencephalography (EEG) and localized by standardized low 
resolution brain electromagnetic tomography (sLORETA). Interestingly, only the volume 
of the disrupted area, and not that of the cortical contusion itself, was related to the extent 
of neuronal dysfunction. In select cases from this group we also noted a temporal 
correlation between the resolution of disruption and clinical recovery. Hence, in these 
cases we were able to demonstrate a clear association between lasting BBB disruption 
and pathological neuronal activity.  

 
To conclude, I have found in this work that increases in BBB permeability, being a 

common phenomenon, can be quantitatively measured in humans. This may be of 
importance in clinical practice, as well as for correlation with other anatomical and 
functional changes. It is also directly related to lasting anatomical changes seen in the 
permeable region, and may lead to alterations in the normal function of neurons in these 
regions. Finally, we suggest there is evidence of a new clinical entity, a BBB derived 
neuropathy (3BDN), the resultant of primary increased BBB permeability.  



 האנושית המוח קליפת של ונוירופיזיולוגיים קליניים ,אנטומיים מאפיינים
 מוח -דם מחסום פריצת לאחר

  
  אורן טומקינס: שם המגיש

  
  אלון פרידמן' פרופ: שם המנחים

  יצחק ווירגין' פרופ  
  

  תקציר
  

 מערכת בין הדם מרכיבי של חופשי מעבר המונע ותפקודי מבני חיץ גדר הינו )מ"מד(מוח  -הדם מחסום
 המצפים האנדותל מתאי מורכב מ"המד). לדם המוחמ גם כמו( במוח תאי החוץ והמרחב הסיסטמית הדם כלי
 עצב ותאי ,יציטיםפר ,אסטרוציטים עם גומלין מיחסי מושפע ותפקודו ,ביניהם החיץ ואזורי המוח נימי את

 ,וקבועה ייחודית תאית חוץ סביבה בשימור תפקיד למחסום .נוירווסקולרית ליחידה יחדיו המאורגנים ,שכנים
 מוכרים מ"המד בתיפקוד שינויים כי אף .המרכזית העצבים במערכת עצב תאי של התקין לתפקוד החיונית
 שלי הדוקטורט עבודת .ידוע אינו אלו םחולי של הכללית הקלינית בתמונה חלקו ,רבות עצבים במחלות
 של אפשריות תוצאות ובחינת ,חיים ובבעלי אדם בבני מ"המד חדירות להערכת כלים בפיתוח התמקדה
 .פריצתו

  
 מוח -הדם מחסום פריצת כימות

 ניתנת המחסום חדירות חיים בבעלי .שיטות במספר שימוש תוך אפשרית מ"המד חדירות הערכת
 הדם למחזור המוחדרים חדירים לא חומרים ריכוזי של המוח ברקמת מדידה ידי על ישירה בצורה למדידה

 שונות שיטות קיימות קליני בשימוש ולכן ,אפשרית אינה כזו גישה אדם בבני]). )C)14[סוכרוז  ,בלו אוונס(
רה השד חוט נוזל בדגימות למדוד ניתן תפקודו של כמותית הערכה ולקבל מנת על .מ"המד פעילות להערכת

)CSF (תקין באופן מ"המד את חודרים שאינן דם מרכיבי של רמות )ניתן זה באופן). לבנים דם תאי ,אלבומין 
 לגבי מידע מספקת לא זו שיטה אולם ,המוח בכל מ"המד של הממוצעת החדירות את המבטא ערך לקבל

 על הפריצה איזור של) כמותית לא אך( איכותית הערכה לקבל ניתן ,לחילופין .הפריצה של המרחבי המיקום
, )MRI(הדמיית תהודה מגנטית (CT), תהודה ממוחשבת הדמית טומוגרפיה כגון הדמיה בשיטות שימוש ידי
 לא ניגוד ומריח של הזרקה לאחר זאת כל ,)SPECT( יחיד פוטון אמיסיית של ממוחשבת טומוגרפיה או

  .חדירים
פיתחנו שיטות למיקום מרחבי של , י ניגדולפני ואחרי הזרקת חומר, MRI- ו CTתוך שימוש בסריקות 

יחדיו  וכמותיות איכותיות קליניות משיטות ממצאים תאמו אלו שיטות תוצאות. מ וכימות דרגתה"פריצת המד
 ).מוחיות SPECTוסריקות , CSFרמות אלבומין בדגימת (

 מוחית פגיעה( שונות מפתולוגיות שסבלו חולים -150 מ ביותר מ"מד פריצת זיהינו אלו שיטות בעזרת
 אלו בחולים). ועקה סיסטמיות דם כלי מחלות גם כמו ,ניווניות מוח מחלות ,זיהומים ,ואיסכמית טראומטית

 מיד מהמקרים בחלק פריצה לזהות ושניתן ,אחרים מוח מאזורי יותר לפריצה מועדת המוח קליפת כי מצאנו
 .יותר מאוחר שנים אף ובאחרים ,האירוע לאחר

  
 מוח -הדם מחסום של בודדתמ פריצה תוצאות
 לבודד צורך יש ,חולים של הקלינית בתמונה מ"המד פריצת של חלקה את ישירה בצורה ולחקור מנת על

 של  חיים בבעלי מודל הקמנו ,זאת לאפשר בכדי .המתרחשים הפתולוגיים התהליכים משאר השפעותיה את
 in-vitro בשיטות הוערכה מ"המד חדירות ,מכן לאחר .מרה מלחי של זילוף לאחר מבודדת מ"מד פריצת

 עדויות מצאנו לאחר פריצת המחסום. שפיתחנו MRI-על ידי השיטות מבוססות ה in-vivoאו , )אוונס בלו(
 ,תאי החוץ האשלגן ברמות לשינוי הובילו אשר ,אלבומין ידי על אסטרוציטים שפעול המערבים לתהליכים
 .אפילפטית פעילות מאפייני בעל מוקד להופעת ימים מספר תוך והוביל אלו תהליכים .עצבית יתר ולפעילות

 .רגילה לפעילות מ"המד חזרת לאחר רב זמן ,שבועות מספר לאחר גם חלף לא משובשת פעילות של זה אזור



 הוביל ואשר ,חודשים מספר למשך התמיד אשר מתעצם תהליך של בהתחלתו צפינו איזור באותו ,בנוסף
 הפיצולים במספר וירידה ,העצב תאי במספר ירידה ,הגליה תאי במספר עליה ,חהמו קליפת בנפח לצמצום

 מתמשכת הידרדרות נצפתה ,נבחנה אלו חיים בעלי של ההתנהגות כאשר .שנותרו העצב בתאי הדנדריטים
 מבנית ופגיעה מ"מד פריצת בין ישיר קשר על הצבענו זו בצורה .הפריצה לאזור השייכים בקישורים
 .ותפקודית

  
 קליניות לפתולוגיות קשורה מוח -הדם מחסום יצתפר

 פריצת כי מצאנו מסוימים שבמקרים בעוד .שונות ממחלות הסובלים חולים בחנו המחקר עבודת במהלך
 זמן נמשכה הפריצה כי נמצא אחרים בחולים ,אחרות ותפקודיות מבניות פתולוגיות להופעת קדמה מ"מד

 בתר מאפילפסיה סבלו אשר ,נבחרת חולים בקבוצת .ירולוגיהנו התפקוד לשיפור במקביל ושככה ממשוך
 כי מצאנו .העצבי בתפקוד ההפרעה ורמת מ"מד פריצת וחומרת הימצאות בין קשרים חיפשנו ,חבלתית
, מ תאם מרחבית אזורים של פעילות עצבית לא תקינה"המד פריצת מיקום ,מוחית מחבלה סבלו אשר בחולים

טומוגרפיה מוחית סטנדרטית ברזולוציה נמוכה  -ומוקם על ידי אלקטרו) EEG( כפי שנקלט ברישום גלי מוח
)sLORETA .(הפגיעה לחומרת תאם, ולא זה של מוקד החבלה עצמו, כי רק נפח אזור הפריצה, יש לציין 

 וההחלמה מ"המד התאוששות בין בזמן למתאם גם עדויות מצאנו זו מקבוצה נבחרים במקרים .העצבי בתפקוד
 .חריגה עצבית ופעילות מ"מד פריצת בין ישיר יחס הדגמנו אלה מקרים שבקבוצת כך .הקלינית

 
 כמותית למדידה ניתנת ,שכיחה תופעה בהיותה ,מ"מדה בחדירות עליה כי מצאתי זו בעבודה ,לסיכום

 קשרים מציאת לצורך גם כמו ,חולים של הקלינית בהערכה חשיבות תהיה אלו ולממצאים ייתכן .אדם בבני
 ,הפרוץ באזור מבניות לתמורות ישיר כגורם נמצאה מ"מד פריצת ,בנוסף .ותפקודיים מבניים שינויים עם

 עדויות הבאנו כי מציעים אנו ,לבסוף .האזור באותן עצב תאי של התקין בתפקוד לפגיעה להוביל ועשויה
  .מ"הנגרמת מעליה ראשונית בחדירות המד, )3BDN(מ "נוירופטיה קשורת מד, לישות קלינית חדשה



 1

  .אופטימיזציה של מדידות מיקום ואקטיביות עם גלאי קרינת גאמא: נושא העבודה
  .פרסלר אורן: שם המגיש
  .אלפסי. זאב ב' פרופ: שם המנחה

  תקציר
  . להערכת יעילות המנייהמודל הגלאי הנקודתיחקר 

 על , פולטי קרינת גאמאםגדולות המכילות רדיוניוקלידינפחיות קטנות וכאשר מונים דוגמאות 

 לדעת בדיוק טוב את יעילות המנייה של תצורת יש צורך, מנת להעריך את האקטיביות

מאחר ויעילות המנייה  ,יעילות המנייה משתנה משמעותית עם מרחק הגלאי מקור. המנייה

לא ניתן , לכן. תלויה הן בגיאומטריית הדוגמה והן בבליעה העצמית של הפוטונים בדוגמה

בספרות מתוארות . וגמה נפחית כיעילות של מקור נקודתי יעילות ד אתלהתייחס ולחשב

 ,ביותרהיקרה וצורכת הזמן הגדול , הדרך המדויקת. מספר דרכי פתרון להערכת היעילות

 ממדים והרכב כימי בעל, מקור מכוילהיא באמצעות מנייה של ,  מורכבתהל של כל תצורולכי

 הינו מיפוי היעילות בכל נפח ,רבהצורך זמן  ,פתרון אחר.  לדוגמה הנבדקתאלי זההפיזיק

סימולצית מונטה קרלו המבוססת על ההסתברות . הדוגמה באמצעות מקור נקודתי

 פתרון וטון בדרכו מהמקור אל הגלאי מהווהלהתרחשות כל ארוע וארוע במסלול תנועת כל פ

 מציאת ביטוי .היתרון בסימולצית מונטה קרלו הינה היכולת לתאר כל תצורת מנייה. נוסף

יהיה ,  תצורות מנייה גדולהמכסה מספר ,ניסיוני לחישוב היעילות-מתמטי ניסיוני או חצי

 מציאת ביטוי מתמטי המתאר את היעילות בדיוק טוב כלומר .משיקולים מעשיים,  לרובמועדף

 עבור תחום מרחבי גדול סביב ,ומאפשר לבצע אינטרפולציה ואקסטרפולציה של היעילות

חישוב המתייחס גם לאפקט . בחישוב נובעת ממדי הגלאירית העיקהמורכבות . הגלאי

 יהיה מסובך מאד אם בנוסף ,באופן מדויק ונכון, הבליעה העצמית וגם לאפקט הגיאומטרי

לכן . מקור המשתנה יהיה צורך להתייחס למסלול המשתנה של הפוטון בגלאי-למרחק הגלאי

מודל הגלאי הנקודתי  .ון אטרקטיבימודל המציג את הגלאי כגלאי נקודתי יכול להוביל לפתר

 אינה מקיימת את חוק  שיעילות המנייה כתלות במרחק פני הגלאי למקור,מבוסס על העובדה

הסטייה מהתלות הפשוטה בחוק ריבוע המרחק נובעת מהעובדה שתגובת . ריבוע המרחק

הגלאי  מיקום ,לכן. אלא מתרחשת בכל נפח הגלאי, הפוטונים אינה מוגבלת רק לפני הגלאי

יהיה המרחק מהמקור עבורו בו מניחים שכל תגובות הפוטונים יתרחשו , הנקודתי הוירטואלי

מודל זה מאפשר חישוב מורכב פחות בו נעשית רק אינטגרציה  .יתקיים חוק ריבוע המרחק

במקום שיהיה צורך לבצע אינטגרציה גם על מסלול הפוטון , אחת על מסלול הפוטון בדוגמה

תקבלת ממודל הגלאי הנקודתי מתבטאת בעיקר במדידת מהחישובית הפשטות ה. בגלאי

מטרת העבודה לבדוק האם מודל הגלאי הנקודתי תקף עבור . האקטיביות של דוגמה נפחית

עבור המקרה בו הפוטונים מונחתים בדוגמה הנפחית ועבור , תחום רדיאלי גדול מפני הגלאי

מראה שניתן לתאר העבודה . ו ניסיוניתכל האלגוריתמים בעבודה הוכח. מספר סוגי גלאים

באמצעות מודל הגלאי , )אוויר(במנייה בתווך לא מנחית , מתמטית את יעילות הגלאי
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ניתן באמצעות מנייה , כלומר.  ומחוצה לובכל תחום המנייה לאורך רדיוס פני הגלאי, הנקודתי

פר אנרגיות במס, )ביחס למרכז פני הגלאי(במספר קטן מאד של מיקומים שונים בלבד 

-למצוא ביטוי מתמטי אחד המתאר את יעילות הגלאי כתלות במרחק גלאי, פוטונים מייצגות

 מאחר ודוגמאות נפחיות לעיתים רחוקות מכילות תווך .לכל תצורת דוגמה נפחית, מקור

 לאחר הוכחת התאמת המודל למקרה ללא ,השלב המתבקש הבא). גזי(שאינו מנחית 

העבודה . את הבליעה בדוגמהאלי הינו ההתאמה למקרה הכולל הבליעה ולכל התחום הרדי

שמודל הגלאי הנקודתי מתקיים גם במקרה של דוגמה נפחית המכילה תווך מוכיחה ניסיונית 

הן , תלות ניסיונית המתארת את מיקום הגלאי הנקודתי הוירטואלי מוצגתכמו כן . מנחית

י נצנץ הינם כלי בסיסי ונפוץ במניית גלא .באנרגית הפוטונים והן בצפיפות התווך בדוגמה

. ניטור סביבתי ומניית פסולת תהליכית, תהליכים תעשייתיים, קרינה בתחומי בטיחות קרינה

מודל הגלאי הנקודתי אינו תואם בדיוק טוב , BGO, NaI(Tl)גלאי נצנץ מסוג שעבור גם נמצא 

מקור - כאשר מרחק הגלאיאולם. מקור-עבור כל תחום מרחקי הגלאי, את הנתונים הניסיוניים

ביטוי פולינומי הכולל שני מוצג .  מתקבלת התאמה בדיוק גבוה למודלcm 4עולה על 

-ת התלות בין קצב המנייה המנורמל לבין מרחק הגלאימתאר בדיוק גבוה אה, פרמטרים

, פרמטרי הפולינום נמצאו כלא תלויים באנרגית הפוטונים. בכל תחום המרחקים, מקור

וכתוצאה מכך משתמע שניתן לכייל את היעילות באמצעות מספר קטן של מניות עבור תחום 

  .יעילות מנייה רחב

  .ור בדוגמה נפחיתאופטימיזציה של הערכת אקטיביות ומיקום מק

 כמו .פילוג הרכב התווך והאקטיביות אינו הומוגני, המוצקותהנפחיות במרבית הדוגמאות 

אקטיביות הלכן הערכת ). גוף האדם( דוגמאות סביבתיות ודוגמאות רפואיות במקרה של

מקור -עקב השפעת מרחק גלאי .אם מיקום המקור בדוגמה אינו ידוע, מדויקת אינה פשוטהה

הפתרון המתבקש  . הלא ידוערכב הדוגמהגורם הבליעה בדוגמה ופילוג ה) מרחביתזווית (

אה רלכן הפתרון הנ.  המתקבל מגלאי אחד בודד,נייהמהינו קבלת מידע נוסף על ערך קצב ה

הוא כפשוט ביותר להערכת האקטיביות והמיקום של המקור הנקודתי בדוגמה הנפחית 

 לנתח את המידע ספרות מתוארות מספר דרכיםב .בשני גלאים משני צדי הדוגמהשימוש 

י הגדלת "הגדלת רגישות המדידה ע. קצבי המנייה המתקבלים משני גלאיםמהמתקבל 

 פילוג  תוך הנחה של, של שני קצבי המניהאו הרמוני/הנדסי ו, ממוצע חשבוני ,מספר המניות

לנתח את ית או אופטימל/ו מדויקתשיטה  מציג ,ה זמחקר. הומוגני של החומר האקטיבי

ם האחד מול השני משני צדי המתקבלים משני גלאים הממוקמי) קצבי המניה(הנתונים 

 )פיזור איזוטרופי ובליעה(שני גורמים משפיעים על הירידה ביעילות הגלאי ו מאחר .הדוגמה

 ראשית בכל גורם בנפרד ולאחר מכן בשניהם המחקר מטפל, מקור- במרחק גלאיגידולעם ה

 כלשהוא מקור נקודתי במיקום הינו, צוני של פילוג אקטיביות הטרוגניהמקרה הקי. יחד

מקרה בו המקור הנקודתי ממוקם על ציר ב המחקר עוסקלשם פשטות . נפחיתבדוגמה 

הממוקמים האחד כנגד השני משני צידי , הסימטריה המחבר את מרכזי פני שני גלאי נצנץ
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שני גלאים מדידה עם ן באמצעות  לבדוק האם ניתעבודהההעיקרית של  המטרת. הדוגמה

 להעריך את אקטיביות המקור הנקודתי ללא תלות ,הממוקמים מצידיה הנגדיים של הדוגמה

ם משני צידיה המנוקדים של  הממוקמיNaI(Tl) תוך שימוש בשני גלאי .במיקומו בדוגמה

נמצא שהממוצע ההרמוני של שורשי , באמצעות שימוש במודל הגלאי הנקודתיו הדוגמה

. צבי המנייה אינו תלוי במיקום המקור על ציר הסימטריה המחבר את מרכזי שני הגלאיםק

מיקום . ממדי הדוגמה ואנרגיית הפוטונים הנפלטים, הממוצע תלוי רק באקטיביות המקור

 .המקור הנקודתי ניתן לחישוב באמצעות היחס של קצבי המנייה המתקבלים משני הגלאים

 באמצעות קולימטורים ל קצבי המנייה ניתנת למדידההשפעת הבליעה העצמית בלבד ע

הממוצע הגיאומטרי  .לגלאי) ריהלציר הסימט(של קרניים מקבילות רק המאפשרים הגעה 

אינו , הממוקמים בצידיה המנוגדים של הדוגמההמתקבל מקצבי המנייה של שני הגלאים 

רכת האקטיביות  שגיאה בהע.תלוי במיקום המקור הנקודתי לאורך מרבית אורך הדוגמה

מאחר והאלגוריתם מבוסס על מקור , )בעל ממדים ( שאינו נקודתימקוריכולה לנבוע מ

פקטור  .חושב פקטור תיקון ביחס למקור נקודתיעל מנת להעריך את השגיאה  .נקודתי

גורם התיקון תלוי במקדמי ההנחתה של נמצא כי  .את המקור למקור נקודתי" הממיר"

 אלגוריתם לחישוב האקטיביות ללא תלות  גםצגומ).  ותווך הדוגמההמקור(החומרים השונים 

 בו גם הגורם הגיאומטרי וגם גורם הבליעה העצמית משפיעים ,במיקום עבור המקרה הכללי

המוגדר  ,ממוצע ספציפימודל הגלאי הנקודתי ועל  על תבססמ האלגוריתם .על קצבי המנייה

.  והממוצע הגיאומטריי קצבי המנייהההרמוני של שורשלת של הממוצע לקוכמכפלה מש

, אינו תלוי בהרכב התווךו,  ניסיוניתהעיניתן לקב, ל של מכפלת הממוצעיםלהפרמטר המשק

  גםשני גלאים ולכן בשני קצבי מנייה מאפשרהשימוש ב .ממדי הדוגמה ואנרגיית הפוטונים

קום המקור  מייחס קצבי המנייה של שני הגלאים מאפשר להעריך את. לחשב נתונים נוספים

המקור  אלגוריתם המאפשר את הערכת מיקום  בעבודהארומת .הנקודתי בדוגמה הנפחית

 מספר רב של צרופי תווכים  כנגד ניסיוניתהאלגוריתם נבדק. )cm 1( הנקודתי באופן מדויק

  . cm 50עד , אורכי דוגמאות שוניםבולעים שונים ו

  .וניות מוצגות במאמרים המוצגים בעבודההעבודה הניסיונית והתוצאות הניסי, שלבי המחקר

  

 ,מקור נקודתי, יעלות מנייה, מודל גלאי נקודתי, גלאי נצנץ, גלאי גרמניום: מילות מפתח

  .מיקום, אקטיביות, פקטור גיאומטרי, בליעה עצמית

  



 1

Thesis: Activity Determination and Source Localization Optimization Using 

Gamma Detectors 

Submitted by: Presler Oren 

Advisor: Prof' Zeev B. Alfassi 

Abstract 

The detection efficiency of a detector varies strongly with the source to detector 

distance. Although the emission of γ rays from a radioactive source is isotropic, the 

dependence of the efficiency of γ spectrometers on the distance between a point 

source and the distance to the detector cap, does not follow the simple inverse square 

law, which is based on the ratio of the area of the detector's cap to the area of a sphere 

with radius equal to source to detector distance. The deviation from the law is due to 

the fact that the interaction of the photons is not limited to the cap of the detector but 

occurs in its whole volume, and due to the geometry and absorption factors. The 

combination of the geometry and absorption effects for varying distances in the 

detector and in the sample makes this configuration a complicated one. Therefore 

there is no simple way to calculate the effect of the varying distances, due to the 

volume of the detector and of the source. It was suggested in the past to transform the 

detector volume to a virtual point detector in order to facilitate efficiency evaluations 

for different source locations. A point inside the detector which can be regarded as a 

fictitious point detector where all reactions take place. If such a point exists, whose 

response is similar to that of the real cylindrical detector, the geometrical 

considerations used for calibration of the detector will be much simplified. Since most 

of the common volume samples exceed the detector cap dimension, a mathematical 

description of the detection efficiency as a function of the sample radii is needed, on 

and off the detector cap. For two HPGe detectors, the virtual point detector model was 

shown to be valid, for large range of energies, for off-center measurements including 

those outside the detector cap. In other words the detector could be treated as an 

effective point detector. The concept of representing the detector volume by a virtual 

point detector was expanded also to absorbing media samples. Mathematical 

expressions were developed and the relevant parameter, determining the point 

detector position within the detector, was determined. The experimental results 

showed that the point detector position, depend on both the energy and the photon 

attenuating material. A scintillation detector is one of the most fundamental 

instruments among radiation detection systems for health physics, industry and 
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environmental measurements. Therefore the validity of the virtual point detector 

model for NaI(Tl) and BGO scintillation detectors was studied, as well. It was found 

that for both scintillation detectors, the point detector model does not seem to fit too 

well to the experimental data, for the whole range of source to detector distances. 

However, for source to detector cap distances larger than 4 cm, the virtual point 

detector model describes quite accurately the dependence of the count rates on the 

source to detector distance. A two parameters polynomial expression describing the 

dependence of the normalized count rate versus the source to detector distance was 

fitted to the experimental data, for the whole range of distances, and was shown to 

yield an improved agreement. It has been shown that the two fitting parameters of the 

polynomial function are independent of the gamma-ray energy, meaning that 

calibrating the detectors with a monoenergetic point source is sufficient for the 

interpolation and extrapolation of the count rate ratios for a wide range of photon 

energies. Determining the activity of a bulky sample can be quite inaccurate, due to 

the unknown geometrical and absorption factors. The additional information obtained 

when counting by several detectors can lead to improved accuracy. The simplest case 

is of two detectors, placed at opposite sides of the bulky sample. We dealt separately 

with the geometrical and absorption factors, considering the extreme case of 

inhomogeneity of a point source located on the line connecting the centers of the two 

detectors, within a box of known external dimensions. The two detectors were located 

on the opposite faces of the box. The geometrical factor was studied for a non-

absorbing media, i.e. a low value of linear attenuation coefficient. The absorption 

factor was studied in a system measuring only parallel photons, which nullify the 

problem of the solid angle contribution. Finally, the results of the two studies were 

integrated for the general case, which includes both effects. The studies consisted of 

developing theoretical algorithms, based on the count rates of the two detectors, 

which define mathematical mean independent of the point source position inside the 

bulky volume. The theoretical values were validated by experimental results. The 

harmonic mean of the count rates square roots measured with the two detectors was 

found to be independent of the point source position and depends only on the source 

activity, the box size and the gamma-rays energy. In the case of pure absorption, it 

was confirmed that the geometric mean of the count rates of two collimated detectors 

is independent of the position of a point source over most of the range, with in the 

volume sample, and depends only on the activity of the source and the dimension of 
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the box. This constancy indicates the method of measuring accurately the activity of a 

point source within a box without having to know the position of the source. The 

position of the point source can be calculated from the ratio of the two detectors count 

rates. The thickness of the source might induce an additional error. Correction factors 

were developed, which transform the system (source dimensions and absorption 

coefficient) to a point source in a bulky medium, for which attenuation corrections 

can be made. An algorithm is proposed for the general case, including the geometrical 

and absorption effects. The algorithm is based on a specific mean, defined by a 

weighted product of the harmonic and geometric means. The weighting parameter (a) 

was shown to be constant for a certain material, system dimensions, and gamma ray 

energy. These methods reduce to a great extant the uncertainty of activity and inner 

source position determination. When using two detectors to measure the emission of 

gamma rays from a bulky sample, the count rates ratio of the detectors can be used to 

locate a radioactive source in a bulky volume. This process may be needed for 

locating a source in a scrap or waste container. Simple functions for location 

determination can be developed for the non-absorbing and pure-absorbing media, for 

the general case, a more sophisticated method must be used. A simple and practical 

algorithm was developed, which can predict the location of a point source in a bulk 

volume quite accurately, with an average possible deviation of up to about 1 cm. No 

experimental calibration is needed, which greatly simplifies its application. 

 

Keywords: HPGe Detector; Scintillation detector; Point detector concept; Detector 
efficiency: Point source; Absorption; Geometry factor; Unknown 
radioactive sources; Activity Determination; Location; Full-energy peak 
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  .מודל ארגוני ברמה הלאומית להתמודדות עם מגיפה: נושא העבודה

  אורנה בן נתן: שם המגישה

  אבישי גולדברג' פרופ: שם המנחה

 

  תקציר

, מוביל בני אדם  בכל הרמות, הפחד ממגיפה  בין שנגרמת כאירוע טבעי  ובין שנגרמת על ידי טרור

התבהלה גורמת  לחוסר הבנת  .הלהלנהוג בדרך של תב, מקבלי החלטות ואחרים, אנשי מקצוע

אנשים נותנים . יםויעילנים עד כדי חסימת ההבנה לגבי דרכי ההתמודדות וטיפול נכו, המחלות

, פחדים אלו מהווים חסמים על דרך קבלת החלטות, לפחדים להשפיע על הבנתם במחלות חדשות

רבותי ודעת מומחים היות והפסיכולוגיה העומדת מאחורי מגיפות היא תוצר ועיצוב של פחד ת

  .בתחום

מוכנות והיערכות על כל היבטיהן יאפשרו להתמודד עם המגיפה ולהקטין , הכרת האיום והבנתו

על מנת להשיב לחברה המושפעת מהתפרצות , לפיכך. האת הנזקים הפוטנציאליים הגלומים ב

  .הבטחת מוכנות המערכת על כל מרכיביהחשובה , המגיפה את מצבה שלפני האירוע 

 ו ולכן נלקחהערכת הנזק איננה אפשרית מבלי לדעת את המצב של האוכלוסייה המושפעת

   . ברמה של מקבלי ההחלטות גםבחשבון עמדותיהם של הציבור בנושא מגיפה והמוכנות אליה

 מחייבת בניית מודל ארגוני להתמודדות עם מגיפה אשר יאפשר תיאום מלא ושיתוף מוכנות זו

לבין  ברמה הלאומית,  מערכת הבריאות ומחוצה להךבתו שוניםעיים מקצופעולה בין גורמים 

 תבהלה במצב של אי וודאות הן של  ולמתן יצירתבמטרה להפחית את רמת החרדה, הציבור

   .שיביא לטיפול יעיל יותר בנפגעי המגיפהדבר , והן של הציבור, מקבלי ההחלטות

ישמש כגרעין לפיתוח מודל שחירום שעת במציעים מודל קונפליקט של קבלת החלטות   ומאןניס'ג

  .יהיה ישים לקבלת החלטות חשובות מכל סוג שהואו, כללי יותר

ברוב המחקרים עולה נושא הפסיכולוגיה , בספרות לא נמצא מודל ארגוני העוסק בנושא אלא

  .או התפרצות מגיפה/ וכגורם לתבהלה וחוסר הבנה של האיום, העומדת מאחורי מגיפות

  :מחקרה מטרת

 להקטין במידת דיכב, לבנות מודל ארגוני להתמודדות עם התפרצות מגיפה ברמה הלאומית

  .החברתי והכלכלי שעלול להיווצר ממגיפה, האפשר את הנזק הבריאותי

  :שיטת המחקר

  :בהתמודדות עם מגיפה בשלושה שלביםבעמדות הציבור ומקבלי החלטות עסק  המחקר

   ).Planning( ר יתמקד בתכנון  לפני התפרצות המגיפה אש-  שלב ראשון

   ). Implementation( במשך התפרצות המגיפה אשר יתמקד ביישום והפעלה - שלב שני

   ). Evaluation  (  לאחר התפרצות המגיפה אשר יתמקד בהערכה-שלב שלישי

  .מוכנות היא אימוץ של שלושת השלבים,  קרי, שלושת השלבים קשורים אחד בשני

 את הספרות הקיימת בארץ ובעולם העוסקת בנושא אסון סקרתיר במסגרת עבודת המחק

  .וההתמודדות עם התפרצות מגיפה
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  :כלי המחקר

לפני , שאלון סגור הבודק את עמדותיהם ותפיסותיהם של הציבור בנושא מגיפה. 1

  .בזמן ההתפרצות ולאחריה, ההתפרצות

שאלון למומחים ובעלי תפקידים מדיסיפלינות שונות הבודק את עמדותיהם ותפיסותיהם . 2

למקד את תגובתם כמו כן נדרשו . בזמן ההתפרצות ולאחריה, בנושא מגיפה לפני ההתפרצות

המדמה התפרצות . 1: החלטות בשעת חירום על פי שני תסריטיםבמודל הקונפליקט לקבלת

  .המדמה התפרצות דבר. 2שפעת 

  :אוכלוסיית המחקר

  . איש801מדגם מייצג של מדינת ישראל בהיקף של  -הציבור

 ענו על השאלון 801מתוכם ,  איש1000 -נעשתה פנייה ל, סקר טלפוני לפי כל אזורי החיוג במדינהב

   .בצורה ראויה

 מומחים ובעלי תפקידים בראיון עומק 45רואיינו  - ) מקבלי החלטות (מומחים ובעלי תפקידים

  .ישיא

  : עיקריותתוצאות

רוב . מחקר זה מביא לידי ביטוי את תחושתו של הציבור ומקבלי ההחלטות ממגיפה .1

אוכלוסיית המחקר סוברים כי הפחד מפני מגיפה בין שנגרמת כאירוע טבעי ובין שנגרמת 

  .מוביל אנשים לנהוג בדרך של תבהלה, י טרור"ע

 להיות בהסגר אם תפרוץ מגיפה מסכימים )הציבור (מאוכלוסיית המחקראחוז גבוה  .2

 ורוב מקבלי החלטות מסכימים כי רציית להנחיות בנושא אמצעי זהירות במהלך ההסגול

ש למצוא דרך להגיע לבידוד והסגר מרצון כך שאנשים יבינו שמקבלי ההחלטות עושים י

 . זאת למען בטחון כולם

התקשורת מגבירות  כי נוכחותם ודיווחם של אנשי יםחושב  המחקרתמרבית מאוכלוסיי .3

את החרדה בקרב הציבור וכי שרשרת המידע אודות מגיפה צריכה להימסר לציבור דרך 

ובכך להכין את הציבור לפני התפרצות , משרד הבריאות ומומחים למחלות זיהומיות

 .פעולה שתפחית חרדה בקרב הציבור, המגיפה

לאיתור מחלות  חושב שיש לקיים מערכת קבועה אוכלוסיית המחקראחוז גבוה של  .4

 ובכך הציבור יהיה מוכן יותר לפני ,וקיום קשר בינלאומי לפיקוח על מחלות זיהומיות

 .התפרצות מגיפה ויפחד פחות

 מסכימים לתוכנית מוכנות ברמה ) ובעלי תפקידיםהמומחים(מקבלי ההחלטות  כל  .5

  .לאומית

ם ועל הממצאים  המתבסס על מודל תיאוריית הקונפליקט בשעת חירומודלבמחקר זה נבנה 

  ).מומחים ובעלי תפקידים( שהתקבלו משאלוני הציבור ומקבלי ההחלטות 

לבחינת החלופות אף היא עתירת עבודה וזמן ולכן בניית מודל כפי שיוצג " אופטימלי"בניית כלי 

  .יקל על תהליך קבלת ההחלטות במצב של איום או חשש להתפרצות מגיפה, בהמשך

  .מקבלי ההחלטות ועל על הציבורתקבע את רמת ההשלכות התאמת ההכנה לפני האירוע 

תשפיע באופן משמעותי על , כפי שמוצגית במחקר זהתוכנית המוכנות להתפרצות מגיפה 

  .התוצאות שיגרמו כתוצאה מאיום על מגיפה או המגיפה עצמה
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Abstract 

Fear of epidemic, both natural and terrorist-induced, arouses panic amongst people on  

all levels, professionals, decision makers and others. 

Panic causes incomprehension of disease, possibly blocking awareness of ways of 

coping and of correct and efficient care. People let their fears affect their 

understanding of new diseases, and these fears obstruct the decision-making process, 

as the psychology of epidemic is a product and a design of cultural fear and expert 

opinions. 

Recognizing and understanding the threat, readiness and preparedness in all aspects, 

will enable management of the epidemic and reduction of its potential harms. Thus, in 

order to restore a society stricken by epidemic to its former state, it is important to 

ensure all components of the system’s preparedness. 

It is impossible to evaluate the damage without knowing the situation of the affected 

population. Thus it is important to consider both public views concerning epidemic 

and preparedness on the decision-making level.  

Preparedness requires the construction of an organizational model for coping with 

epidemic which will enable full coordination and cooperation between various 

professional elements within the healthcare system and with the public, with the 

purpose of reducing the level of anxiety and mitigating the development of panic in a 
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state of uncertainty, both among decision-makers and the public, thus leading to more 

efficient care of casualties.  

Janice and Man propose a conflict model for emergency decision-making that will 

serve as the foundation for a more general model and will be applicable for any type 

of important decision. 

No organizational model dealing with this topic has been found in the literature, rather 

most studies mentioned the psychology of epidemic as a cause of panic and 

incomprehension of the threat and/or epidemic outbreak. 

Purpose of the research: 

The purpose of the research was to construct an organizational model for coping with 

an epidemic outbreak on a national level in order to minimize potential health, social 

and economic damages. 

Research method: 

The study dealt with views of the public and of decision-makers in their coping with 

an epidemic in three stages: 

First stage – Before the outbreak of the epidemic, focusing on PLANNING. 

Second stage – During the outbreak of the epidemic, focusing on IMPLEMENTATION. 

Third stage – After the outbreak of the epidemic, focusing on EVALUATION. 

The three stages are interrelated, i.e., preparedness involves application of all three 

stages. 

In my study I reviewed the existing literature in Israel and elsewhere on the issue of 

disaster and coping with the outbreak of an epidemic. 

Research instruments: 

1. A closed questionnaire examining the views and perceptions of the public on the 

topic of epidemic, before, during and after the outbreak. 
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2. A questionnaire for experts and professionals from various disciplines examining 

their views and perceptions on the topic of epidemic, before, during and after an 

outbreak. In addition, they were requested to focus their response on the conflict 

model for emergency decision-making according to two scenarios: 1. simulation of a 

flu outbreak 2. simulation of an outbreak of the plague. 

Research population: 

The general public – 801 people forming a representative sample of the population of 

Israel. 

Experts and professionals (decision-makers) – 45 experts and professionals were 

interviewed by personal depth interview. 

Main results: 

1. This study displays the feelings of the public and of professionals on the issue 

of epidemics. A majority of the study population believes that fear of 

epidemic, whether by natural causes of terrorist-induced, causes people to 

panic. 

2. A large part of the study population (the public) agree to be quarantined in 

case of epidemic and to obey instructions regarding precautions while 

quarantined. A majority of decision-makers agree that it is necessary to find a 

way to achieve voluntary isolation and quarantine so that people will 

understand that decision-makers are doing this for everybody’s safety. 

3. A majority of the study population thinks that media presence and reports by 

the media increase the public’s anxiety and that information concerning an 

epidemic should be conveyed to the public by the Ministry of Health and 

experts on infectious diseases, thus preparing the public before the outbreak of 

an epidemic and reducing their anxiety. 
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4. A large part of the study population thinks that it is necessary to maintain a 

regular system for identifying diseases and an international contact for 

supervising infectious diseases so that the public will be more prepared before 

an epidemic and less fearful. 

5. All the decision-makers (experts and professionals) agree to a national-level 

preparedness plan. 

In this study a model was constructed based on the model of emergency conflict 

theory and on findings from questionnaires completed by the public and by decision-

makers (experts and professionals). 

Construction of an “optimal” tool for examining alternatives also requires much work 

and time. Therefore construction of a model as presented in this study will facilitate 

the process of decision-making in a situation of threat or concern for the outbreak of 

an epidemic. 
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Abstract
Background: As a form of energy, diagnostic ultrasound (DUS) has the potential to have 

effects on living tissues, e.g. bioeffects. The two most likely mechanisms for bioeffects 

are  heating  and  cavitation.  Hyperthermia  is  considered  teratogenic  in  human  fetuses 

during the first trimester. Actual temperature changes cannot be studied in the human 

fetus. The Food and Drug Administration (FDA) established the Standard for Real-Time 

Display  of  Thermal  and  Mechanical  Indices  on  Diagnostic  Ultrasound  Equipment, 

commonly  referred  to  as  the  Output  Display Standard  (ODS).  The ODS supplies  on 

screen, in real-time, numerical displays that provide information about the potential for 

temperature  increase  and  mechanical  damage.  The  thermal  index  (TI)  expresses  the 

potential for rise in temperature at the ultrasound’s focal point. The mechanical index 

(MI) indicates  the potential  for the ultrasound to induce inertial  cavitation  in tissues. 

Nevertheless, cavitation has not been documented in mammalian fetuses, since there is 

not an air-water interface, which is needed for the cavitation mechanism. There are scarce 

data on instruments acoustic output (nor patient acoustic exposure) for routine clinical 

ultrasound examinations. Since an output of TI over 1.5 is a known hazard, the question 

is what the settings in which such hazardous exposure occurs are. 



Study objectives: 1. To determine end-users knowledge regarding safety aspects of DUS 

during pregnancy, while using an anonymous, structured questionnaire. 

2. To quantify the acoustic output of clinical ultrasound instruments, as expressed by TI 

and MI, during routine first trimester DUS examinations. 

3. To compare acoustic output between B-mode and Doppler examinations. 

4. To compare acoustic output of conventional 2D and 3D/4D volume acquisition during 

pregnancy. 

Methods: 1.  A questionnaire was distributed to ultrasound end-users attending review 

courses  and  hospital  grand-rounds  2.  Acoustic  output  was  recorded  in  a  prospective 

observational  studies  investigating  first  trimester  DUS,  Doppler  studies  and  3D/4D 

studies.  Fetuses with anomalies were excluded from the analysis.  Data were collected 

regarding duration of the exam, and each MI and TI during the ultrasound exams.

Results:  1. One hundred thirty end-users completed the questionnaires (63% response 

rate).  Sixty-three  percent  were  physicians  (n=84),  the  majority  of  them obstetricians 

(81.7%). About 18% of participants routinely performed Doppler during the 1st trimester. 

Fifty percent of end-users thought the number of ultrasound exams in low-risk pregnancy 

should  be  limited,  to  2-3  (2.6±0.9).  Almost  70%  disapproved  of  “keep-

sake/entertainment”  US. While 32.2% of the participants  were familiar  with the term 

thermal-index (TI), only 17.7% actually gave the correct answer to the question on the 

nature of TI. About 22% were familiar with the term mechanical index (MI), but only 

3.8% described it properly.  Almost 80% of end-users did not know where to find the 

acoustic indices. Only 20.8% were aware they are displayed on the US monitor during 

the exams.  End-users with higher knowledge on safety issues thought there should be 

limitations in the number of ultrasound exams in low-risk pregnancies (OR=3.3; 95% CI 

1.1-10.0; p=0.028). Likewise, these end-users were more likely to respond that ultrasound 

might have adverse effects during pregnancy (OR=3.2; 95% CI 1.1-12.5; p=0.045). 

2. A total of 52 first trimester examinations were evaluated. Mean gestational age was 8.9 

± 1.9 weeks. Mean duration of the DUS examinations was 8.1± 1.4 minutes. During the 

examinations there were 178 MI variations (mean 0.9±0.3), and 167 TI variations (with 

mean of 0.2±0.1).  
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3.  A total  of  63  examinations  were  evaluated.  Mean gestational  age  was  31.6 ± 5.1 

weeks. Mean duration of the total examination was 17.6± 8 minutes while the Doppler 

studies  lasted  0.9±0.8  minutes.  The  TI  was  significantly  higher  in  the  pulsed  wave 

Doppler (mean 1.5±0.5, range 0.9-2.8) and color flow imaging studies (mean 0.8±0.1, 

range 0.6-1.2) as compared to B-mode ultrasound (mean 0.3±0.1, range 0.1-0.7; P<0.01). 

The TI was above 1.5 in 43% of the Doppler studies.  During the examination 190 B-

mode MI variations were recorded (mean 1.1±0.1),  which were comparable to the 31 

color flow Doppler studies (mean 1.0±0.1; P=0.09), but higher than the 190 pulsed-wave 

Doppler MI variations (mean 0.9±0.2; P<0.001).

4.  A total  of  40  ultrasound  examinations  were  evaluated.  Mean  gestational  age  was 

31.1±5.8 weeks, and mean duration of the exam was 20.1 ±9.9 minutes. Mean TI during 

the 3D (0.27±0.1) and 4D examinations (0.24±0.1) was comparable to the TI during the 

B-mode  scanning  (0.28±0.1;  P=0.343).    The  MI  indices  during  the  3D  volume 

acquisitions  were  significantly  lower  than  the  two  dimensional  B-mode  ultrasound 

studies  (0.89±0.2 vs.  1.12±0.1;  P=0.002).  The 3D volume acquisitions added 2.0±1.8 

minutes  of  actual  ultrasound  scanning  time  (i.e.  not  including  data  processing  and 

manipulation, nor 3D display, which are all post-processing steps). The 4D added 2.2±1.2 

minutes.

Conclusions: 1. Ultrasound end-users are poorly informed regarding safety issues during 

pregnancy. Further efforts in the realm of education and training are needed in order to 

improve knowledge of end-users about the acoustic output of the machines and safety 

issues.

2. First  trimester  ultrasound  is  associated  with  negligible  rise  in  the  thermal  and 

mechanical indices. 

3.  Increased acoustic  output  levels,  as  expressed  by  TI  levels,  are  reached  while 

performing obstetrical Doppler studies. In particular, TI levels may reach 1.5 and above. 

Doppler procedures should be performed with caution and be as brief as possible during 

obstetrical ultrasound.

4. Acoustic exposure levels during 3D/4D ultrasound examination, as expressed by TI are 

comparable to the two-dimensional B-mode ultrasound.  However, it is very difficult to 
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evaluate the additional scanning time needed to choose an adequate scanning plane and to 

acquire a diagnostic 3D volume. 
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בטיחות על-קול במיילדות: חשיפה אקוסטית בעת ביצוע הבדיקה

ראייל  שיינשם המגיש: 

 שם המנחים: פרופסור אילנה שהם-ורדי, אפידמיולוגיה והערכת שירותי בריאות,

.הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 פרופסור ג'ק אברמוביץ, מנהל היחידה לאולטרסאונד, המחלקה למיילדות

 .וגינקולוגיה, אוניברסיטת רש, שיקאגו, ארה"ב

תקציר העבודה
ביולוגיותמבוא: מות  ברק שינויים  ל גרום  ל פוטנציאל   , קול לי  ג ידור  ש רך  ד העובד   ,   לאולטרסאונד

וף בעת ג בחום  תית  (. עלייה משמעו זעירים וויטציות )חורים  ק יצירת  ו חימום  ,  בעיקר ע"י   )ביואפקטים(

(. מכיוון שלא ניתן לבחון בדיוק את הטמפרטורה של העובר,  האמבריוגנזיס ידועה כגורמת מומים )טרטוגן

ב ) והתרופות של ארה" המזון  י מנהל  יאפשר תצוגה שלFDAהוחלט ע" אולטראסאונד  ( שכל מכשיר    

. התצוגה כוללת שני  האנרגיה האקוסטית בעת ביצוע בדיקת האולטרסאונד על גבי המוניטור בעת הבדיקה

 ( מבטא את הפוטנציאל הקיים לעליית טמפרטורה )במעלות צלסיוס( בעתTIאינדקסים. האינדקס הטרמאלי )

 ( מבטא פוטנציאל ליצירת קוויטציות בעת בדיקת האולטרסאונד. חשוב לציין-MIהבדיקה. האינדקס המיכני )

, טרם תוארו השפעות ליצירת קוויטציות נוזל הנדרשת  ו פאזת אויר  ן  בי העובר מעבר  בגוף   מכיוון שאין 

, אולם מספר עבודות התייחסו לסיכונים הכרוכים בעליית חום הגוף של העובר כתוצאה  שליליות מסוג זה

. עד כה לא קיימת בספרות שבחנה השפעות שליליות של אולטראסאונד במיילדות  מבדיקת אולטרהסאונד

 בדיקה כמותית של הפליטה האקוסטית של מכשירי האולטרהסאונד. מכיוון שידוע שעליית טמפרטורה מעל

  מעלות צלסיוס עלולה לגרום נזק לעובר, נשאלת השאלה האם, מתי ומהי השכיחות שבה מגיעים בסוגי1.5

. 1.5 מעל TIבדיקות שונות  לערך של 

.  לבחון חשיפה2. לבחון ידע של אנשי אולטרסאונד באספקטים של בטיחות המכשיר 1: מטרות המחקר  

. להשוות חשיפה אקוסטית בעת ביצוע בדיקת דופלר להערכת3לפליטה אקוסטית במהלך הטרימסטר הראשון   

. השוואת האינדקסים בין רמות הפליטה4זרימת הדם העוברית והרחמית, לעומת אולטרסאונד רגיל,   

.האקוסטית של על קול בתלת מימד לזה של על קול בארבע מימדים לאולטרסאונד הרגיל

  לצורך בחינת הידע הוכן שאלון מובנה והופץ בקרב רופאים וטכנאים העוסקים בעל קול מיילדותי.שיטות:

 לצורך בחינת הפלט האקוסטי והשוואת רמות הפליטה בין סוגי בדיקות האולטרהסאונד השונות יבוצעו
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 מחקרים תצפיתיים פרוספקטיביים שבהם יירשמו כל השינויים האקוסטיים במהלך בדיקות על קול בטרימסטר

.ראשון, בבדיקות דופלר ותלת מימד

:תוצאות

).82% היו רופאים, רובם גינקולוגים )63% היענות(. 63% סונוגרפיסטים )130שאלון ידע  הופץ בין   .1  

. מאנשי העל קול ציינו כי הם מבצעים בדיקות דופלר באופן שיגרתי בטרימסטר הראשון18%כמעט 

  ציינו כי22% נתנו תשובה נכונה. 17.7%ידעו ציינו כי הם יודעים מהו האינדקס הטרמאלי, אך רק  32.2% 

  מהסונוגרפיסטים ידעו כי המידע21% תיארו אותו נכון. רק 3.8%הם יודעים מהו האינדקס המיכני, אך רק 

 על הפלט האקוסטי מופיע על מסך העל קול בעת הבדיקות. נמצא קשר בין רמת הידע לבין עמדה לגבי הגבלות

 של השימוש באולטרסאונד. אנשי על קול עם ידע נרחב יותר בבטיחות אולטרסאונד היו אלה שחשבו

 שצריכות להיות הגבלות על ביצוע מספר רב של בדיקות בהריון, ונטו לציין כי אכן קיימות תופעות לוואי

.אפשריות לעל קול

  שינויים167 בדיקות על קול בטרימסטר הראשון. נרשמו 52-שינויים באינדקס הטרמאלי ומיכני נבחנו ב .2

,0.1 סטיית תקן )ס"ת( 0.2בערך האינדקס הטרמאלי .הערכים שנרשמו היו בד"כ נמוכים ביותר: ממוצע   

0.3 עם ס"ת 0.9 שינויים באינדקס המיכני הראו ממוצע 178 . 

( ודופלר צבע0.5, ס"ת 1.5 בדיקות דופלר. בדופלר זרימות )ממוצע 63ערכי האינדקס הטרמאלי נבדקו ב  .3  

,0.3( ערכי אינדקס זה היו גבוהים באופן מובהק מבדיקות העל קול הרגילות )ממוצע 0.1 , ס"ת 0.8)ממוצע   

 . מבדיקות הדופלר43% ב 1.5(. האינדקס הטרמאלי עלה מעל 0.1ס"ת  

 לא נמצאו הבדלים מובהקים באינדקס הטרמאלי בין בדיקות על קול דו-תלת וארבע מימדי. האינדקס .4

(. בדיקות התלת1.1( לעומת בדיקות התלת מימד )0.9המיכני היה דווקא נמוך יותר בעת בדיקת התלת מימד )  

. דקות2.2 דקות למשך הבדיקה, ובדיקות הארבע מימד הוסיפו בממוצע 2מימד הוסיפו 

. אנשי אולטרסאונד מראים ידע לקוי בבטיחות על קול. מאמצים נוספים דרושים ע"מ להרחיב ידע1 מסקנות:  

.חשוב זה בקרב משתמשי על קול

.בדיקות אולטרסאונד בטרימסטר הראשון קשורות בעלייה זניחה באינדקס הטרמאלי .2

, מלווה בדיקות דופלר במיילדות1.5פליטה אקוסטית גבוהה, הכוללת ערכי אינדקס טרמאלי מעל  .3 .

 פליטה אקוסטית בעת בדיקות תלת וארבע מימד אינן גבוהות מבדיקות העל קול .4

 הרגילות. יחד עם זאת, אין לשכוח שמדובר בתוספת זמן ופליטה אקוסטית לבדיקות

 הרגילות, כאשר קשה להעריך את זמן החשיפה עד לבחירת המקום האידיאלי אותו רוצים

.לסקור בתלת מימד
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  :נושא העבודה

  .הבניית הלאומיות הטיבטית במרכזי תיירות בהודו ובנפאל ":המאבק הלא אלים לשחרור טיבט"

  :שם המגישה

  שני-אילאיל הרציון

  :שמות המנחים

  .אורי רם' פרופ, תור-ר יעל בן"ד, ר אנדרה לוי"ד

  :תקציר העבודה

. ב פליטים טיבטיים בהודו ובנפאלשנערכה בקר, המבוסס על עבודת שדה, עבודה זו היא מחקר אתנוגרפי

הנמצאת במרכז התיירותי ,  לפענח את הדרכים בהן קהילה טיבטית פליטההייתהעבודה המטרת 

: נהפוליטיים במסגרת מה שמכו-ַמבנה את הלאומיות הטיבטית ומקדמת אינטרסים לאומיים, בַדְרְמָסָלה

   ".המאבק הלא אלים לשחרור טיבט"

, הבודהיסטים-  בין הטיבטים בדרמסלה לבין התיירים והצליינים המערבייםבאמצעות המפגשים, לטענתי

יח המערבי על לאומיות לבין הדימויים על תוך קישור בין הׂש, הטיבטים ַמבנים את הלאומיות הטיבטית

 את ,באמצעות התמיכה הבינלאומית, ובכך מקדמים, קהל אוהדת קישורים אלו יוצרים דעת. טיבט ודתה

  ".לים לשחרור טיבטמאבקם הלא א"

מורכבות הקשרים בין הלאומיות הדיאספורית לבין התיירות כיוון שהוא מציג את , מקרה זה הוא ייחודי

 עם  הטיבטית המפגשים של הקהילה,באופן פרדוקסלי, מנקודת מבט אחת; הגלובלית מנקודות מבט שונות

 .  המעמידים אותה בסימן שאלה אלוהם גם, תלאומיחירות השמאפשרים את הבניית ה, התיירות הגלובלית

מערבי הקהל ה דעת תהמפגשים של הטיבטים עם התיירות הגלובלית מאפשרים את יציר,  גיסאמחד, שכן

פוליטי של הטיבטים לשחרור -את המאבק הלאומי, דרך התמיכה הבינלאומית, ובכך מקדמים, אוהדה

תבססות הכלכלית והחברתית של הקהילה אותה תיירות גלובלית מעודדת את הה,  גיסאומאידך, המולדת

, לאומית המוצהרת- השאיפה הטריטוריאליתחותרת תחת וכך  –דיאספורית בדרמסלה ובמערב -הטיבטית

  . לחזור למולדת המשוחררת

  



יש ייחוס של חשיבות גדולה ,  של הטיבטיםהעולם הבודהיסטית הקשורה להשקפת, מנקודת מבט אחרת

 לא פחות מהחשיבות של מימוש המטרה, "אלימות לא"ש בפרקטיקות שהיא שימו, יותר למימוש הדרך

 מציגה סדר עדיפויות אחר מהמוכר לנו זונקודת מבט .  לטריטוריה הלאומיתשיבהשהיא ה, העליונה

   .פוליטית-  על ריבונות טריטוריאליתויתורותוך נכונות ל,  שבו המטרה היא הדרך,במערב

הגלובלית  הדיאספורית לבין התיירות ת הקשר בין הלאומיותלראות א אני מציעהדרך המקרה הטיבטי 

,  הנעות זו לקראת זו,בין שתי תרבויותכיוונית - והשפעת גומלין דושבהם מתקיים משא ומתן , כמפגשים

  .משמעותיים ואחרי חופש" אחרים"בחיפוש של שתיהן אחרי 

Subject:  

The "Non-violent struggle for the liberation of Tibet":  

Constructing Tibetan Nationality in Tourist Center in India and Nepal 

Presented by: 

Eileil Harzion-Shani 

Under the Supervision of: 

Dr. Andre-Levi, Dr. Yael Ben-Tor, Prof. Uri Ram 

Abstract 

This ethnographic research is based upon fieldwork carried out among Tibetan 

refugee communities in India and Nepal. The purpose of this research was to examine 

the ways in which these communities define their Tibetan nationality and promote 

national-political interests, using non-violent methods, in what is termed "the 

non-violent struggle for the liberation of Tibet".  

My contention is that through meetings of the Tibetans in Dharamasala with tourists 

and western Buddhists – the Tibetans define their Tibetan nationalism by making an 

association between the western discourse on nationalism and common images of 

Tibet and its Buddhist religion, thus creating sympathetic public opinion, gaining 

international support and thereby promoting their non-violent struggle. 



Tibet’s case is unique in its complex, intertwined relationship between nationalism in 

the Diaspora and global tourism. This complexity is apparent in many ways. First, 

paradoxically, these encounters between the Tibetan community and global tourism 

which allow for the establishment of national freedom, are also those that put her in a 

questionable position, since on the one hand, the meetings between the Tibetans and 

global tourism allow for the creation of favorable western support, thereby  

promoting, via international support,  the Tibetan national-political struggle for the 

liberation of their homeland, while on the other hand, the same global tourism  

promotes the economic and social establishment  of the Tibetan Diaspora in 

Dharamsala and elsewhere, – thus diminishing the professed aspiration of returning to 

the liberated homeland. 

A second point of view which is rooted in the Tibetan Buddhist philosophy itself, 

advocates non-violence at all cost. For most Tibetans, the means – living a non-

violent life and employing strictly non-violent methods – are not less important than 

the realizing the supreme goal of returning to their homeland. This point of view 

suggests an order of priorities that is quite different than the one commonly found in 

the west whereby the goal is the means, while in Tibetan philosophy, the means tend 

to be superior to the goal, with readiness to relinquish political-territorial sovereignty.  

Utilizing the Tibetan community in Dharamsala as a case in point, I propose to 

examine and view the relationship between Diaspora-nationalism and global-tourism 

as meetings in which negotiations and mutual influences occur between two cultures 

moving towards each other, with each on its own quest for significant meaning and 

freedom. 

 

  



Theoretical Study of Formation of Large-scale 

Vortical Structures in Turbulent Flows 

by Ilia Golubev 

Advisors: Prof. Tov Elperin, Dr. Nathan Kleeorin, Dr. Igor Rogachevskii 

 

Abstract 
 

Large-scale vortical structures are universal features observed in geophysical, astrophysical, 

laboratory, and industrial flows. We study mechanisms of formation of large-scale vortical structures in 

different types of small-scale turbulent flows: 

(i) rotating inhomogeneous turbulence in incompressible  fluids; 

(ii) homogeneous and inhomogeneous turbulence with an imposed large-scale velocity shear in 

incompressible fluids; 

(iii) shear-free and sheared turbulent convection. 

We investigate a mechanism of excitation of the large-scale inertial waves in a rotating 

inhomogeneous turbulence due to an excitation of a large-scale instability. These structures are 

associated with generation of a large-scale vorticity due to the large-scale instability in an uniformly 

rotating turbulence. The large-scale instability is caused by a combined effect of the inhomogeneity of 

the turbulence and the uniform mean rotation. We determine the range of parameters, at which the large-

scale instability occurs, the growth rate of the instability, and the frequency of the generated large-scale 

inertial waves. The source of the large-scale instability is the energy of the small-scale turbulence. In 

particular, the rotation and inhomogeneity of turbulence provide a mechanism for transport of energy 

from turbulence to large-scale motions. The suggested mechanism can be used in the analysis of the 

turbulent flows with large-scale inertial waves observed in the atmosphere of the Earth and in laboratory 

rotating flows. 

We investigate a large-scale instability in a sheared non-helical and non-rotating turbulence that 

causes generation of large-scale vortical structures. Three types of background large-scale flows are 

considered, namely, the Couette and Poiseuille flows in a small-scale homogeneous turbulence, and the 

"log-linear" velocity shear in an inhomogeneous turbulence. The "log-linear" velocity shear profile is 



typical for the atmospheric boundary layer. It is known that the laminar plane Couette flow and 

antisymmetric mode of laminar plane Poiseuille flow are stable with respect to small perturbations for 

any Reynolds numbers. We demonstrate that in a small-scale turbulence under certain conditions the 

large-scale Couette and Poiseuille flows are unstable due to the large-scale instability. This instability 

causes excitation of oscillatory modes with growing amplitude, and results in formation of large-scale 

vortical structures stretched along the mean velocity shear. The energy for these processes is supplied by 

the small-scale sheared turbulence. The growth rate of the large-scale instability for the "log-linear" 

velocity shear is much larger than that of the Couette and Poiseuille background flows. We have found a 

turbulent analogue of the Tollmien-Schlichting waves in a small-scale sheared turbulence. A mechanism 

of excitation of turbulent Tollmien-Schlichting waves is associated with a combined effect of the 

turbulent Reynolds stress-induced generation of perturbations of the mean vorticity and the background 

sheared motions. These waves can be excited even in a plane Couette flow imposed on a small-scale 

turbulence when perturbations of mean velocity depend on three spatial coordinates. The suggested 

mechanism can be used in the analysis of the flows associated with Prandtl's turbulent secondary flows. 

We also study formation of large-scale semi-organized vortical structures in a non-rotating turbulent 

convection via excitation of a large-scale instability. In particular, the convective-wind instability that 

causes formation of large-scale semi-organized motions in the form of cells can be excited in a shear-

free regime. It is shown that the redistribution of the turbulent heat flux due to non-uniform large-scale 

motions plays a crucial role in the formation of the large-scale semi-organized structures in the turbulent 

convection. The modification of the turbulent heat flux results in strong reduction of the critical 

Rayleigh number (based on the eddy viscosity and turbulent diffusivity). The large-scale convective-

shear instability that results in the formation of the large-scale semi-organized motions in the form of 

rolls stretched along imposed large-scale velocity can be excited in the sheared turbulent convection. 

This instability causes the generation of convective-shear waves propagating perpendicular to the 

convective rolls. We determine numerically the key parameters that affect formation of the large-scale 

semi-organized structures in the turbulent convection. The suggested mechanisms can be used in the 

analysis of the origin of the large-scale circulations and rolls observed in the atmospheric convective 

boundary layers. 

 



 חקר היוצרות מבנים ערבולים בסקאלות גדולות
   בזרימה טורבולנטית

 

 מאת  איליה גולובב
  

  בסקי'איגור רוגצ. דר, נתן כליאורין. דר, טוב אלפרין. פרופ: מנחים

  

  תקציר

, אשר נצפת בזרימות גאופיזיות, מבנים ערבולים בסקאלות גדולות מהווים תכונה אוניברסאלית

אנו חקרנו את מנגנון ההיווצרות של מבנים ערבוליים .  ובזרימות מעבדה,תעשייתיות, אסטרופיסיות

  :בסקאלות גדולות בסוגים שונים של זרימות טורבולנטיות בסקאלות קטנות

  ;הומוגנית סובבת-טורבולנציה אי •

 ;עם מהירות גזירה כפויה בסקאלות גדולות, הומוגנית-טורבולנציה הומוגנית ואי •

 ;גזירההסעה טורבולנטית עם ובלי  •
הומוגנית בשל -חקרנו מנגנון של עירור גלים אינרציאליים בסקאלות גדולות בטורבולנציה סובבת אי

, מבנים אלו מקושרים אל יצור ערבולים בסקאלות גדולות. יציבות בסקאלות הגדולות-עירור של אי

 בסקאלות היציבות-אי. יציבות בסקאלות הגדולות בזורם טורבולנטי הסובב בצורה אחידה-בשל אי

קבענו את . הומוגניות של טורבולנציה וכן של הסיבוב האחיד הממוצע-הגדולות נגרמת משילוב של אי

ובתדרים של גלים , היציבות בסקאלות הגדולות-תווך הפרמטרים אשר בהם מופיע קצב גידול של אי

יה בסקאלות היציבות בסקאלות הגדולות הינו האנרג-המקור של אי. אינרציאליים בסקאלות גדולות

ההומוגניות של הטורבולנציה מספקים את המנגנון -הסיבוב ואי, בייחוד. הקטנות של הטורבולנציה

המנגנון המוצע יכול לשמש באנליזה של . למעבר אנרגיה מטורבולנציה לתנועה בסקאלות הגדולות

, כדור הארץזרימה טורבולנטית עם גלים אינרציאליים בסקאלות גדולות אשר נצפים באטמוספרה של 

  .ובזרימות מעבדה סובבות

, ובעלת גזירה, בלתי סיבובית, היציבות בסקאלות הגדולות בטורבולנציה בלתי סלילית-חקרנו את אי

שלושה סוגים של זרימת רקע בסקאלות . אשר גורמת לייצור מבנים ערבוליים בסקאלות גדולות

 בטורבולנציה הומוגנית בסקאלות Poiseuilleזרימות , Couetteזרימות : גדולות מובאים בחשבון

-Log פרופיל מהירות גזירה . הומוגנית- מהירות גזירה בטורבולנציה איLog-Linearוכן , קטנות



Linear ,ידוע שזרימת . הינה אופיינית לשכבת הגבול האטמוספרית Couetteלמינרית ומישורית ,

בקשר להפרעות קטנות בכל ,  למינרית מישורית הינן יציבותPoiseuilleסימטרי של זרימת -ואופן אי

 Couetteזרימות   , בתנאים מסוימים, אנו הדגמנו שטורבולנציה בסקאלות קטנות. Reynoldsמספרי 

יציבות זו -אי. יציבות בסקאלות גדולות-יציבות בשל אי- בסקאלות גדולות הן איPoiseuilleוזרימות 

וגורמת להיווצרות מבנים ערבוליים , בעלי אמפליטודה גוברת, יםגורמת להיווצרות מודים תונד

האנרגיה עבור תהליכים אלה מסופקת . בסלקות גדולות מתוחות לכיוון המהירות הגזירה הממוצעת

היציבות בסקאלות הגדולות עבור -קצב הגידול של אי. על ידי טורבולנציה גזירה בסקאלות קטנות

המנגנון . Poiseuilleוכן  Couette גדולה יותר מזרימות הרקע הינה Log-Linearמהירות גזירה 

  .Prandtlהמוצע יכול לשמש באנליזה של זרימה הקשורה לזרימות טורבולנטיות משניות של 

כמו כן חקרנו היווצרות של מבנים ערבוליים מסודרים חלקית בסקאלות גדולות בהסעה טורבולנטית 

יציבות בזרימה בהסעה חופשית -בייחוד אי. אלות גדולותיציבות בסק-בלתי סיבובית דרך ערור אי

והראשונה , בצורת תאים, אשר גורמת להיווצרות של תנועה מסודרת חלקית בסקאלות הגדולות

הראנו שפיזור מחדש של שטף חום טורבולנטי בשל תנועה . יכולה להיות מעוררת בזרימה ללא גזירה

יע בהיווצרות מבנים מסודרים חלקית בסקאלות נוטלת תפקיד מכר, לא אחידה בסקאלות גדולות

השינויים בשטף החום הטורבולנטי גורמים לירידה חדה של מספר . גדולות בהסעה טורבולנטית

Rayleighהיציבות בהסעת -אי. ופעפוע תרמי טורבולנטי,  קריטי המבוסס על צמיגות טורבולנטית

ות מסודרות חלקית בסקאלות גדולות אשר גורמת להיווצרות של תנוע, גזירה בסקאלות הגדולות

יכולה להיות מעוררת על ידי הסעת , בצורת גלילים נמתחים לאורך מהירות כפויה בסקאלות הגדולות

היציבות הזו גורמת להיווצרות של גלים בהסעת גזירה העוברים בניצב לגלילי -אי. גזירה טורבולנטית

עים על היווצרות מבנים מסודרים חלקית קבענו באופן נומרי את מאפייני המפתח המשפי. ההסעה

המנגנון המוצע יכול לשמש באנליזה של מקור הסירקולציות . בסקאלות גדולות בהסעה טורבולנטית

  .  אשר נצפו בשכבות גבול בהסעה אטמוספרית, והגלילים בסקאלות הגדולות

 
 











  Bacillus thuringiensis subsp. israelensis - מOpen-Reading Framesביטוי של : נושא העבודה

  וחקר פעילותם בהדברת יתושים Escherichia coli-ב 

   איצקו מרק:שם המגיש

   אריה זריצקי:שם המנחה

  :תקציר העבודה

  

ה שני סוגים של רעלנים  מייצר במשך שלבי הספורולציBacillus thuringiensis (Bt)חיידק הקרקע 

מאורגנים בצורת גבישים ) אנדוטוקסינים-דלטא(יחודיים לקטילת זחלים של חרקים ממינים שונים 

 מסווגים Btמינים שונים של - מתת) ICPs(החרקים -חלבוני הגביש קוטלי. ספוראליים-חלבוניים פארה

 וחודרות את הממברנה של המעי שפועלים דרך קולטן ספציפי, Cryרעלני : לשתי משפחות שאינן קרובות

שפועלים דרך קשירה ישירה לפוספוליפידים ומסוגלים לקטול מגוון , Cytומסוג , התיכון של תאי חרקים

החיידק הזה מהווה בסיס מוצלח לפיתוח תכשירים קוטלי חרקים מיקרוביאליים תוך . רחב של תאים

ש יפוחלכן . תר וטווח פעילות רחב יותרשימוש ביצורים מהונדסים גנטית בעלי כושר קטילה גבוה יו

  .מסגרות קריאה חדשות בעלי פוטנציאל לקטילת זחלי חרקים עומד על הפרק

 אשר נתגלה לא מזמן B. thuringiensis subsp. israelensis (Bti)- מcyt (cyt1Ca)גן חדש דמוי 

: תחמים מאוחים מורכב משני מkDa .Cyt1Ca 60מקודד למסגרת קריאה בעלת משקל מולקולרי של 

קולטן של רעלנים - דומה למתחם קושרC- והמתחם בקצה הCyt דומה לרעלנים מסוג N-המתחם בקצה ה

 כנגד Cyt1Caעל מנת לבחון רעילות משוערת של . Bacillus sphaericus- מMtx1 וביניהם Ricinדמויי 

 .E- המיוצר בEscherichia coli .Cyt1Ca- לBti - מcyt1Caזחלים של יתושים בוצע שיבוט לשם ביטוי של 

coli לא גילה פעילות על חיידקים או על זחלי יתוש ולא היה בעל פעילות סינרגיסטית ל-Cry4Aa או נגד 

, Q149:  חומצות האמינו הבאות5- יוחס לCyt1Caחוסר פעילות של . תאי דם אדומים לאחר ניקויו

Q159,A185  ,Q220 ,G235. מספר גרסאות של Cyt1Caעילות נגד חיידקים ללא פעילות נגד זחלי  בעלי פ

: כלהלן, Cyt1Aa-יתושים התקבלו על ידי החלפה של אותן חומצות האמינו בהתאם לאלה הנמצאות ב

Q149K ,Q159E,A185C  ,Q220K ,G235D .חלשה בהרבה מזו של הפעילות אנטיבקטריאלית זו היית 

Cyt1Aa ויוחסה לקשירה חלשה של Cyt1Caבית של הממברנה לליבה ההידרופו.  

לשם העלאת , N225A- וE117V, י שתי החלפות נקודתיות" שונה עCyt1Ca של αCהסליל 

התוצרים . ההידרופוביות של האזור הזה ולחיזוק משוער של אינטראקציה שלו עם ממברנה בקטריאלית

כללו , Cyt1Aaהניתנת להשוואה עם זאת של , E. coliהמוטנטיים שהראו טוקסיות רבה כנגד חיידקי 

זנב אשר - בצורת ראשprimer כתוצאה מפלמור של LAALKSLLGIVVIEחזרות מרובות של המוטיב 

 כללה E. coliהשפעה רעילה של התוצרים הללו על הפיסיולוגיה של . תורגם במסגרת הקריאה של החלבון

רסאות גרמה אחת הג . של החיידק וירידה חדה בספירה חיההבין השאר הפסקה מיידית של גידול ביומאס

, PCRמתכון מיוחד של . Cyt1Aaתופעה אופיינית לפעילות הטוקסית של , אף לחירור ממברנה של החיידק

מוטנטי - איפשר להכניס למסגרת החלבון מוטיב מרובה לא, שפותח תוך כדי המחקר

LANLKSLLGIEVIE ,אחראיות על האפקטים הרעילים נגד   , ולא המוטנטיּות, ולהראות שהחזרות. E



coli .אין היא מתבטאת ב; ל נגד החיידקים מיוחסת לאופי האמפיפילי שלו"הרעילות של המוטיב הנ-

Cyt1Caחזרות מרובות .  המקורי עקב התחבאותו על ידי חלקים אחרים של החלבון בתוך קיפולו הכללי

חרי של המוטיב הזה או הפסקת תרגום לידו מגלות את האפקט הרעיל על ידי חשיפה ישירה שלו או א

הגן המקודד אותו , המקוריCyt1Ca -כדי לחשוף את הרעילות של המוטיב הזה ב. שיפעול פרוטיאוליטי

 עובר שיפעול פרוטיאוליטי לחשיפת רעילותו באורגניזם מטרה Cyt1Ca-מוצעת ההשערה ש. קוצץ בהתאם

ון הגנה על היצור והחבאה של המוטיב הרעיל בתוך הקיפול הכללי של החלבון מהווה מעין מנגנ, טרם ידוע

  .Cyt1Caהמאכסן בפני הפעילות הרעילה של 

 שמשמשות למוטגנזה נקודתית homo-duplexes (HDs)זנב של - בצורת ראשתתופעת התפלמרו

 המרובה α C עם המוטיב סליל Cyt1Caהתגלתה באופן בלתי מכוון במחקר הזה ונוצלה בהצלחה ליצירת 

 Microgene Polymerization Reaction (MPR) קראתהתופעה הזאת נ. בתוך המסגרת של החלבון

זנב - ראש בצורתHDבו מתרחשת יצירה של שתי חזרות ראשוניות של , איתחול) א: (ומורכבת משני שלבים

ריבוי חזרות תוך זיווג של גדילים המרכיבים אותם באופן מוזז והשלמת ) ב(-ו, במנגנון שטרם היה ידוע

 HDשבו , בעבודה הזאת הוצע מנגנון פשוט לשלב האיתחול.  פולימראזDNAגדיליות על ידי -בליטות חד

 HDsהגישור הזה מקבע אותם . Watson-Crickזנב דרך זיווגים -אחד מגשר בין שניים אחרים בצורת ראש

 פולימראז לפלמר מעל שתי תבניות בלתי רציפות ולחבר בין שתי מולקולות DNA-בקרבה המאפשרת ל

DNAבעלות קצוות קהים .  

-בחינה ניסיונית של המודל גילה אי. פותח מודל מתמטי לתיאור התהליך של התרבות החזרות, בנוסף

  .שדורשות פיתוח של מודל משופר על מנת לגשר פערים בין הדמיה למציאות, התאמות

 והקינטיקה של ריבוי התוצרים בתהליך נחוץ MPRחקר של ההיבטים התרמודינמיים לאיתחול 

  .זו ליצירת חלבונים מלאכותיים עם מוטיבים מרובים בעלי תכונות מועילותלשימוש בתופעה ה
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Abstract: 

Bacillus thuringiensis (Bt) is gram-positive soil bacterium that during sporulation produces 

large amounts of specific insect larvicidal proteins (known as δ-endotoxins) aggregated in 

parasporal bodies. Insecticidal crystal proteins (ICPs) of different Bt subspecies are classified 

to two unrelated families: receptors-specific Cry toxins that permeabilize the membrane of 

midgut insect cells and Cyt toxins that lyse a broad range of cells via direct binding to 

phospholipids. This bacterium is a base for developing commercial preparations of microbial 

insecticides using recombinant organisms with higher larvicidity and wider host range. 

Seeking new Open Reading Frames with larvicidal potential are therefore on the current 

agenda. 

A new cyt-like gene (cyt1Ca) from Bt subsp. israelensis (Bti) encoding a 60 kDa ORF has 

recently been discovered. Cyt1Ca displays a 2-domain fusion protein: N-terminal resembling 

Cyt toxins and C-terminal similar to the receptor-binding domain of several ricin-like toxins 

such as Mtx1 from Bacillus sphaericus. To test the plausible toxicity of Cyt1Ca against 

mosquito larvae, its encoding gene was cloned into Escherichia coli for expression. Cyt1Ca 

produced in E. coli did not demonstrate any bacteriocidal, larvicidal, synergy with Cry4Aa 

and hemolytic activities after its purification. This inactivity was attributed to the following 

five amino acids: Q149, Q159, A185, Q220 and G235. Several variants of Cyt1Ca with some 

antibacterial activities but not larvicidity have been obtained by replacing these amino acids 

by their counterparts according to Cyt1Aa, Q149K, Q159E, A185C, Q220K, G235D, 

respectively. The acquired toxicities of these mutated versions of Cyt1Ca were much lower 

than those of Cyt1Aa and were attributed to their poor interactions with the hydrophobic lipid 

core of the membrane.  

E117V and N225A replacements in the α helix C were chosen to enhance the 

hydrophobicity of this domain thus presumably raise binding ability to the bacterial 

membrane. The clones, extremely lethal to E. coli, include multiple repeats of the motif 

VIEVLKSLLGIALA, corresponding to head-to-tail tandem polymerization of the primer, 

translated in frame with Cyt1Ca. These versions of the Cyt1A-like domain of Cyt1Ca caused 

instant arrest in biomass growth and drastic drop in viability. One of the versions perforated 



the E. coli membrane in a similar way as Cyt1Aa. A special protocol was developed to insert 

non-mutant multiple repeats VIEELKSLLGINLA in frame with Cyt1Ca to demonstrate that 

multiplication of the motif rather than mutations are responsible for the toxic effects against 

E. coli. The toxicity of this motif is ascribed to its amphiphilic nature; toxicity is not displayed 

in the original Cyt1Ca because of possible motif sequestration by other parts of the protein 

due to the protein's inherent folding. If so, nearby 

multiplication of this motif or translational termination may exert its toxic action by direct 

exposure or after some protease activation. To expose toxicity of the motif in the original 

Cyt1Ca, cyt1Ca was appropriately truncated. It is speculated that Cyt1Ca undergoes 

proteolytic activation in an unknown target organism to expose its toxicity, and the 

sequestration of this motif protects the host bacteria from its toxicity. 

The intrinsic ability of homo-duplexes used for QuickChange mutagenesis to expand into 

multiple head-to-tail tandem-repeats was revealed serendipitously in this work and was used 

successfully for generating Cyt1Ca with α helix C-like motif multiplied within the frame of 

the protein. Such phenomenon, called Microgene Polymerization Reaction (MPR), is 

composed of two stages: initiation, forming an initial doublet of the homo-duplex by 

mechanism that has been ambiguous, and propagation, leading to expansion of the initial 

doublet into multiple head-to-tail repeats via staggered re-annealing of the repeat-containing 

DNA duplex and replication by the DNA polymerase of the obtained overhangs. A simple 

mechanism is proposed for the initial doublet generation, in which one homo-duplex aligns 

and bridges two others through Watson-Crick base-pairing. This bridging fixes them in the 

required proximity for the DNA polymerase to skip the inter-template gap and hence ligate 

two blunt-ended DNA molecules.  

In addition, a kinetic model describing the MPR propagation was derived and tested 

experimentally. A better approximation of the model must (and will) be pursued to reconcile 

apparent inconsistencies. 

Investigation of thermodynamic aspect of MPR initiation and of kinetic aspect of its 

propagation is essential to exploit this phenomenon for creating multiply-repeated-motifs-

containing artificial proteins with useful properties. 



 "קשיי יצירה בעבודת השחקן על דמות בראי מאפייני אישיותו"
  

  איתמר בילומאת 

 ביאטריס פריאל' בהנחיית פרופ

 

 לאור ההנחה כי תהליך היצירה שלהםאת הקושי שחווים שחקני תיאטרון בבדקנו במחקר זה 

  . אישית-לתהליך יצירת תפקיד דרמטי מאפיינים משותפים לזה של בנית מערכת יחסים בין

  :שני היבטיםזה באמצעות ניסינו להבין קושי 

  .הקושי בהתקשרות לדמות דרמטית .1

  .נוקשות המנעד הרגשי והמנעד האיפיוני של השחקן.  2     

תיאורית ההתקשרות מסבירה את התפתחותו הקוגניטיבית והרגשית של אדם כמושפעת . 1

ימיים של יצירת דפוסים פנ. מהאינטראקציות עם הדמויות המשמעותיות בתחילת חייו

). Bowlby, 1969, 1973, 1980( התקשרות מתגבשים ונוטים ללוות את האדם לאורך חייו

עצבים את תחושותיו בתוך מערכת דפוסים אלה קובעים את אופי ציפיותיו מחוויות קירבה ומ

על רקע זה אנו מציעים להתייחס . )'וכו חרדה וצורך להתרחק, אמון ובטחון: למשל(יחסים 

  .י של השחקן לבנות קירבה לדמות דרמטית כאל קושי בהתקשרותלקושי

   - "הפסיכוטכניקה "- )Stanislavski, 1936, 1950( סטניסלבסקיו של שיטתלאור . 2

כמתאר את מידת יכולתו של השחקן לשלב בין שני ' גמישות משחק'השתמשנו במושג 

מתייחס למידה בה מסוגל ממד אחד . הממדים המרכזיים בתפקודו כפי שניסחם סטניסלבסקי

וממד שני מתייחס למידה בה , השחקן להביע מנעד רגשות מגוון לפי דרישת המחזה והבימאי

הוא יכול להתרחק ממאפייניו האישיים וליצור קשת רחבה ככל האפשר של דמויות שונות 

  .)פיונייהמנעד הא (ממנו

בדקנו  ,ים מקצועיים שחקנ72 שנערך על , במחקר הראשון:ו שלשה מחקרים עוקביםנערכ

מצאנו שלשחקן קל יותר לעבוד על תפקיד . את הקשר בין סגנון משחק לבין סגנון התקשרות

   .ככל שיכולתו ליצור מערכות יחסים בטוחות גבוהה יותר, בסגנונות משחק מגוונים

איששנו את ממצאי המחקר ,  סטודנטים למשחק206אשר כלל מדגם של , במחקר השני

אלה :  מצאנו כי ניתן להבחין בין ממדי קושי שונים אצל שתי קבוצות שחקניםובנוסף, הראשון

ואלה הנוטים ליצור דמות דרמטית מהחוץ אל , הנוטים לעבוד על תפקיד מהפנים אל החוץ

בקשיי יצירה שונים בתהליך שתי קבוצות אלה מובחנות זו מזו הן מצאנו שכמו כן . הפנים

  . והתפקוד הרפלקטיבי,  תפיסת העצמי והזולת:אישיותהבמאפייני  והן, העבודה על תפקיד

המידה בה אדם יכול להרהר על ( של השחקן  הרפלקטיביתפקודובמחקר השני מצאנו כי 

 & Bram{וכן לזהות את תחושותיהם של הסובבים אותו , להבינו במונחים רגשיים, מצבו

Gabbard 2001; Fonagy & Target,1997{( ,ופועל, ויית הקושי בתהליך היצירה לחוקשור 



אצל שחקנים הנוטים לעבוד על תפקיד מהפנים אל החוץ באופן שונה מאשר אצל שחקנים 

    .הנוטים לעבוד מהחוץ אל הפנים

 על ,ביצענו מחקר איכותני, לאחר שהוכחנו קשרים אלו באמצעות שיטות מחקר כמותניות

  ).purposeful  sample(מדגם מותאם 

סדנאות משחק עם חמישה שחקנים מקצועיים הנוטים לסגנונות משחק קיימנו במחקר זה 

  .ובעלי רמות שונות של תפקוד רפלקטיבי, )מהחוץ אל הפנים ומהפנים אל החוץ(שונים 

מצאנו כי מאפייני הקושי התבטאו בצמצום , כותני של תמלילי הסדנאותימתוך הניתוח הא

בעזרת  .כן בהגבלת התפקוד הרפלקטיביו, )playfulness(ניכר בחוויית המשחקיות 

,  המרחב המעברי של השחקןבונות אתהתערבויות המעצימות את התפקוד הרפלקטיבי ו

מרחב  (הקלה משמעותית בחוויית הקושי בבניית הדמות, התקבלה במהלך קצר יחסית

מעברי הוא מצב נפשי בו מניח האדם לעולמו הפנימי להימהל במציאות החיצונית באופן 

  .)Winnicott,1971. תוך חווית משחק ושעשוע המאפשרת התפתחות תהליכי יצירה, וחנינ

 על כך שניתן להפחית את הקושי בבניית דמות אצל כל אחת ותתוצאות המחקרים מרמז  

   .משתי קבוצות השחקנים בדרכים שונות

  :חידושים עיקריים במחקר זה

ה להפחית את קשיי היצירה אצל במטר, אנו מציעים פיתוח חדש לתורת סטניסלבסקי.  1

  .ובוחנים אפשרויות ליישומיו, שחקנים

נמצא חיזוק מחקרי לתפיסת סטניסלבסקי בעניין חשיבות יכולת השחקן להבין תהליכים . 2

כלומר יכולתו להבין את מצבו , מצאנו שתפקודו הרפלקטיבי של השחקן. רגשיים בעולמו

שפיע על הקושי או הקלות בה הוא מעצב את   מ, הרגשי ואת מצבם הרגשי של הסובבים אותו

  .תפקידיו

כמו כן נמצא . נמצא קשר בין מאפייני אישיותו של השחקן לבין נטייתו לסגנון משחק מסוים. 3

  .קשר בין מאפייני אישיות השחקן לבין הקושי שהוא חווה בתהליך יצירת תפקיד

ומשחקיות , pretend mode, מצא שטיפוח מרחב מעברי באמצעות בניית ממדי אמוןנ. 4

)playfulness ( ובניית מרחב שלישי)triangular space( , יעילים במיוחד להקלת קשיי

נימצא כי ניתן לצמצם בצורה '' חיצונים''אצל שחקנים , מאידך. ''פנימיים''יצירה אצל שחקנים 

  .ניכרת את הקושי בעבודה על דמות באמצעות העצמת התפקוד הרפלקטיבי
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In this study we explore the difficulties experienced by theatre actors in their 
work on their dramatic characters, based on the assumption that the process 
of building a dramatic role has similar characteristics to that of building an 
interpersonal relationship. 

We tried to understand character building difficulties from two angles: 

• The difficulty related to the process of becoming attached to the 
dramatic character. 

• The versatility of the actor’s dramatic spectrum. 

The theory of attachment assumes that the individual’s cognitive and 
emotional development is influenced by early interactions with significant 
figures. Internal working models of attachment are formed, which tend to 
accompany the individual throughout life. These patterns determine his 
expectations from experiences of intimacy and dictate his level of trust and 
confidence in a relationship. (Bowlby 1969, 1973, 1980). 

We suggest that the actor’s difficulty in establishing intimacy with the 
dramatic character may be seen as an attachment difficulty. 

In light of Stanislavski’s theory (1936, 1950), the “psychotechnique”, we 
coined the term “acting versatility“ to indicate the actor’s ability to combine in 
his performance the two central dimensions described by Stanislavski: his 
ability to express a diverse spectrum of emotions and the extent to which he 
can distance himself from his own personal characteristics, and build a broad 
range of characters that are different from him. 

Three consecutive studies were conducted. The first study, which was 
conducted on a population of 72 professional actors, examined the relation 
between acting styles and attachment styles. We found that actors could more 
easily build diverse characters the higher their ability to establish secure 
relationships was.  

In the second study, which included a sample of 206 acting students, we 
corroborated these findings and were able to distinguish different dimensions 
of difficulty in two different groups of actors: those who tend to work on a 
part from the inside and those who tend to build the dramatic character from 
the outside. The second study also examined another dimension in the actor’s 



performance; the reflective ability, the extent to which the individual can 
reflect upon his emotional condition and identify the emotions of people 
around him (Bram & Gabbard, 2001; Fonagy & Target,1997). 

We found that actors’ reflective ability was related to their experienced 
difficulty in the creative process, and that it worked differently in actors who 
work from the inside than in those who work from the outside. 

Having demonstrated the above mentioned associations while using 
quantitative research methods, we conducted a qualitative study on a 
purposeful sample. In this third study we conducted acting workshops with 5 
professional actors who had different acting styles (ʺfrom the insideʺ and 
ʺfrom the outsideʺ) and varying levels of reflective functioning. The 
qualitative analysis of the workshop transcripts indicated that difficulties 
were experienced mainly as related to a significant reduction of playfulness 
and to a restriction of the reflective functioning. 

With the help of interventions intended to enhance the actors’ reflective 
functioning and transitional space, a significant reduction in the perceived 
role‐building difficulty was obtained in a relatively short time. (A transitional 
space is a mental state in which the person allows his inner world to mix with 
external reality, while experiencing play and playfulness; such a state of mind 
allows for the development of creative processes {Winnicott, 1971}).  

Results indicate that character‐building difficulties could be significantly 
reduced by using different approaches in each group of actors.  

The main innovations in this study: 

1. We submit a new development of Stanislavski’s theory, aimed to 
reduce actors’ creative difficulties, and explore several possible 
applications. 

2. Our study confirms Stanislavski’s approach concerning the importance 
of the actor’s ability to decipher and understand emotional processes in 
his inner world. We found that an actor’s reflective functioning, that is 
to say, his ability to understand his own and others’ emotional 
situations, influences the level of experienced difficulty during role 
building. 

3. Significant associations were found between actors’ personality traits 
and their acting style and difficulties in creating a dramatic character.   

4. It was found that nurturing a transitional space through the creation of 
trust, pretend mode and playfulness, and the creation of a triangular 
space, were particularly effective in alleviating creative difficulties 
among actors who tend to work from the inside. On the other hand, 
among actors who prefer to work from the outside, it was found that 



character building difficulty could be significantly reduced through the 
enhancement of reflective functioning.  
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Abstract 
This dissertation explores the Cochin community that immigrated to Israel in the 

1950s and settled in Moshav Nevatim. The group's roots are in the Jewish community that 

lived in Cochin (today, part of the state of Kerala), situated in the Malabar Coast of south-

western India. Upon immigration, this entire traditional ethnic group was assigned a lo-

cale, and confronted issues characteristic of absorption during Israel's early years. The 

research question addressed in this qualitative, phenomenological study was: What are 

the personal and communal strategies that enabled the adaptation of the Cochin immi-

grants that settled in Nevatim?  

Twenty-four life story interviews were conducted with men and women immigrants 

and their offspring, all moshav members. The interviewees were selected from three age 

groups. The first generation was comprised of 8 interviewees, aged 64 and above, that 

emigrated in the 1950s from Cochin, The second and third generation had 8 interviewees 

each that were all born in Nevatim. The second generation was aged 35 - 50 and the third 

generation was 20 – 30 years of age.  

The findings illustrate the unique cultural identity of the moshav members. The 

people are seen as key functionaries in the adaptation process into Israeli reality. Fur-

thermore, results showed the central position of the community for moshav members. The 

study also shows that the immigrants were able to tolerate contrasts and to settle those 

contrasts by embracing a strategy that created equilibrium among the contrasts, creating 

a holistic perception of their successes.  

The components of identity that assisted moshav members in their adaptation to 

and handling of the difficulties they faced were demonstrated via four dimensions that 

emerged in analyses of the interviews: 1) Individualism versus collectivism; 2) Activism 

versus passivity; 3) Integration in the environment versus isolation from the environment; 

and 4) A religious-spiritual perception versus a pioneering-tangible perception.  

The discussion chapter focuses on the four central components of identity, culture, 

narrative and intergenerational relations. These four concepts establish a multi-dimension 

view of immigration that is theoretically explained as an act of opportunity, expansion and 

development. The study concludes that strategies for successful immigration are rooted in 

a model of development and expansion of personal and communal identity.  



Identity is perceived as comprised of: a flexible identity, a diffusional identity and a 

process identity, and these all play a role in successful adaptation of immigrants. Ap-

proaching identity in this fashion grants the individual and the community the ability to 

pass through changing spheres, to embrace functional parts in their identity that serve 

their adaptation, and to adjust behaviors in different situations.  

The culture, as illustrated and conceptualized in the study, allows immigrants to 

live in peace with their past, while containing cultural components whose source lies in 

changing spheres. As a result of this conceptualization, immigration is seen as a signifi-

cant move that does not require the alteration of a culture, but rather its expansion.  

The ability of a person to see the life course as a product of choice and to experi-

ence this choice as a story of redemption grants the narrative a strategic significance in 

immigrants' adaptation. The immigrants' offspring were required to adapt to a process 

they did not choose. Although they never lived in Cochin, pre-immigration life is part of 

their life due to its being a layer in the circle of the life of their family and community. The 

past is present in the lives of the offspring and manifests itself in their belonging to a sys-

tem whose lifestyles preserve past tradition, customs, memories and patterns.  

The generational transferences and intergenerational relations found in the study 

demonstrated the depth of roots connected to the immigrants' adaptation strategies. The 

results present an integrated pattern in which parents serve both as a model of imitation 

and as a starting point for change. The younger generations are able to embrace chang-

ing patterns of their parents and to deny hindering patterns and behaviors, irrelevant for 

their lives. That is, the grandchildren of the immigrants are able to evaluate and criticize 

their elders' actions, and to draw upon their parents' culture in their successful adaptation 

into Israeli life. The transference is the space in which socialization takes place, one that 

allows containment of components whose sources are in the identity, culture and con-

sumption of external components that meet adaptation needs. 

In summation, it is important to comprehend the processes of adaptation of ethnic 

immigration of individuals and communities. The theory developed in this research might 

help in the development of a methodological approach for the study of immigration and in 

the establishment of practices that can assist in determining policy which meets immi-

grants' needs. 



  : : נושא העבודהנושא העבודה
 דורית-סיפורה של הסתגלות בפרספקטיבה רב - ין שבהודו למושב נבטים שבנגב'מקוצ

 

  איתן שחר:שם המגיש

 לאה קסן'  פרופ:שם המנחה
 

  העבודהתקציר
ין שעלו לישראל ' יוצאי קוצה שעומדת במרכזו של המחקר היא קהילתאוכלוסייה

מקורה של קהילה זו .  במושב נבטים של המאה הקודמת והתיישבוםבמהלך שנות החמישי

 . מדינת קראלה השוכנת בדרום מערב הודומביהודים הוא 

סיפורה . מושב נבטים מקפל בתוכו פן בהיסטוריה ההתיישבותית של מדינת ישראל

של חמישים  בראשית שנות ה, כמעט בשלמותה,של קבוצה אתנית מסורתית שעלתה לארץ

 . תיישבות וקליטת העלייה במדינת ישראלהמאה העשרים והייתה לחלק ממפעל הה

מהן האסטרטגיות האישיות והקהילתיות שאפשרו את  :מחקר זה מתמקד בשאלה

   ?ין אשר התיישבו במושב נבטים'הסתגלותם של העולים מקוצ

 מהלך המחקרב. זיקה למסורת הפנומנולוגיתבעל איכותני הינו  מחקר מחקר ה

ם עם גברים ונשים חברי מושב ובניו אשר התגוררו סיפורי חיישכללו  ראיונות 24נערכו 

  :מרואיינים נבחרו מבין שלוש קבוצות גילה. ביישוב בעת קיום המחקר

דור שני , ין' ומעלה שעלו בשנות החמישים מקוצ64 מרואיינים בגילאי 8 –דור ראשון 

ילאי  מרואיינים בג8 –דור שלישי ו , שנולדו בנבטים50 עד 35 מרואיינים בגילאי 8 –

  . ילידי מושב נבטים30 עד 20
 

פרק הממצאים במחקר מלמד על זהותם התרבותית הייחודית של אנשי נבטים 

כממלאי תפקידים מרכזיים בתהליך הסתגלותם למציאות הישראלית ועומד על מקומה 

ין 'ברמת האסטרטגיות האישיות הראו ממצאי המחקר שהעולים מקוצ. המרכזי של הקהילה

 כך שישלימו האחד את  איזוןת המאפשרות להם לשאת ניגודים וליצור ביניהםניחנו ביכולו

 . השני

גם בתופעה של עקירה , על חשיבות המשכיותה של הקהילהאף המחקר מלמד 

 .ממשי ונוסטאלגי, כאשר במקרה זה היא מילאה תפקיד פונקציונאלי וסימבולי, והגירה

באמצעות ארבעה צירים מרכזיים צגו וה ,תמודדותבההסתגלות ושסייעו במרכיבי הזהות 

 : הראיונות המחקרשעלו מתוך ניתוח 

השתלבות במרחב ) 3, פסיביותמול אקטיביות  ) 2, קולקטיביותמול אינדיבידואליות  )1

  גשמית-ה חלוציתשרוחנית מול תפי-ה דתיתשתפי) 4  ְוהתבדלות במרחבמול 
 



ק הממצאים להדגמת משמשים בפר ארבעת הצירים הללו שמוצגים כצמדי ניגודים

השלמה ואיזון בין  הוצגה במחקר כאסטרטגיה זו.  של ההסתגלותמרכזיתהאסטרטגיה ה

  .ניגודים

, הנרטיב ויחסי הדורות, התרבות, הזהות: צגו בדיוןהוהמרכיבים המרכזיים ש

ממדית שמעניקה הסבר תיאורטי לצמיחתן של אסטרטגיות התופשות את -מבססים ראייה רב

יסודות אלה שהונחו במחקר מעניקים  .כבנייה וכהתפתחות, כהזדמנותמהלך ההגירה 

משמעות למכלול החוויה ומאפשרים התבוננות מעמיקה והתייחסות לרבדים השונים 

 . המסייעים להסתגלות ברמה האישית והקהילתית

דיפוזית ותהליכית מקנה לאדם ולקהילה את היכולת לנוע , גמישהתפיסת הזהות כ

מתחלפים ולאמץ חלקים פונקציונאליים בזהותם המשרתים את הסתגלותם על פני מרחבים 

 . ברגע נתון

תרבות כפי שהודגמה והומשגה לאורך המחקר היא היסוד המאפשר למהגרים ה

. לחיות בשלום עם עברם תוך הכלת מרכיבים תרבותיים שמקורם במרחבים המשתנים

אינו דורש החלפתה של האסטרטגיה שמוצגת במחקר רואה בהגירה מעבר משמעותי ש

 . תרבות אלא דווקא הרחבתה

היכולת של האדם לראות במסלול חייו תוצר של בחירה ולחוות את בחירתו כסיפור 

 צאצאי המהגרים .עניקה לנרטיב משמעות אסטרטגית בהסתגלות המהגריםמשל גאולה 

יא חלק הם לא חוו את הוויית טרום ההגירה אך ה. נדרשים להסתגל למהלך שלא בחרו בו

העבר נוכח בחייהם של צאצאי . מחייהם בשל היותה נדבך במעגל חיי משפחתם וקהילתם

, המנהגים, המהגרים ומתבטא בהשתייכותם למערכת שאורחות חייה משמרות את המסורת

 . הזיכרונות ודפוסי החיים הקשורים למחוזות העבר

 במחקר שמתוכו ניתן דוריות וטיב היחסים בין הדורות היו למוקד רביעי-העברות בין

בהקשר זה ניתן היה . היה להבין את עומק השתרשותן של יכולות ההסתגלות של המהגרים

  גיסאללמוד מתוך ממצאי המחקר על דפוס משולב שבו משמשים ההורים כמודל לחיקוי מחד

בני הדורות הממשיכים מלמדים על היכולת לאמץ דפוסים .  גיסאונקודת מוצא לשינוי מאידך

ים של ההורים ולשלול דפוסים והתנהגויות מעכבים שאינם משרתים את התנהלותם מקדמ

 . את מעשה הוריהםעת ובעונה אחת במעריכים ומבקרים הם . העכשווית

משמש כאסטרטגיה בהסתגלותם של , שלכשעצמו נרכש מתרבות הוריהם, דפוס זה

ת הכלה של זוהי המעטפת שבתוכה מתרחשת סוציאליזציה המאפשר. צאצאי המהגרים

 .מרכיבים שמקורם בזהות ובתרבות וצריכה של מרכיבים חיצוניים העונים לצרכי ההסתגלות

תרומתו המרכזית של המחקר הינה בהבנת תהליכי ההסתגלות של יחידים , לסיכום

התיאוריה העולה מתוך ממצאי המחקר עשויה לסייע לביסוס . וקהילות אתניות מהגרות

 .אימו לקליטת מהגריםמדיניות ופיתוח מענים שית

 



 רב  פני שטח של אורניוםשל ראשוני וחמצוןספיחת אדי מים 

  טיפולים תרמייםהשפעת   -גבישי מאומץ 

  
  

  איתן תפארת: מגיש
  

  

  נח שמיר' דר   :מנחים        

  משה מינץ' פרופ         

יצחק יעקב' פרופ          

  

תקציר

גבי אורניום רב גבישי מטרת המחקר העיקרית הייתה חקר תהליך הספיחה הראשוני של אדי מים על 

חמצן ומימן בוצעו במערכת וואקום גבוה מאוד , ניסויי חשיפה לאדי מים. מאומץ בדרגות הרפיה שונות

   Auger Electron Spectroscopy (AES),תוך כדי אפיון פני השטח של האורניום  על ידי 

Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) X- ו-.Direct Recoils Spectrometry (DRS) 

ישנן אי הסכמות , למרות זאת. מאמרים רבים עוסקים בספיחה של אדי מים על גבי אורניום רב גבישי

עבודה זו התרכזה בניתוח תהליכים ראשוניים . בפרט בשלביו הראשוניים, אודות תיאור תהליך הספיחה

  .בזמן החשיפה ולאחריה, אלו תוך ניצול היכולת לנטר את מרכיבי המים

) clustering(כי תהליך הספיחה הראשוני בטמפרטורת החדר כולל ספיחה כימית במנגנון הצוברים נראה 

חקר של .  על גבי המתכת כמו גם על האוקסיד הנוצרH2 - וOוהתפרקות מלאה של המים הספוחים ל 

 הובהרו מספר נקודות. הדגיש את השוני בתהליך הספיחה, K200  בטמפרטורה נמוכה של, אותו תהליך

. יחד עם התפרקות מלאה H -ו  OH -התפרקות חלקית לו  precursor- ובראשן ספיחה במנגנון ההבדל

עקב נוכחות , דגמי אורניום שעברו ערגול חם והרפיה הגיבו באופן שונה בספיחת אדי המים על פני השטח

ם ואף את אופן הוכח כי תנאי ההרפיה השונים קובעים את ראקטיביות הדג. מאמץ שאריתי בדרגות שונות

הוצע מנגנון לאינהיביציית ספיחת מימן על ידי אדי המים ואף נמצאה התאמה בין . התחמצנותו הראשונית

  . רמת האינהיביציה לדרגת המאמץ השיורי בדגם

  : להלן מספר עובדות עיקריות העולות מהעבודה

  ספיחת לחות בטמפרטורת החדר 

ככל שהדגמים היו  .בשכבה הספוחה הראשונהחמצון כל הדגמים החל לפני כיסוי פני השטח  •

בדגמים המאומצים יותר נצפתה צמיחת . מורפים יותר כך צמיחת האוקסיד הייתה יותר אופקית

  . האוקסיד פנימה אל תוך המתכת כצמיחה הדומיננטית



כפי , יורד ככל שההרפיה מתקדמת, המעיד על ראקטיביות הדגם, מקדם ההדבקה עבור חמצן •

פגמים אלה בתוך .  של אורניוםXתוך ניתוח רוחב קווי דיפרקצית קרני שאפשר להסיק מ

  . המתכת באם לידי ביטוי גם על פני השטח

פגמים אשר מקורם , ספיחת מיםבבניגוד לפגמי המאמץ אשר השפיעו על ראקטיביות הדגם  •

 מיקום אתרי המימן, יחד עם זאת. זובהתזה יונית לא שינו באופן משמעותי את ראקטיביות 

עבור פני שטח מותזים יונית . השתנה בשלבי הספיחה הראשוניים, שהינו תוצר התפרקות המים

) ככל הנראה צוברי פגמים בפני השטח(המימן ממוקם על גבי אטומי המתכת , )עשירים בפגמים(

" נראים-בלתי" המימן מאכלס בשלבים הראשוניים אתרים ואילו בדגמים מותזים יונית ומורפים

 ).מוצללים(

  

 ספיחת לחות בטמפרטורה נמוכה 

 K -ב(למלאה  ) K 200 -ב( משנה את ההתפרקות החלקית K 300 - לK 200 -חימום מ •

  .השכבה הספוחה בטמפרטורה הנמוכה הורכבה מדו שכבה של הידרוקסילים). 300

  אפקט הלחות כאינהיביטור לספיחת המימן 

ככל שהדגם .  המאמץ השיורי בדגםאינהיביציית ספיחת המימן על ידי אדי המים תלויה במצב •

  .מאומץ כך קטנה יעילות האינהיביציה

 על אתרי התפרקות H2Oמועדפת של , מנגנון האינהיביציה הינו על ידי ספיחה פיסיקלית הפיכה •

  .  H2של 

ככל שעולה הטמפרטורה . פרט לתלות במאמץ השיורי אפקט האינהיביציה תלוי גם בטמפרטורה •

  .ביציהכך עולה יעילות האינהי

  

שילוב . חקר התפרקות המיםל מתאימים מאוד בכלל ומודל ההצללה בפרט הינם  DRS -הודגם כי ה 

  .  אפשר בחינה מעמיקה של המתרחש בפני השטח) XPS AES,(של אמצעים נוספים 

  

  

ספקטרוסקופיה של , אלקטרונים של קרני איקס-ת פוטויספקטרוסקופ, חמצון, אדי מים: מילות מפתח

  .ספיחה כימית, ספיחה פיסיקלית, קינטיקת ספיחה, ניםפיזור יו

  

  

  

  

  

  



  

Abstract  

The main goal of our research was to investigate the initial adsorption of water vapor 

on polycrystalline stressed uranium surface, in various states of relief.  

Exposure experiments to hydrogen, oxygen and water vapor were preformed in an 

Ultra High Vacuum (UHV) chamber equipped with combined Auger Electron 

Spectroscopy (AES), X- Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Direct Recoils 

Spectrometry (DRS). Many articles deal with adsorption of water vapor on 

polycrystalline uranium. Nevertheless, there are still some disagreements concerning 

the process, especially throughout its initial steps. The present work aimed on 

analyzing this preliminary process exploiting the ability of monitoring all the water 

components during and after the exposure. 

It appears that the initial stage of adsorption at 300 K is characterized by a clustering 

mechanism and full dissociation of H2O to 2H and O. Full dissociation occurrs on the 

metal as well as on the forming oxide. Experiments at 200 K revealed some 

differences. Initial physical adsorption occurs via a precursor state and partial (i.e. OH 

and O) and full dissociation co-exists. Samples of hot rolled uranium, relieved at 

different temperatures, reacted each in a unique way, regarding the surface adsorption 

of water vapor, due to various residual stresses. 

 A good correlation between the residual stress, the sample reactivity and the 

oxidation nature was found. 

Inhibition of hydrogen adsorption by water vapor mechanism was suggested. The 

inhibition effect is also influenced by the extent of residual stress of the sample. 

Increased inhibition is exhibited by the less stressed surfaces. The following facts 

were established in this study: 

 Water vapor adsorption at room temperature 

• Oxidation of all the samples started before the closure of the first adsorbed 

monolayer. For the more relieved samples more dominant lateral oxide 

growth took place. Inward oxide growth was observed in more stressed 

samples.  

• Initial sticking coefficient of oxygen, describing the sample reactivity, 

decreases as the sample is more relieved. This is in agreement with the 

decreasing amount of bulk defects in the metal, as inferred from analysis 



of the width of diffracted X-ray lines of uranium. These defects in the 

metal influence the surface behavior. 

• Unlike the strain-induced defects that influence the reactivity of the 

surface toward water, sputtering-induced defects do not change 

significantly that reactivity. However, the location of the H dissociation 

fragments of water changes for the very initial stages of chemisorption. 

For the sputtered (defects rich) surface, H is located on top metal atoms 

(probably surface defects clusters) whereas for the sputtered-annealed 

samples H occupies initially "invisible" (shaded) sites. 

 Water vapor adsorption at low temperature     

• Heating from 200 K to 300 K converts partial dissociation at low 

temperature to full dissociation at room temperature. The adsorbed layer at 

200 K appears to be a double hydroxyl layer. 

 Inhibition effect of hydrogen by water vapor 

• Hydrogen inhibition by water vapor depends on the residual stress in the 

sample. 

• It was suggested that the inhibition process occurs by the reversible 

adsorption of H2O molecules on H2 dissociation sites. 

• The inhibition effect of water is also temperature dependent, with 

increasing inhibition efficiencies obtained with increasing temperatures. 

 

 It was demonstrated that the DRS in general and the shadowing model in 

particular are very efficient for investigating the water vapor dissociation. 

Combination of additional methods, i.e. XPS or AES, contributes to a profound 

examination of the reaction on the surface. 

    
Keywords: Uranium; Water vapor; Oxidation; X-ray photoelectron spectroscopy; Ion 
scattering spectroscopy; Adsorption kinetics; Chemisorption; Physical adsorption. 

   
 



  
  
  

  מפולסריםומנגנונים ליצירת קרינת רדיו גלים בפלסמת זוגות :נושא
  

  אלה גרומן: מגישה
  

  מיכאל גדלין' פרופ: מנחה
  

  תקציר

רדיו הקרינת ,  לוייםימאז ג.   מקובל לחשוב כי פולסרים הם כוכבי ניוטרונים מסתחררים

טמפרטורת (מית  קרינת הרדיו מפולסרים אינה תר.   הנפלטת מהם נצפית ונחקרת בקביעות

25הבהירות  30
BT (10 10 )K−∼ .(   בוודאיות מהו לא ניתן לומר למרות מגוון ההצעות הקיימות 

  .יים ליצירת הקרינה הנמדדתא או מהם התהליכים  האחר,התהליך

     

  -    חד שלבי המבוסס עלמנגנון במחקר זה אנו מצעים 

nonresonant electromagnetic beam instabilityתי כיוצר של הקרינה הנצפ.    

  

310γ(ת יחסותית ו זוגתהקרינה מפולסרים נוצרת ומתקדמת בפלסמ אנו מאמינים כי על .  )≈

ל יש  ללמוד את ית בתחום הרדיו מפולסרים  קודם כהתכונות של הקרינה הנצפמנת להבין את  

9 נמוכים הגלים בתדרים ההתכונות של  11(10 10 )Hzω רה יינית למגנטוספי  בסביבה האופ∽−

תכונות של גלים  אילו  יכולים אולי  להסביר  חלק מתכונות של .  של פולסרים בשדה מגנטי חזק

תכונות הגלים נבדקו במקרה הכללי ביותר של פלסמה  ).  'קיטוב  וכו(הקרינה הנצפית מפולסרים 

.  בעלת התפלגות שרירותית של אלקטרונים ופוזיטרוניםזוגית בלתי נייטרלית הנושאת זרם ו

יים  המופעים כתוצאה מסטייה  מקווזי רוטרופ' איברים ג כולל,שבנו את יחס הנפיצה הכלליח

וזרימה )   (gyrotropic terms caused by the deviation from quasi-neutralityטרלית ני

רת ינאים הדומים לאילו של מגנטוספת ת  הראנו כי תח.יחסית של אלקטרוני ופוזיטרונים

  .ור יכולים לקבל קיטוב אליפטי משמעותיא גלים עם מהירות הקרובה למהירות ה, ולסרהפ

בצענו אנליזה נומרית תוך  . הראנו את התלות של הקוטביות האליפטית  בפרמטרים של פלסמה

 קצב הדעיכהלמעט   הנותנת תאור כמותי של תכונות הגלים "waterbag"שימוש בהתפלגות 

(damping rate) .   

  

  -י  "ת מפולסרים נוצרת עינצפהקרינה כי הים עאנו מצ

nonresonant electromagnetic beam instability.   נמוכה קרן  אנרגטית בעלת צפיפות 

רוחביים נוצרים -גלים אלקטרומגנטיים קווזי.  יחסותית- אולטאפלסמה זוגית מתקדמת בתוך 

הקרן  על פני ) mode(להגברת מוד אי היציבות גורמת .  כתוצאה מאינטרקציה בין הקרן לפלסמה

ההגבר אינו מוגבל  לאזור מצומצם  במגנטוספירה ויכול .  טווח  רחב של  תדרים נמוכים

גדול ,  אי היציבות הלא רזוננטיתי"להשתרע על פני טווח נרחב  כך שההגבר הכולל הנגרם ע

 נמשך עד אשר  הגל הגברעם התקדמות.  י  אי היציבות הרזוננטית"במידה ניכרת מזה הנוצר ע



.   מוד L-Oבנקודה זו ההגבר נפסק ומוד הקרן מתלכד עם . תדירותו שווה לתדירות הרזוננטית

  היציבות נחקרה בפרוטרוט  .הגלים יכולים לעזוב את המגנטוספרה ואין צורך  בתהליכים נוספים

הראנו כי  שימוש במודלים מציאותיים יותר הלוקחים . קרן קרה-עבור המקרה של פלסמה קרה

  .  במידה משמעותית אינה משנה את התוצאות, התפלגות מהירויות יחסותיתבחשבון 

הראנו כי  לספקטרום המקומי הנוצר  מקו שדה  בודד יש תכונות הדומות לקרינה הנצפית 

  .מפולסרים

  

הקרינה .   השוונו בין  הניבויים הנובעים מהמודל התיאורטי שהצענו לתצפיות הניסיוניות

אנו מצעים מודל שבעזרתו ניתן לתאר .  היא נוצרתהנצפית אמורה להעיד על מבנה האזור בו

נה הפולס אנו מצעים התפלגות  בהסתמך על מב. פולס את אי הסימטריה של הבאופן כמותי 

   .לרוחב איזור הקרינה של פלסמהלוגית ונפנומ

  

  :תוצאות מחקר זה פורסמו במאמרים הבאים
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ABSTRACT 
 
   Pulsars are believed to be compact rotating neutron stars. Since their 

discovery pulsars are constantly observed. However the nonthermal 

(brightness temperature 25 30(10 10 )K−∼ ) radio emission coming from 

pulsars is still unexplained. A lot of suggestions have been made, 

however no one can point out the process or the processes that determine 

the observed radiation. 

   In this research we propose a one stage mechanism based on the 

nonresonant electromagnetic beam instability as a generator of the 

observed spectrum. 

   The pulsar radiation is created and propagates in a relativistic ( 310γ ≈ ) 

pair plasma. We believe that understanding the properties of the observed 

radiation in the radio range from pulsars lies first of all in the studies of 

low frequency waves, ( )9 1110 10 Hzω −∼ , in a typical to pulsars 

magnetosphere with a strong magnetic field 12
0 10B G≈ . Those waves 

properties may explain some features of the observed radiation from 

pulsars (polarization and etc.).  We examine the waves properties in the 

most general case of non-neutral, current-carrying pair plasma with 

arbitrary distribution function for electrons and positrons. We derive 

general dispersion relations including gyrotropic terms caused by the 

deviation from quasi-neutrality and relative streaming of electrons and 

positrons. We show that under conditions typical to the pulsar 

magnetosphere, waves with speed close to the speed of light can be 

substantially elliptically polarized. The dependence of the ellipticity on 



plasma parameters is shown. The analysis is illustrated by numerical 

example using the waterbag distribution that provides a semi-quantitative 

description of the wave features, except from their damping rate. 

   We propose that the observed radiation is generated by the nonresonant 

electromagnetic beam  instability. A low density high energy beam 

propagates through an ultrarelativistic pair plasma filling the pulsar 

magnetosphere. Quasi-transverse electromagnetic waves  are generated 

due to the beam-plasma interaction. The instability causes a beam mode 

to grow over a broad range of lowe frequencies. The wave growth is not 

restricted to a narrow layer of the magnetosphere and can last over a large 

range of heights so that the net amplification caused by the nonresonant 

instability is much larger then by the resonant instability. As the wave 

propagates the growth continues until the wave frequency is equal to the 

resonant frequency. At this point the growth ceases and the beam mode 

joins the L-O mode. The waves can freely escape from the 

magnetosphere, no additional processes are needed. We analyze the 

instability in details for a cold plasma cold beam. We show that inclusion 

of the relativistic spread in momenta does not change the conclusions 

substantially. The derived local field line spectrum  possesses some 

properties of the observed radiation from pulsars. 

   We compare our model predictions with observations. The observed 

radiation should give us some indication on the structure of the emission 

region. We propose a method of quantitative description of the pulse 

asymmetry. Based on the pulse structure we propose phenomenological 

functional form for plasma distribution across the emission region. 



Reduction of Halo-organic Compounds by Macrocyclic 
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Abstract 

Organohalides are known as very important and unyielding environmental 

pollutants. The main sources of these pollutants are industrial installations. If these 

pollutants are released into water courses they can have long-term toxic effects. 

Thus, the reduction, catalytic reduction and the electrocatalytic reduction of halo-

organic compounds is of major interest for the removal of such compounds either 

from the raw effluents or for remediation of contaminated water. 

In this framework it was decided to study the reduction of several halo-organic 

compounds by Ni
I
L

i
 complexes, were L is a tetraaza macrocyclic ligand, in 

aqueous solutions. The redox potentials and lifetimes of the Ni(I)L complexes are 

affected mainly by three factors: 

1) substitutions on the macrocyclic ring (especially on the nitrogens) 

2) ring size  

3) saturation of the macrocyclic ring. 

The tetraazamacrocyclic ligands L
1,2,3,4

 were chosen as they affect both the redox 

potential of the central cation and impose different steric strains on the complex 

and on the approach of the substrate to the central nickel cation. Several Ni(II)L
i 

complexes, with macrocyclic ligands, are reduced reversibly  to relatively stable 

nickel(I) species in aqueous solutions 

The mechanism and kinetics of reduction of halo-organic compounds by Ni(I) 

tetraazamacrocyclic complexes in aqueous solutions to yield halide
 
and the non-

halogenated organic compound were studied using the pulse radiolysis technique. 



The possibility of electrocatalytic reduction of halogenated organic compounds by 

macrocyclic complexes of nickel were checked using cyclic voltammetry and 

controlled-potential electrolysis techniques. 

The first substrate, (CH2Br)2C(CH2OH)2, was chosen as a representative 

contaminant found in high concentrations in the  polluted groundwater in the Beer-

Sheva region. In the second stage  it was decided to study the effect of the natureof 

the halogen substituent on the rate of the dehalogenation process, two 

contaminants with the same organic structure and substituted by chloride or 

bromide (chloroacetic and bromoacetic acid) were chosen. The results indicate 

that the debromination reaction is considerably faster than the dechlorination one. 

Surprisingly enough (during the former studies) it was found that CO2
.-
 radicals 

catalyze the dehalogenation of bromoacetate by formate via a hydrogen atom 

transfer mechanism. Several other bromo-organic aliphatic substrates of different 

nature were also shown to be catalytically dehalogenated by formate as a 

reductant. The halo-aromatic compounds are especially hazardous pollutants due 

to their persistence in the environment. The possibility of degradation of 3 isomers 

of bromobenzoic and chlorobenzoic acids using nickel complexes was 

investigated. The effect of the substituent and its position on the aromatic ring was 

studied. 

The results presented in this thesis indicate that: 

1. The dehalogenation reactions obey pseudo-first order rate laws. The rate of 

 

    (Ni
I
L

i
)
+
 + RX     

k
       (Ni

II
L

i
)
2+
 + R

.
 + X

-
 

 

the delogenation step depends mainly on the redox potential of the Ni
II/I
L

i
 couple 

and the steric hindrance does not slow down all the reaction checked. 

2. The rate of the dehalogenation reactions by a given Ni
I
L

i
 complex depends on 

two factors - the strength of C-X bond and stabilization of produced R
. 
radical. 

3. The reaction between RX and Ni(I)L
i
 probably proceeds via the inner – sphere 

mechanism. 



4. The nickel complexes are good electrocatalysts for the reduction of halo-

aliphatic compounds. 

5. An intermediates are observed in the reactions between RX and Ni(I)L
i
. These 

intermediates are organo-nickel complexes – Ni(III)-C and Ni(II)-C which 

decompose by homolytic and heterolytic cleavage of the nickel-carbon σ bond 

respectively. 

6. The results of halide yield after the dehalogenation reaction point out that 

formate can be used as a reductant of bromo-alkanes in a radical catalyzed process 

via a mechanism involving hydrogen atom transfer and not only via a hydride 

transfer mechanism as commonly accepted.  

7. It is impossible to reduce catalytically and electrocatalytically all the isomers of 

chlorobenzoic acid by (Ni
I
L

i
)
+
.    

8. In the present research we reported for the first time the reaction between an 

aryl radical and the complex of nickel (II) in aqueous solution. 

It is proposed that these nickel complexes, if bound to modified electrodes, might 

be useful as electrocatalysts for the dehalogenation of aliphatic halo-organic 

compounds. The first attempt to immobilize macrocyclic complexes of Ni(II) to 

the electrode surface was made. 

 

 

  

  

  

 



  אורגניות בעזרת קומפקסים מקרוציקליים-חיזור תרכובות הלו

   של ניקל חד ערכי

  

 שנדלוב אליזבטה: מגישה

  דן מאירשטיין' פרופ: מנחה

  

  :תקציר

לכן ישנה חשיבות , אורגניים במי תהום מהווה בעיה סביבתי קשה-נוכחות חומרים הלו

בעבודה .  דההלוגנציהרבה הן תעשייתית והן מבחינת איכות הסביבה לחקירת מנגנוני

אורגניות בתמיסות מימיות בעזרת -זו נחקרו תגובות חיזור של תרכובות הלו

 תהמחקר עשוי לתרום להבנ. קומפלקסים של יוני מתכות מעבר בערכויות נמוכות

  .ידע זה עשוי להיות לעזר בפיתוח תהליכים יעילים יותר, דההלוגנציהכי הימנגנוני תהל

אורגני  -שרות לדההלוגנציה של המזהם ההלובשלב הראשון נבחנה האפ

(CH2Br)2C(CH2OH)2חומצה פומרית -י נחושת חד ערכית בנוכחות ליגנד מייצב  " ע 

Cr(H2O)6 - וCu(I)-Fum. ערכי ממוים-וכרום דו
בעלי ,  הינם מחזרים  חלשים יחסית+2

נמצא .  בהתאמה כנגד אלקטרודת קלומל0.65V- - ו 0.098Vפוטנציאל חימזור 

אורגני שנבחר הינה -כרום דו ערכי והמזהם ההלו/התגובה בין הנחושת החד ערכיתש

   .היות יישומיתי מכדי לאיטית מד

  הקומפלקסים–בעקבות כך הוחלט לעבוד עם מחזרים הרבה יותר חזקים כגון 

טית קומפלקסים ליות ורדיניתן לחזר אלקטרוכימי. המקרוציקליים של ניקל חד ערכי

פוטנציאלי . יציב יחסית בתמיסות מימיות(I)  לניקל (II)ניקל מקרוציקליים של 

 :י"החימזור וזמני החיים של הקומפלקסים החד ערכיים מושפעים ע

 )בעיקר על החנקנים(מתמירים על הטבעות המקרוציקליות )  1

  גודל הטבעת )  2

  מידת הריוויון שלה) 3

ל הקינטיקה של התגובה בעבודה זו נבדקה ההשפעה של מבנה הליגנד המקרוציקלי ע

המעקב הקינטי אחר תגובות .  וחומרים הלו אורגניים(I)בין הקומפלקסים של ניקל 

המאפשרת מעקב אחרי תגובות מהירות (אלו בוצע באמצעות שיטת הפולס רדיוליזה 

  ).   מאוד



נבחנה בשיטת הוולטמטריה המחזורית האפשרות לחיזור אלקטרוקטליטי של , כמו כן

  .י קומפלקסים של ניקל"אורגניים ע-והחומרים ההל

. 2C(CH2OH)2(CH2Br)הלוגני הראשון עבדנו עם –בתור הסובסטרט האורגנו, כאמור

 מתרחשת (I)לאחר שנוכחנו לדעת שהתגובה בין חומר זה והקומפלקסים של ניקל 

 הלוגן על קינטיקת –הוחלט לחקור לעומק את ההבדלים הנובעים מאופי הקשר פחמן 

במהלך . ברומואצטאט וכלורואצטאטחרו תחילה לשם כך נב. לוגנציהתגובת הדהה

חקירת החיזור של מזהמים אלו  נתגלה באופן מקרי מנגנון דהברומינציה רדיקלי 

ייתכנות לתגובת בעקבות הגילוי המפתיע נוצר עניין לבדוק ה. י פורמט"קטליטי חדש ע

ארומטיות -תרכובות הלו. נוספותאליפטיות אורגניות -הדההלוגנציה של תרכובות הלו

אליפטיות יחד עם זאת הן רעילות מאוד ולכן ידועות -יציבות בהרבה מהתרכובות ההלו

לכן הוחלט לנסות לפרקן בעזרת קומפלקסים של ניקל . כמזהמות חמורות של הסביבה

(I) ,למטרה זו נבחרו שלושת האיזומרים של ברומובנזואט וכלורובנזואט .  

  :עות על העובדות הבאותהתוצאות שהתקבלו מצבי

  מהירות התגובה. תגובת הדההלוגנציה מצייתת לחוק קצב מסדר פסאודו ראשון. 1
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י "הפרעה מרחבית הנגרמת ע, תלויה בפוטנציאל החימזור של קומפלקס הניקל חד ערכי

  .אורגניים שנבדקו-הסובסטרטים ההלוהליגנדים אינה מאיטה את התגובה עבור כל 

R ובייצוב הרדיקל C-Xמהירות תגובת הדההלוגנציה תלויה גם בחוזק הקשר . 2
. 

  .הנוצר בתגובה

Ni) - וRXתגובה בין . 3
I
L
i
)
  . מתרחשת במנגנון מעבר אלקטרון בספרה פנימית+

הקומפלקסים של ניקל הוכיחו את עצמם כאלקטרוקטליזטורים טובים לחיזור . 4

  . אליפטיות-רכובות הלות

 – וקומפלקסים של ניקל חד ערכי נוצרים תוצרי ביניים קצרי חיים RXבתגובה בין . 5

מנגנוני הפירוק של תוצרי הביניים . (II)ניקל - ואורגנו(III)ניקל -קומפלקסים אורגנו

   (II).ניקל - פחמןσ- והטרוליזה של קשר ה(III)ניקל - פחמןσ-הומוליזה של קשר ה: הם

בעקבות בדיקת ניצולת ההלידים לאחר התגובה התגלה מנגנון דהברומינציה חדש . 6

י פורמט במנגנון העברת "מנגנון  דהברומינציה קטליטי ע, אליפטיות-של תרכובות הלו

  .אטום מימן



י "לא ניתן לחזר קטליטית ואלקטרוקטליטית איזומרים של כלורובנזואט ע. 7

  .קומפלקסי הניקל שנחקרו

 הנוכחי התגלתה לראשונה תגובה בין רדיקל ארילי וקומפלקסים של ניקל דו במחקר. 8

  . ערכי בתמיסה מימית

  

- מאחר ונמצא שהשיטה האלקטרוקטליטית מתאימה לחיזור של רוב התרכובות ההלו

נעשה ניסיון להכין אלקטרודות , י קומפלקסים של ניקל המומס בתמיסה"אורגניות ע

  .מתאים של קומפלקס הניקל לאלקטרודהי קישור "שעברו מודיפיקציה ע

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  זרימה רותחת של תערובות אורגניות בינאריות בצינורות אנכיים
  

  
  

  אלכס קויפמן:מאת
  אירנה בורדה' פרופ, אבי לוי' פרופ: מנחים

  
תקציר

במהלך השנים בוצעו מחקרים . מעבר חום ברתיחה הוא אחד התחומים המאתגרים ביותר בשטח מעבר החום

הרתיחה היא . עיקר של תערובות עדיין אינו מובן במלאואולם תהליך הרתיחה ב, תיאורטיים וניסויים, רבים

שימוש ברתיחה כאמצעי לסילוק חום נפוץ מאוד . האמצעי היעיל ביותר להעברת אנרגיה בתהליכים תרמיים

קירור מערכות אלקטרוניות במגע ישיר או באמצעות צינור , קירור כורים גרעיניים, בתהליכי מיזוג האוויר

אולם , מעלה כמויות מידע עצומות, הכתובה והאלקטרונית, יפוש הערך רתיחה בספרותח. heat pipe - חימום 

-מרכיביות ורב-כאשר מחפשים מידע על רתיחה של תערובות דו. רוב המידע מתייחס לרתיחה של חומר טהור

מתייחס לתערובות , על רתיחת תערובות, המידע המצוי בספרות. כמות המידע מצטמצמת מאוד, מרכיביות

קיים הצורך להמשיך , לכן. כלל מוסיפים הערה שאין להסיק מעבודתם אל הכלל-ציפיות והמחברים בדרךספ

  . ולחקור הן אנליטית והן ניסויית את תופעת הרתיחה בתערובות

תערובות אזאוטרופיות של קררים . תערובות בינאריות משמשות כזורמי עבודה במחזורי קירור רבים

, במערכות קירור ספיגה). מונעות במדחס(כות קירור קונבנציונאליות  משמשות במערHFC-ממשפחת ה

תערובות של ליתיום ברומיד ומים משמשת כזורם עבודה ליישומי מיזוג אויר בעוד שתערובות אמוניה מים 

בספרות ניתן למצוא נתונים על מקדמי מעבר חום ברתיחת תערובות של . משמשות ליישומי קירור והקפאה

 מים ועבור תערובות קררים בעוד שעבור תערובות של ממסים אורגניים לא –ליתיום ברומיד , מים- אמוניה

 –מים וליתיום ברומיד -הקורלציות למקדמי מעבר חום ברתיחת תערובות אמוניה. נמצאו קורלציות מתאימות

י זרימה משטר, סוג החומר, מים הן ברובן חצי אמפיריות ומתאימות לתנאים ספציפיים כגון תחום לחצים

קורלציות אלה כוללות תכונות תרמודינמיות אשר אינן ידועות עבור תערובת של ממיס אורגני , בנוסף. וכדומה

אי לכך קיים הצורך לחקור ולמצוא שיטה אמינה לחישוב מקדמי מעבר חום וחומר ברתיחה זורמת של . וקרר

  . תערובות אורגניות

ת של תערובת בינארית של חומרים אורגניים המורכבת ממס בעבודה זו נערך מחקר ניסויי על רתיחה זורמ

במהלך העבודה נבנו שתי . (DMAC – dymethylacetamide, R22-chlorodifluoromethane)וקרר 

האחת לצורך למידת אופי הזרימה הטבעית הנוצרת כתוצאה מרתיחת תערובת בינארית  של , מערכות ניסוי

DMAC-R22ות והלקחים שהופקו מחקר הביצועים ואופן הפעולה של מערכת המסקנ.  בצינור אנכי מחומם



DMAC-R22 בצינור 

. פותח מודל המבוסס על משוואות השימור לתיאור הזרימה דרך התא הרתיחה וצינור השאיבה, בנוסף. אנכי

מודל זה שימש . המודל נפתר נומרית עבור רתיחה זורמת ותוצאותיו הושוו ואומתו עם התוצאות הניסויים

  .צורך חקירת שדה הזרימה ללא צורך בהכנסת מכשור מדידה המפריע לתופעות המתרחשות במהלך הזרימהל

שטף החום , הקורלציה האמפירית שהתקבלה למקדם מעבר החום ברתיחה  היא פונקציה של תכונות הזורם

צאות הקורלציה האמפירית שפותחה בעבודה זו תואמת לתו. והתצורה הגיאומטרית של מערכת הניסוי

  .20-25%הניסויים בדיוק של 



ABSRACT 

 

Boiling heat transfer is one of the most challenging subjects of heat transfer. Over the years 

many researches both theoretical and experimental were conducted, but still there is a lack of 

full comprehension of the boiling heat transfer process. Boiling heat transfer is the most 

efficient way to transfer energy in thermal processes. It is commonly used as a heat removal 

process in air conditioning, cooling of nuclear devices and cooling of electronic equipment in 

direct contact or by a heat pipe. Searching boiling heat transfer at both electronic and printed 

literature will bring up an enormous amount of data, but, most of it refers to pure liquid 

boiling. A search for binary or multi component mixture boiling will result in a dramatically 

reduction of the available data. The data on mixture boiling often refers to a specific mixture 

and the authors usually include a remark that their findings are limited to those mixtures only. 

Therefore, it is very important to continue studying boiling heat transfer both theoretically and 

experimentally.  

Binary mixtures are often utilized as working fluids in many cooling systems. Azeotropic 

mixtures of HFC (hydrofluorocarbon) refrigerant are often used in conventional compression 

cooling systems. Absorption cooling system uses lithium bromide – water as a working fluid 

for air conditioning application and ammonia – water for refrigeration applications. Data for 

mixture boiling of, ammonia – water, lithium bromide – water and various mixtures of 

refrigerants could be found in the literature. But, for boiling of organic mixtures no suitable 

correlation were found. The correlations for ammonia – water and lithium bromide – water 

are usually semi empiric and they fit for very limited conditions. In addition, these 

correlations include thermodynamic properties which are unknown for mixtures of 

refrigerants and organic solvents. Therefore, there is a need to develop a method for finding 

the boiling heat transfer coefficient for binary organic mixture.  

In this work an experimental research was preformed on convective boiling of a binary 

mixture of (DMAC – dimethylacetamide and R22 – chlorodifluorometahe). During the 

research two computerized experimental systems were designed and built. The first system 



was built in order to study the behavior of the natural flow induced by boiling of binary 

mixture of DMAC-R22 in a vertical heated tube. The conclusions and the data obtained from 

the first system allowed to construct an improved second system. This system was equipped 

with a boiling chamber (in which the wall and the fluid temperature were measured). A 

vertical glass tube that allows observation of the flow regimes was installed. The second 

system was built allowing changes in geometrical position of several components without 

opening the system. The experiments were performed for both natural and forced flows. It 

should be noticed that the forced flow was controlled by a variable speed pump and it was set 

to the same values of the natural flow. Based on the results of these experiments an empirical 

expression was developed to describe flow boiling of the organic mixture of DMAC-R22 in a 

vertical tube. In addition a model based on conservation equations was developed for 

describing the flow through the vertical tube and the boiling chamber. The model was solved 

numerically and its results were compared and verified with the experimental data.  The 

model was used to investigate the flow field without inserting intrusive sensors which would 

change the flow conditions.  

The empirical correlation that was developed is a function of the fluid properties, the flow 

characteristics, the heat flux and the geometrical configuration of the experimental system. 

The developed empirical correlation fits the experimental data with deviation of 20- 25%. 
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Abstract

1. Introduction

This subject of this work is the Biblical Hebrew tradition reflected in the Greek

transliterations of the Bible from the second column (Secunda) ofOrigen's Hexapla.

The Hexapla was composed by Origen in the beginning of the third centwy C.E. The

complete work was lost. In 1894, Card. Mercati discovered a palimpsest of the Hexapla in the

Ambrosiana library in Milan. It contains about 1000 transliterations from the Second Column.

These words are the main corpus of my research.

2. The New Approach

In this work, a new approach for analyzing the Hexapla transliterations is suggested. First of

all, I investigate the tradition itself, trying to figure out the rules governing this dialect. Then I

compare the Secunda forms with the common reconstructed basis of the traditions of Biblical

Hebrew, such as Tiberian, Babylonian, Samaritan, the dialect of the Dead Sea Scrolls and

others, and, finally, with other Semitic languages.

The implementation of this method has achieved striking results. For instance, it has been

shown that the short unstressed vowels kept their quality in open syllables, e. g. pavq

(Tiberian Heb. ')~, Ps 18, 46), tB<p<pOA.ou(Tiberian Heb. ~,~?,Ps 18, 39) ol>tBOappBp('~1?),

Tiberian Heb. '~"P-',Ps 18, 46).

/

3. A Brief Survey of the Articles Incorporated within the Present Work.

3.1 "New Readings of MS 039 from the Ambrosiana Library" (Leshonenu 68 (2006),

pp. 63-71)

In 2004 I reexamined the palimpsest of Mercati. It was discovered that no less then couple of

dozen of Mercati's readings were incorrect. For example, Mercati's astounding word

WWPPOUVlshould be read laOppoUVt,whicUbetter fits the phonology and the morphology of

Biblical Hebrew.

3.2 "Gutturals in the Tradition of Origen's Transcriptions from the Hextlpla"

On the basis of Origen's transcriptions Kahle suggested that the gutturals were not

pronounced in the Hebrew idiom reflected in the Hexapla.

In fact, there is clear evidence to the existence of gutturals in the source language of the

Secunda. Furthermore the use of anaptyctic vowels is close to that of the Tiberian tradition,

e.g. OUtBpoyou(Tiberian Heb. u.,r,t~),Ps 18:46) vs. tBBJ1Ol>(Tiberian Heb. ~t.)a?,Ps 46:4). The



fact that two adjacent short vowels -88- are extant also indicates that the guttural was not

elided.

3.3 "The Weak Consonants in the Language of the Dead Sea SeroUs and in the Hexapla

Transliterations"

The relationship between the Hebrew of the Dead Sea Scrolls and the Hebrew of Origen's

Hexapla has already been discussed. Yet, there are additional matters in which they illuminate

one another. Thus, the word ffiePl1(Tiberian Heb. '~?'N, Ps 35:19), that was considered a

mistake, can be compared with DSS :1N)N(4Q98g:6) with an interchange of the glides y and '.

On the other hand, one can fmd no real anaptyctic vowels after the gutturals in DSS Hebrew,

but they do occur in Origen's transliterations. The rules involved differ nom those of the other

traditions of Biblical Hebrew: one finds the expected anaptyctic vowels in the vicinity of e

according to the rules of Tiberian Hebrew, but in the vicinity of other vowels there are

virtually no anaptyctic vowels.

3.4 "Reduced Vowels in the Transcriptions from Hebrew in the Hexapla" (Leshonenu 67

(2005), pp. 121-141)

Examination of the reduced vowels in the Greek transcriptions nom Hexapla led to the

conclusion that there is no evidence for schwa mobile in this tradition of Biblical Hebrew.

The rule is that the short vowels retain their original quality here even when distant nom

stressed syllables. The retention of these vowels has been explained as resulting nom

analogy, e.g. tG<p<pOAoU(Tiberian Heb. ~,~\ Ps 18:39) nom "9? This explanation does not

account for the first original vowels in forms such as f1C1AaJ.lf180(Tiberian Heb. ');i)~,?,Ps

18:35) or tGoauou(Tiberian Heb. ~)I~'{)?,Ps 18:42). The last case is striking because it indicates

that the vowel in the prefix of the piel imperfect tense was i (e) rather then u (as in Arabic).

3.5 "On Origen's Transliterations as Preserved in the Works of the Church-Fathers"

This paper deals with two noun patterns. The first one is the original form of '~'.i}which is a

matter of dispute. Examining the evidence in the Hexapla transliterations, such as "{eA:yeJ...(Ez

10:13), the pattern qllqll should be preferred. The second one is the Northwest Semitic plural

pattern qatlimlqatlot. It had been assumed that the use of this pattern in Biblical Hebrew was

very restricted mostly denoting plants or animals. The Greek transcriptions indicate that the

distribution of this pattern was wider, anJ even such nouns as ~~ and 'TV'='formed their

plurals according to the pattern qatlimlqatlot.

Keywords: Greek transliterations, palimpsest, phonology, morphology, Biblical Hebrew,

Hebrew traditions, gutturals, reduced vowels, glides



UCU~lI1\U'uu£;dUl.Nl1\llc(ldl.l1\£;J..l.C,UC/tUU/td\ll.,CAl-Aicu/tu,d'C4C,llll1\/td\ll.,CN£;U

suoP\U~}HSUBJ~eldux~HIIl.lCI1\C,/tC"C,C11\£;"I\ltU/t,l\ll.,Ccu/tu,d,Uall.UI1\C,11\£;

UaNal.UNUl.II~1pU!puuSIIOJOSe~spe~a~1pJO~Se~tm'J~1pU!S}uuuosuo:)'fU~A\~1J.l

utl.llC/tu..UuC£;,cl1\/tal.l£;l.I1\lUl'Cal\NlNIJua,ac,c£;C,l\l/tluadu.,11\£;UtN,CN£;U'

U/tCl.,Uual1\udGucu/tu,d,Nll.,tCO'aUcl.l.'l1\aUCl.Uall.UI1\C,UI\,tC/tdC,lUNUUtN,

uu/tu,d'CaNal.NOGU,/tJ..l,lUI1\lClUUal.NlU'C,U/t,l\ll.,CUtl.lC"Cuud"alCaOll.U

ual.dl.d,c/tl./tl.l/t£;a/tcuUCNlal.C'C,,11\/tJ..l,lU/td,GlU£;U,l1\al.lUUtl.lC,lUCC,CC/t£;

cu/tu,d'C~l/tdNU£;Ua/tl'c,aOll.UUU/tU,Gk,CN,CUaoacuNUU/t,l\ll.,CUtl.lC"C'

IIC,l\l/tU/t,l\ll.,CUtl.lC"CCaOll.Uu/tu,d,Nll.,tCOIIaldl.l1\£;"I\ltU/t,l\ll.,CUtl.lC"C

I1\C,aNa~cual.C,C,cNUUltCll.U,lUl.l£;"I\lt/t,l\ll.,CUU£;I1\,CCU/tU~,Nll.,tCO'uaudl.

lcll.,llual\,U,CN,ClUllCal1\a/tl'/tClJ..UU~CUU£;J..Cl.,I1\CUaG,Gl.lGIC£;Nl'

II/t,llUJ..n\CCUCU~6£0alUOGl."UUNaCl.U,NC,UI1\Ca~ClII'lCldl.,NlUUl.I1\lUlal1\lGl.lU

£;I1\CcL/t"CU,CG£;,aGOoa/tl\alCOGl."UUNaCl.l,hNC,UUli\NlUUCl.,duall\tlUCaNal.

Cl.,£;COONUuaudl./t£;~lJ..lUN,UC,CU,UI\lU£;CJ..ldaUl.l1\NUdl.'NlU'll1\£;al.dNa,'

UaNal.,CI1\CC£;£;l C/tCll.UU/tlod,cCUUla,cI1\lC,C11\£;l.dl.ldu/tu,d,Nll.,tCO'

£'od,l.UUaNal.,C

C/tCll.UU'
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Abstract 

Bacterial cell cycle is a highly temporally and spatially organized and regulated 

process. In general, it consists of three main processes: continuous growth and 

discontinuous replication and septum formation processes. A tight correlation 

between these processes ensures the correct doubling and segregation of cell material 

between the daughter cells. While septum formation is coupled to the end of DNA 

replication, initiation of replication depends on the growth process. It is supposed that 

in growing bacterial cells a continuously accumulating feature is transduced into a 

signal for initiation of replication at the right time. DnaA is the initiator protein for 

chromosomal replication in bacteria; its activity plays a central role in the timing of 

the primary initiations within the Escherichia coli cell cycle. A controlled, reversible 

conversion between the active ATP-DnaA and the inactive ADP forms modulates this 

activity. Upon regulatory inactivation of DnaA (RIDA) the bound ATP is hydrolyzed 

to ADP. Acidic phospholipids with unsaturated fatty acids are capable of reactivating 

ADP-DnaA by promoting the release of the tightly bound ADP. 

In the present study we are trying to address the following question: How can a 

continuous cell growth be transduced into the initiation signal of chromosome 

replication? Since DnaA is a key regulatory protein in initiation of replication, it is a 

good ‘transduction point’ of continuous cell growth into discontinuous initiation of 

the replication process. In E. coli discontinuous processes, initiation of replication, 

and beginning of septum formation are membrane regulated, indicative of its 

important role in the coordination of the cell cycle. The heterogeneity of the 

membrane (e.g., lipid composition and lipid organization within domains) provides a 



unique capability for spatial regulation of randomly distributed proteins, making the 

study of DnaA regulation by the membrane most intriguing and relevant. 

Our main experimental system consists of purified DnaA protein, liposomes, and 

the ATP fluorescent derivative 3΄-O-(N-methylantraniloyl)-5́-triphosphate (MANT-

ATP). Dissociation kinetics of MANT-ATP·DnaA complex was shown to be 

dependent on the density of DnaA on the membrane in a sigmoidal manner: it 

increased 5-fold with decreased protein density. At all surface densities the nucleotide 

was completely released, presumably due to the fast exchange of the protein on the 

membrane. Distinct temperature dependences and the effect of the crowding agent 

ficoll suggest the existence of two functional states of DnaA, at high and low 

membrane occupancy, ascribed to local macromolecular crowding on the membrane 

surface.  

The transformation between the states was shown to be accompanied by changes 

in DnaA N-terminal, as was shown by DnaA labeling with 2-(4-

maleimidoanilino)naphthalene-6-sulfonic acid (MIANS). The state of fast DnaA 

reactivation at low membrane occupancy was absent in the N-terminal truncated 

protein, tDnaA, resulting in lack of sigmoidal transformation between the two states. 

The latter, together with MIANS-labeled DnaA and cross-linking results indicate that 

(i) DnaA N-terminal is involved and indispensable in the cooperative transformation 

between States I and II (at high and low membrane occupancy, respectively) and (ii) it 

is responsible for the formation of State II of the protein on the membrane surface. 

Based on the cross-linking results it may be concluded that DnaA trimerization 

depends directly on the dissociation rate constant in a linear manner indicating that 

State II of the protein on the membrane corresponds to a trimeric or higher form of 

DnaA. Fluorescent spectral analysis of membrane probes, pyrene and laurdan, 

indicate that the transformation of DnaA was accompanied by changes in membrane 

dynamics. By using our model system we were able to explain a standing paradox 

concerning the function of amphitropic proteins in E. coli mutants with very low 

levels of anionic phospholipids. This enables us to present evidence that explains at 

least how DnaA(L366K) can rescue the apparent lack of function of DnaA in this 

mutant.  

DnaA transformation on the membrane surface between states with slow and fast 

reactivation is thought to play a major role in the mechanism regulating initiation of 

chromosome replication in E. coli. 



 Escherichia- מDnaAויסות הפעילות של חלבון 
coliי ממברנה" ע  

  

  :מגיששם ה

  ארנוביץ  אלכסנדר

  :שמות המנחים

  יצחק פישוב' אברהם פרולה ופרופ' פרופ

  : העבודהתקציר

 משלושה מורכב הוא. ובמרחב בזמן מאוד ומבוקר מאורגן תהליך הוא חיידקיה החיים מחזור

 רמת. מחיצה בנייתו כרומוזום הכפלת זמניים תהליכים ושני ,מתמיד גידול: עיקריים תהליכים

. הבת תאי בין תאי חומר של נכונות והפרדה הכפלה מבטיחה אלה תהליכים בין גבוהה תיאום

 בתהליך תלוי ההכפלה אתחול, כרומוזוםה הכפלת לסוף מצומדת המחיצה שהיווצרות בזמן

 אשר גורם של מתמשכת הצטברות הישנ יחיידק תא גידול שתוך הנחה מחייב האחרון. הגידול

 מפתח חלבון הוא DnaA. הנכון בזמן כרומוזום הכפלת לאתחול לסיגנל מתורגמת בהמשך

 אתחולי של ראשוני בתזמון מרכזי תפקיד בעל החלבון. בחיידקים הכרומוזום הכפלת באתחול

 הפעילה ATP ותצור בין והפיכה מווסתת המרה. Escherichia coli של החיים במחזור הכפלות

 הקשור DnaA ,RIDA ,ATP של הדממה בתהליך. פעילותו את נתיימאפ פעילה הלא ADP-ל

 מסוגלים רוויות בלתי שומן חומצות בעלי חומציים פוספוליפידים. ADP-ל הידרוליזה עובר

 של מהירה המרה מאפשרת אשר לנוקליאוטיד זיקה הורדת באמצעות ADP-DnaA להפעיל

ADP ל-ATP.  

כיצד גידול תאי מתמיד יכול להיות מתורגם לסיגנל :  הנוכחי אנו מנסים לענות לשאלהבמחקר

 הוא חלבון מפתח בתהליך אתחול הכפלת כרומוזום DnaA-מאחר ו? אתחול של הכפלת כרומוזום

 כרומוזוםה הכפלת, E. coli-ב. הוא מועמד מצוין לתרגום של גידול תאי מתמיד לאתחול ההכפלה

דבר המעיד על תפקידה החשוב בתיאום של מחזור , י הממברנה"ווסתים ע ממחיצהה בנייתו

) הרכב הליפידים וארגונם למתחמים ממבראנליים(הטרוגניות הממברנה . החיים של התא

שעושה את ,  של ויסות מרחבי של חלבונים המפוזרים באופן אקראיתמעניקה לה יכולת ייחודי

  .המחקר מעניין ורלוונטי

ליפוזומים ואנלוג פלואורסנטי של ,  מנוקהDnaA- העיקרי שלנו מורכב מהמודל הניסיוני

ATP ,MANT-ATP . מהירות הפרדה של קומפלקסMANT-ATP·DnaA בצורה התלוי הנמצא 

 פיזיולוגית בטמפרטורה 5 פי עולה השחרור קצב. הממברנה על DnaA בצפיפות סיגמואידלית

 מלא היה MANT-ATP שחרור הצפיפויות בכל. הממברנה על החלבון של נמוכה צפיפות בתנאי

 בטמפרטורה התגובה תלות. הממברנה על החלבון של ומהירה מתמדת להחלפה הודות הנראה כפי

 מצבים שני של קיום מציעים, macromolecular crowding ,ficoll-ה הגורם השפעת עם יחד



 כנראה אשר ממברנהה של הפנים שטח על ונמוכה גבוהה בצפיפות DnaA של פונקציונאליים

 בשינוי המלוו המצבים שני בין טרנספורמציה. מקומי macromolecular crowding-ל משתייך

-N-מ המקוצר בחלבון. MIANS-ב מסומן חלבון י"ע שהוצג כפי, DnaA N-terminal של הסביבה

terminal ,tDnaA ,וכתוצאה הופרע הממברנה על הנמוכה בצפיפותו הפעלתו של המהיר המצב 

 יחד האחרון ממצאה. המצבים שני בין סיגמואידלית טראנספורמציה יכולת חסר המוטנט מכך

-DnaA Nהחשוב של  על תפקידו  מעידיםcross-linking-ו MIANS-DnaA של תוצאות עם

terminal) 1 ( בטראנספורמאציה בין מצביםIו -IIו -)היווצרות של מצב ) 2II על פני שטח 

 של החלבון על הממברנה II ניתן להסיק שמצב cross-linking של על סמך תוצאות.  הממברנה

 מכיוון שהיווצרות הצורה תלויה ישירות בקבוע קצב הפרדה  מעלה אוטרימריתמהווה צורה 

, laurdan-ו pyrene, ממבראנליים סמנים של פלואורסנציה ספקטריי של ניתוחים. באופן ליניארי

 מערכת של שימוש באמצעות. ממברנה של בדינמיקה בשינוים המלוו שהטראנספורמציה מראים

 עם תאים לחלץ מסוגלת, DnaA ,L366K-ב בודדת מוטציה כיצד להסביר הצלחנו ,שלנו המודל

 ריכוז י"ע מופעל DnaA(L366K)-ש נמצא. עוצר גידולמ חומציים פוספוליפידים של נמוכה רמה

  .הפנוטיפ את להסביר שיכול, מוטציה ללא חלבון לעומת חומציים פוספוליפידים של נמוך

 הוצע למהירה איטית הפעלה של מצבים בין הממברנה פני על DnaA של סיגמואידלי מעבר

 .E. coli-ב כרומוזוםה תאתחול הכפלאת מווסת התפקיד עיקרי במנגנון  בעל
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Abstract - A Diffusion Absorption Refrigeration (DAR) cycle is driven by heat and 

utilizes three working fluids: a binary solution of refrigerant and absorbent, pure 

refrigerant and an auxiliary inert gas which causes the partial pressure drop of the 

refrigerant as it enters the evaporator. This system is very quiet and reliable since it 

includes no moving parts. Therefore this system is common in hotel rooms and 

prestigious vehicles. 

Different DAR systems can be found in the literature. However, there are no available 

models, which describe the processes and conditions in these systems since the cycle 

is very complex and manufactures of these systems don’t publish the different models 

for profit reasons. In order to examine existing systems and to design new ones with 

new working fluids, theoretical or empirical thermodynamic models are required. 

Nowadays, DAR systems operate with ammonia water as working fluids, together 

with hydrogen or helium as inert gas. The disadvantages of these systems are high 

generator temperature (about 200 C ), high operation pressure (about 25 bar) as well 

as the toxicity of the ammonia and the volatility of the hydrogen. In addition, because 

of steel tubing, inner corrosion might occur.  

These disadvantages gave rise to the demand for new and friendlier working fluids in 

DAR systems.   

In this work, a thermodynamic model was developed for a commercial ammonia-

water system, manufactured by Electrolux, which operates in the laboratory. This 

model enables calculating every thermodynamic parameter at every point in the 

system. The model was validated by examining the feasibility of its results. The 

cycle's operation boundaries were studied for the parameters which were defined as 

user's input. The cycle's performances were studied and compared to the 

performances of the same cycle working with ammonia water and operating at the 

same conditions.  

Then, a new model was developed for a different configuration of a diffusion 

absorption refrigeration cycle in which the working fluids are the binary solution of 

the organic solvent DMAC (Dimethylacetamide) together with one of the following 



  

refrigerants: R22 (chlorodifluoromethane), R32 (difluoromethane), R124 (2-chloro-

1,1,1,2-tetrafluoroethane), R125 (pentafluoroethane) and R134a (1,1,1,2- 

tetrafluoroethane). Helium was chosen to be the inert gas. 

It was found that ammonia-water system is superior to organic solvent system in 

terms of COP and cooling temperature. In ammonia-water system, the COP was 

higher by 36% from the highest COP achieved by organic solvent system DMAC-R22 

(0.3 relative to 0.22). Yet, this COP is achieved at a higher generator temperature 

(155 C relative to 143 C ). The lowest COP is obtained in DMAC-R32 system and its 

highest value is 0.14 at a generator temperature of 141 C . Beyond the fact that 

DMAC-R32 system provides the lowest COPs, it provides the highest pressure - 

23bar. The lowest pressure was obtained in the DMAC-R124 system (6 bar) with 

medium COP of 0.167. At the same working conditions, the ammonia-water system 

operated at medium pressure - 15.5bar (Note that the operating pressure of 

commercial system is about 25bar).  

The next step was designing the system's components. First, several configurations for 

the generator were examined, together with fitting the model to each configuration. 

The systems' performances were studied for each of those configurations. It was 

found that the most complex configuration which is used in commercial systems is 

less efficient by 30% than a new configuration, suggested in this study. Then, a 

physical model which enabled computing the sizes of each element of the generator 

and bubble pump in the most complex configuration (which can be simplified for the 

other configurations) was developed. This model was validated by comparing its 

results to values measured on the commercial system manufactured by Electrolux, 

which is studied in the laboratory. Finally, several sub-models were developed for 

computing the sizes of the other elements of the system, which include the absorber, 

condenser, evaporator and heat exchangers. The results were also compared to 

measured values on the Electrolux system. The deviations of the results from the 

measured values were up to 15%.  
 



   .עם זורמי עבודה חדשים) DAR(פיתוח מערכת קירור ספיגה בדיפוזיה  – נושא העבודה

  . אמיר זוהר– שם המגיש

  .אירנה בורדה' פרופ, אבי לוי '  פרופ– שמות המנחים

 או בקיצור  Diffusion Absorption Refrigeration Cycle-מחזור קירור ספיגה בדיפוזיה  -  תקציר

DAR , תמיסה :  המונע ישירות באמצעות חום ומשלב שלושה זורמי עבודהמחזור קירורהינו

קרר טהור וגז אינרטי שתפקידו לגרום להורדת הלחץ החלקי של הקרר , בינארית בה מומס קרר

מסיבה זו . מערכת זו הינה שקטה מאוד וזאת מאחר ואין בה חלקים נעים. טרם כניסתו למאייד

  . וברכבי יוקרהיבותחדרי יש, המערכת נפוצה בחדרי בתי מלון

 אולם אין בנמצא מודלים המתארים את התהליכים , שוניםDARמחזורי  ניתן למצואבספרות 

מאחר והמחזור מאד מורכב וזאת , שנבנו על פי מחזורים אלומסחריות מערכות של והתנאים 

בכדי .  גונזות את המודלים השונים מטעמי רווחכנראהוהחברות המייצרות את מערכות אלו 

חקור מערכות קיימות ובכדי לתכנן מערכות חדשות עם חומרי עבודה שונים יש צורך במודל ל

  .תרמודינמי תיאורטי או אמפירי

בשילוב עם מימן או הליום כגז , מים-  פועלים עם זורמי העבודה אמוניהDARמחזורי , כיום

לחץ עבודה ,) - כ(חסרונותיהם של מערכות אלו הם טמפרטורת גנרטור גבוהה . אינרטי

נתונה פלדה הצנרת , בנוסף. וכן רעילותה של האמוניה ונפיצותו של גז המימן) bar25 -כ(גבוה 

  .   קורוזיה פנימית בתוך המערכתלסכנת

200 C

155 CC

קירור במערכות עבודה חדשים וידידותיים יותר לזורמי לאור חסרונות אלו מתעוררת דרישה 

  . ספיגה בדיפוזיה

השוואת ,  עם ממיס אורגני וקררים שוניםDARהמחקר הינה פיתוח מודל למערכת מטרת 

  .ביצועים למערכת אמוניה מים וחיפוש קונפיגורציה יעילה ככל האפשר למערכת

 הקיימת Electroluxמתוצרת מסחרית אמוניה מים למערכת תרמודינמי מודל נכתב  במחקר זה

 אומת המודל. תרמודינמים בכל נקודה במחזורהמודל מאפשר חישוב כל הפרמטרים ה .במעבדה

פרמטרים נבדקו גבולות הקיום של המחזור עבור  ו המתקבלותי בדיקת היתכנות התוצאות"ע

 תוצאות ניסיוניות שהתקבלו  ביצועי המחזור נחקרו והושוו ל.המוגדרים כדרישות המשתמש

  . באותם תנאים תפועל הElectroluxממערכת 

ממיס ובה זורמי העבודה הם  בקונפיגורציה שונהלמערכת רמודינמי תמודל נכתב לאחר מכן 

 -   ממשפחת הפריאונים הבאיםקרריםיחד עם אחד מה) DMAC )Dimethylacetamide אורגני

(chlorodifluoromethane) R22 ,(difluoromethane) R32, R124 )2-chloro-1,1,1,2-

tetrafluoroethane( , R125 )pentafluoroethane(, ו - R134a )1,1,1,2- tetrafluoroethane( .

   .נבחר כגז אינרטיהליום 

 הן מבחינת מקדם הביצוע והן נמצא כי מערכת אמוניה מים עדיפה על מערכת עם ממיס אורגני

 36% - מים ניתן להגיע למקדם ביצוע הגבוה בכ- במערכת אמוניה .מבחינת טמפרטורת הקירור

 לעומת 0.3 -כ (DMAC-R22  הפועלת עםהשגה במערכתממקדם הביצוע הגבוה ביותר הניתן ל

מקדם ). 143 לעומת - כ(אולם הדבר קורה בטמפרטורת גנרטור גבוהה יותר , )0.22

 -  וערכו הגבוה ביותר הוא כDMAC-R32 הפועלת עם מערכתמאפיין את ההביצוע הנמוך ביותר 



 DMAC-R32הפועלת עם  שלמערכתמעבר לעובדה  .141-רטורת גנרטור של כ בטמפ0.14

הלחץ . 23barהלחץ במערכת זו הינו הגבוה ביותר ועומד על , מקדם הביצוע הוא הנמוך ביותר

במערכת . 0.167עם מקדם ביצוע בינוני של , DMAC-R124 מושג במערכת – 6bar -הנמוך ביותר 

 25barלעומת , 15.5bar בתנאי העבודה שנבחנו הינו ימים לחץ המערכת האופיינ-אמוניה

  .במערכות המסחריות

C

מבנה הגנרטור  נבדקו מספר קונפיגורציות לבשלב ראשון.  היה תכנון חלקי המערכתשלב הבאה

נבחנו ביצועי המערכת עם כל אחת . לכל קונפיגורציההתרמודינמי בשילוב עם התאמת המודל 

הקיימת במערכות מסחריות פחות המורכבת ביותר נמצא כי הקונפיגורציה יגורציות ומהקונפ

לאחר מכן נכתב מודל פיזיקלי המאפשר . ה זבמחקר מקונפיגורציה חדשה המוצעת 30%- בכיעילה 

אותו ניתן לפשט ( בקונפיגורציה המורכבת ביותר  של כל האלמנטים בגנרטורמידותחישוב 

 בהמשך .Electrolux מודל זה אומת מול ערכים שנמדדו במערכת .)ותרלקונפיגורציות הפשוטות י

המאייד ,  שאר האלמנטים במערכת הכוללים את הסופג מידותנכתבו עוד תת מודלים לחישוב

 ראו והElectroluxהושוו לאורכים שנמדדו במערכת שוב  ,שהתקבלוהתוצאות . ומחליפי החום

  .  מהערכים המדודים15%- עד כיה שלסט
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and between Countries" 

Submitted by Anna Krush 

Advisor:  Prof' Moshe Justman 

Thesis abstract: 

In this research thesis I measured intergenerational income mobility of sons 

and their fathers/parents in the US, Germany, Norway, and Finland. The period of 

time I covered for each country was: 1982-2002, 1990-2002, 1979-1995 and 1985-

2000, respectively. This study includes an investigation of both stationary and 

dynamic mobility, and a comparison of mobility levels between two pairs of 

countries. I studied variation in income mobility in the US for the period 1982-2002 

and in the Nordic countries for the years 1985, 1990, and 1995.  

The methodology we use to measure mobility is a two-stage process.  In the 

first stage I estimate the permanent income of the elder generation.   In the second 

stage I estimated the mobility value using ten measurement methods. Four of them 

represent sample statistics; five were created on the basis of a transitional matrix 

between the incomes of two generations, and the last one evaluates mobility from the 

point of view of its progressive influence on the potential economic prospects of the 

sons (Benabou and Ok, 2001).  

The results show that mobility in Germany and Norway was very high and in 

United States and Finland reached average levels. Mobility is higher in Germany than 

in United States and in Norway then in Finland.  Mobility variation research in United 

States in 1982-2002 has shown its cyclic behavior. I did not find a permanent 

tendency for either rising or declining mobility in the studied period.  I found that 

mobility was low at the beginning of period: in 1982, reached to the peak in 1988, fell 

in 1991-1992 and rose again in the beginning of the millennium.  

The dynamic examination of mobility in the Nordic countries showed that  in 

1990 and 1995 mobility in Norway was much higher than in Finland and in 1985 the 

results varied, depending on the measurement method used. 

The use of eight methods of measurement allows me to compare indices and 

see which indices are similar and which are stable. The results have shown that the 

pair of parametric indices: Pearson's coefficient and the log-linear elasticity, behaves 



similarly, and so do the non-parametric statistics: Kendall's tau and Spearman's rho. 

The behavior of the matrix indices behavior shows less similarity.  I also found a 

similarity between Kendall's tau and Spearman's rho to Bartholomew index and 

transition matrix second largest eigenvalue. The Pearson coefficient, Shorroks index 

and the determinant of transition matrix are characterized by extremely different 

behavior. 

 



 "דורית בהכנסות על פני זמן ובין מדינות -השוואת ניידות בין: "נושא העבודה

 אנה קרוש: שם המגיש

 משה יוסטמן' פרופ: שם המנחה

 : תקציר העבודה

נורווגיה , גרמניה, ב"ההורים בארה/מדדתי את הניידות בין הכנסות הבנים והאבות

 . בהתאם1985-2000- ו1979-1995, 1990-2002, 1982-2002תקופות המחקר הן  . ופינלנד

העבודה כוללת מחקר הניידות הסטציונרי והדינמי וגם השוואת רמותיה במדינות 

 1982-2002ב בשנים "ההיבט הדינמי משתקף  במדידת השתנות הניידות בארה. הנבדקות

 ב לגרמניה ובין"השוואת הניידות נערכה בין ארה.  1995- ו1990, 1985-ובמדינות הסקנדינביות ב

 .דנורווגיה לפינלנ

בשלב הראשון אמדתי את ההכנסה .  מבחינה מתודולוגית מדידת הניידות כללה שני שלבים

כדי לחשב אותה לקחתי בחשבון את ההכנסה השנתית .  הפרמננטית של נציגי הדור המבוגר

 בשלב השני מדדתי את הניידות בעזרת.  לפחות עבור עשר שנים ואת הגיל שבו הכנסה זו התקבלה

-הגמישות של הרגרסיה הלוג( אומדני מדגם סטטיסטיים ארבע מהן מציגות.  עשר שיטות

חמש בנויות על בסיס , )Spearman's rho-ו Pearson, Kendall's tauמקדם המתאם של , לינארית

מדד , Shorrocksמדד , Chi-squared statistics(מטריצות המעבר בין הכנסות שני הדורות 

Bartholomew ,והאחרונה בודקת את הניידות מבחינת ) רמיננטה והערך העצמי השניהדט

בכל השוואות מגבלות הדגימה .  השפעתה הפרוגרסיבית על ההזדמנויות הכלכליות של הילדים

 .  זהותהניידות

ב ופינלנד היא מגיעה "בארה.  ידות גבוהה מאוד בגרמניה ונורווגיההתוצאות מצביעות על ני

בדיקת .  ב ובנורווגיה גבוהה מבפינלנד"הניידות בגרמניה גבוהה יותר מאשר בארה.  לרמה בינונית

הניידות הייתה :  הראתה שהתנהגותה מחזורית1982-2002ב בשנים "השתנות הניידות בארה

 ולאחר 1991-1992-נפלה ב, 1988- עלתה והגיעה לשיאה ב,1982נמוכה בתחילת התקופה בשנת 

. בדיקה הדינמית בסקנדינביה גילתה שתי תכונות ניידות.  מכן שוב עלתה בתחילת שנות האלפיים

 הניידות 1995- ו1990-ב, שנית. 1985- ביחס ל1995- ו1990-בנורווגיה היא עלתה ב, ראשית

 . תוצאות ההשוואה תלויה בשיטת המדידה1985 -בהנורווגית עולה באופן משמעותי על הפינית ו

?  אלו מדדים דומים יותר ואלו פחות: שימוש בעשר שיטות המדידה עזר לענות על השאלה

ביניהם קרובים .  התוצאות מצביעות על התנהגות דומה ביותר של כל המדדים הסטטיסטיים

-וזוג המדדים הא, ות והגמיש Pearsonמקדם המתאם של , במיוחד זוג המדדים הפרמטריים

המבוססים על מטריצת המעבר דומים המדדים   .Spearman's rho -ו Kendall's tau ,פרמטריים

 וערך העצמי השני של מטריצת המעבר Bartholomewקיים בין מדד הדמיון הגדול ביותר .  פחות

הגות של התנלעומת זאת ב. Spearman's rho - וKendall's tau: פרמטריים- האםמדדילבין ה

כמעט   והדטרמיננטה Shorrocks מדד ,Pearson את מקדם המתאם של כולליםהמדדים הזוגות 

 .שאין דמיון

 



תמורות בארגוני מגזר שלישי בישראל וביכולת� להפיק הו
 חברתי לאור : נושא העבודה

 תהליכי� של מעורבות ממשלתית ותהליכי מיסחור

 אסתר זיכלינסקי: ש� המגיש

 יוסי קט
' בני גדרו
 ופרופ' פרופ: שמות המנחי�

 :תקציר

יי� נבלמה התפתחותה חברתיי� ופוליט, בשני העשורי� האחרוני� כתוצאה משינויי� כלכליי�

, של מדינת הרווחה במדינות המערב ובישראל והחלה להתפתח מדיניות חברתית חדשה

בד ובד חל גידול ניכר במספר ארגוני המגזר השלישי .  המתבססת במידה רבה על עקרונות השוק

 ".מהפכת ההתאגדות העולמית"צמיחה אותה נהוג לכנות , בעול� ובישראל

היחסי� בי
 ארגוני המגזר השלישי לבי
 הממשלה ומעודדת תחרות בי
 מדיניות זו משנה את 

ארגוני המגזר השלישי לבי
 עצמ� וכ
 ע� ארגוני� עסקיי� המעונייני� לזכות במכרזי הממשלה 

 . ודוחפת אות� לאמ� דרכי פעילות של המגזר העסקי 

,  מגזר שלישיארגוניבתכונות המסורתיות של מטרת המחקר היא לבחו
 את השינויי� שחלו 

, )הו
 חברתי, מבנה ארגוני אופקי ומבוזר, השתתפות והשפעה, התנדבות,  שליחות חברתית(

  .ההפרטה החלקית והמיסחור בעקבות תהליכי

 שני� 10הקיימי� לפחות ,  ארגוני� מאזור המרכז וירושלי�35אוכלוסיית המחקר כללה 

 100 בס& הכל השתתפו ,י� ונוער ילד,נשי�, קשישי�: המספקי� שירותי� בשלושה תחומי�

 .2001( ו1997 ארגוני� המתייחסי� לשני� 30נותחו המאזני� של , כמו כ
. מרואייני�

 :מסקנות מרכזיותממצאי� ו

 : מיו
 הארגוני� על פי מקורות המימו
 העיקריי� של הארגוני� •

o "ארגוני� שמקור ההכנסה העיקרי שלה� הוא ": ארגוני� וולונטריי� ממסדיי�

 ).ביטוח לאומי, כספי תמיכות של המשרדי� השוני�, חוזי�(פי ממשלה מכס

o "ארגוני� שמקור ההכנסה העיקרי שלה� הוא ": ארגוני� וולונטריי� מסורתיי�

 .מתרומות של יחידי� או קרנות לא ממסדיות

o " ארגוני� שמקור ההכנסה העיקרי שלה� הוא ": מסחריי�ארגוני� וולונטריי�

 .מתשלומי לקוחות פרטיי� עבור מגוו
 שירותי� שוני�

תהליכי ההפרטה החלקית גרמו להפיכת ארגוני� וולונטריי� ממסדיי� לזרוע ביצועית של  •

ארגוני� אלו מאופייני� בשחיקה משמעותית של מעמד המתנדבי� תו& כדי . הממשלה

כזרוע ביצועית . ובעיסוק כמעט בלעדי באספקת שירותי�, י מקצוע בשכרהעצמת� של אנש

של הממשלה ה� מאופייני� בהו
 חברתי מקשר גבוה מאוד לעומת הו
 חברתי מלכד ומגשר 

 .נמו&

תהליכי מסחור מייצרי� ארגוני� וולונטריי� מסחריי� המשרתי� בעיקר אוכלוסייה ממעמד  •

, מערכת שירותי� כפולה בתו& המגזר השלישיה� מעודדי� את יצירתה של . הביניי�

 .המתבססת על אספקת שירותי� דיפרנציאלי� לאוכלוסיות בעלות מעמד כלכלי שונה

תהליכי הפרטה חלקית שוחקי� את מעמד� של המתנדבי� ומצמצמי� את ההו
 החברתי  •

 לעומת זאת תהליכי מסחור אינ� שוחקי� את מעמד� של המתנדבי� ומעודדי� הו
. המלכד

 .חברתי מלכד



מצליחי� לשמור טוב יותר על התכונות הייחודיות של ארגוני , ארגוני� וולונטריי� מסורתיי� •

 .מגזר שלישי

•  
תהליכי ההפרטה החלקית והמסחור מחזקי� את הנטייה להו
 חברתי מגשר נמו& המאפיי

 תו& כדי חיזוקו של ההו
, את האופי הסקטוריאלי של ארגוני המגזר השלישי בישראל

 .החברתי המקשר

ממצאי המחקר מאירי� את סוגיית ההשפעה של המדיניות הציבורית על ארגוני המגזר השלישי 

 :ומעלי� לדיו
 מספר סוגיות עקרוניות

 מידת ייחודיותו של המגזר השלישי ושימורה של ההבחנה בינו לבי
 מגזרי� אחרי�  •

 מתח בי
 יעוד למיסחור  •

 לבי
 המגזר השלישי) מרכזי ומקומי(יחסי גומלי
 בי
 המגזר הממשלתי  •

  יחסי גומלי
 בי
 הארגוני� עצמ� •

 . תרומת ארגוני המגזר השלישי לחברה תמורת ההטבות שה� מקבלי� •

 

  

 



 

Subject: Changes in Israeli Third Sector Organizations and in their Ability to Produce Social 

Capital in Light of Processes of Government Involvement and Commercialization 

Submitted by: Ester Zychlinski 

Supervisors: Professor Benjamin Gidron; Professor Yoseph Katan 

Abstract: 

The economic, social, and political changes of the past two decades in the Western world have 

brought the development of the welfare state to a halt in Israel and the rest of the Western 

world. A new social policy has begun to replace the welfare state, a policy based, for the most 

part, on market principles. This change is accompanied by a large increase in third-sector 

organizations in Israel and overseas, an increase known as the Global Associational 

Revolution.  This policy changes the relationship between third-sector organizations and the 

government, encourages competition within third-sector organizations and between these 

organizations and business organizations - all bidding for government tenders, and pushes them 

to adopt a business orientation. These processes influence traditional third sector 

characteristics.  

The aim of the present research was to examine changes in these traditional 

characteristics of the third-sector organizations (social mission, volunteer participation and 

influence, horizontal and decentralized organizational structure, and social capital), brought 

about by partial privatization and commercialization.  The study population consisted of 35 

organizations from central Israel and the Jerusalem area. The organizations have been in 

existence for at least ten years, and provide services  to three  populations: the elderly, women, 

and children and youth. Using a structured questionnaire, 2-4 office holders were interviewed 

from each organization, for a total of 100 interviewees. In addition, the balance sheets for 1997 

and 2001 of  30 of the organizations were examined. 

 



 

The Main Findings and Conclusions 

A classification of organizations according to primary sources of funding was established.  

They fall into three classes: 

o  Institutional voluntary organizations, whose main source of income is the 

government (contracts, funding by various ministries, social security); 

o Commercial voluntary organizations, whose main source of income is 

customers’ payments for various services; and 

o Traditional voluntary organizations, whose main source of income is donations 

by individuals or private foundations. 

Processes of partial privatization have turned institutional voluntary organizations into 

the government’s executive arm.  These organizations are characterized by a significant 

erosion of the volunteers’ status and an empowerment of salaried professionals, and by an 

almost exclusive providing of services.  As the government’s executive arm they are 

characterized by very high linking social capital and low bonding and bridging social capital. 

Processes of commercialization have created commercial voluntary organizations, that 

primarily serve middle-class populations.  Voluntary office holders, especially the 

chairpersons, maintain a significant influence in these organizations and there is also bonding 

social capital.  Processes of commercialization have encouraged the creation of a double 

service system within the third sector, a system based on differential services provided to 

populations of different economic status. 

Traditional voluntary organizations were found to have been more successful in 

preserving the unique attributes of third-sector organizations. 



 

 Processes of partial privatization and commercialization strengthen the tendency 

toward low bridging social capital, while strengthening linking social capital. 

  In accord with reviewed literature it can be assumed that findings of this study reflect 

social and organizational trends that occur in many western countries.  Processes of partial 

privatization and commercialization are nowadays reshaping the nature of third-sector 

organizations and their discourse with other social agencies of the state, the commercial sector, 

and civil society as a whole. This new dialectic changes not only the internal organizational 

structure of voluntary organizations and the relations between social agencies, but pertains to 

the very balance between benefits reaped by the community by the existence of the third sector 

agencies and the incentives and rewards gained by third sector participants in today's late 

capitalist society. 
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מודל ללימוד תהליכים :מוצרים טבעיים מאצות אדומיות חד תאיות 

  ועקרונות בביוטכנולוגיה
   סבן –אסתר לאלזר : מאת 

  ראובן חיות . שוש ארד  ופרופ. פרופ: מנחים

  תקציר
 טוען כי תפקיד החינוך הוא לפתח בתלמידים מיומנויות שיעזרו להם Warner, "עידן הידע "ב , כיום

ליבת פרדיגמת הידע מכוונת לפיתוח צעירים בעלי כישורים ויכולות . דו בכוחות עצמםלרכוש מידע ולעב

כדי שתתרחש למידה משמעותית יש לבנות מערכת המבוססת על . לניהול עצמי ולהדרכה עצמית 

מערכת החינוך צריכה . ניהול עצמי ויכולת לשנות כוון , משמעת עצמית , פתיחות ,אמון ,שיתופיות 

יצירתיות וכישורים אישיים צריכים להיות משולבים .  חדשים ולהגדיר אסטרטגיות חדשות להציב יעדים

 אמוציונאליים -הלומד נדרש גם לכישורים סוציו)IQ(בנוסף ליכולות האינטלקטואליות .בתהליך הלמידה 

)EQ. (  

יה הושגו מתוך הגילויים וההמצאות הרבות בביוטכנולוג. רב תחומי , ביוטכנולוגיה הינו מדע רב מימדי 

. כך גדלה התעניינות ומעורבות הציבור בנושא . כלכליות וחברתיות,צורך לתת מענה לבעיות רפואיות 

. מערכות החינוך בארץ ובעולם עמדו בפני אתגר עצום להנחיל את הידע החדש והמלאכה עדיין לא תמה 

וד משמעותי בר ביצוע בבתי הבעיה העיקרית היא התאמת נושאים מחקריים מדעים בביוטכנולוגיה ללימ

  .הספר

מטרת העבודה הייתה לבחון הוראת תהליכים ועקרונות בביוטכנולוגיה באמצעות מודל האצות האדומיות 

החד תאיות והשפעתה על קידום הבניית המרכיב הקוגניטיבי והמרכיב הרגשי בקרב תלמידי מגמת 

  .ביוטכנולוגיה בחטיבה עליונה בבתי ספר בישראל

מציגה מערכת ביוטכנולוגית רבת עוצמה מבחינה חינוכית פדגוגית ומתודולוגית  בנושא מוצרים עבודה זו 

  .מודל ללימוד תהליכים ועקרונות בביוטכנולוגיה בבתי ספר תיכוניים : טבעיים מאצות אדומיות חד תאיות

ה של מעלה שאלות חדשות ומגבירה את המוטיבצי, האטרקטיביות הרבה של הצבעים מעוררת סקרנות

וכן הבסיס המדעי , היישומים המגוונים של הצבעים הטבעיים והפוליסכריד. התלמיד לחקור וללמוד עוד

הרחב והמובנה של גידול האצות אדומיות החד תאיות בתנאי מעבדה ובקנה מידה מסחרי מהווים את חוט 

בית הספר מערכת שפתחנו במיוחד  לגידול האצות במעבדת . השדרה של תוכנית הלימודים חדשה

. משמשת את התלמידים ללימוד ולעריכת מחקרים מדעיים בדומה לאלה הנערכים באוניברסיטה

התלמידים מפיקים מהאצות צבעים טבעיים אדומים וכחולים בריכוזים שונים לפי המשתנה הבלתי תלוי 

, ורט של שאלת המחקר שלהם ומשתמשים בהם לצביעת מוצרי מזון וקוסמטיקה חסרי גוון לדוגמא יוג

  .קרם ועוד, גבינות , לי 'ג

  .א ממגמת ביוטכנולוגיה" בתי ספר שונים בכיתות יוד וי8 שנים ב 3תוכנית זו הופעלה במשך 



 ii

בעבודה זו נבדקו באופן השוואתי קבוצות מחקר שונות שלמדו את כל מרכיבי התוכנית או חלקים אחדים 

לימוד קבוצתי , שמו גישות חינוכיות מגוונות כגון לימוד פרונטאלי בעבודה זו ייו. ממנה בצירופים שונים 

  .קריאה וניתוח מאמרים ובעיקר עקרונות הלימוד בשיטת החקר המדעי, 

 ברמת הידע וההבנה  K postתוצאות עבודה זו מוכיחות כי הרווח הלימודי שהתקבל משאלון ידע 

)Knowledge( , ומשאלון מיומנויות החקר המדעיI post)  Inquiry ( , של תלמידים מקבוצות מחקר

הרווח , כמו כן. השונות  גדול יותר באופן מובהק ככל שהתלמידים למדו יותר ממרכיבי התוכנית החדשה 

 של התלמידים מקבוצות מחקר שונות  גדול יותר מהרווח K postהלימודי שהתקבל משאלון ידע 

ניתן להסיק מכך שבלימוד המקצועות  . I postהלימודי שהתקבל  משאלון מיומנויות חקר מדעי  

אנליזה של . המדעיים ובביוטכנולוגיה בפרט יש לעודד מורים ללמד כמה שיותר נושאים בשיטת החקר 

מוכיחה כי ) פ.כ. ב–כימיה ופיזיקה , ביולוגיה ( לפי מקצועות הגברה מדעיים post Kתוצאות שאלון ידע 

 גבוהים יותר באופן מובהק כאשר I ובשאלון חקר מדעי Kרמת ההישגים הלימודיים בשאלון ידע 

אנאליזה של שאלון חקר .תלמידים לומדים את שלוש מקצועות ההגברה המדעיים בנוסף לביוטכנולוגיה

כי לאחר לימוד התוכנית החדשה תלמידים יודעים ליישם באופן משמעותי יותר , מוכיחה, מדעי לפי שאלה

  .הליכים ועקרונות בביוטכנולוגיה במודל השלם של חקר מדעיאת הידע והניסיון שרכשו לגבי ת

 אשר 2תוצאות שאלון העמדות מעידות על הערכה גבוהה באופן משמעותי לתוכנית מצד תלמידי קבוצה 

למדו את כל מרכיבי התוכנית החדשה בהשוואה לתלמידי קבוצת הביקורת שלמדו ביוטכנולוגיה ובצעו 

  .פרויקט מחקרי במסגרת אחרת

ודה ייחודית זו מוכיחה כי בפיתוח תוכנית לימודים יש להציג בפני התלמידים את ההיבטים המסקרנים עב

תוכנית זו בנויה סביב ליבת הצבעים הטבעיים האדומים והכחולים שהאצות . והקרובים אליהם ביותר

ם ליצירת גירוי מחשבתי זה  תר. מייצרות ואשר מצויים במוקד ההתעניינות והסקרנות של התלמידים 

  .אינטראקציה לימודית משמעותית בין התלמיד המחקר ותוצאותיו 

ללימוד ,  מעבדות לביוטכנולוגיה בבית הספר -מחקר זה מוכיחה כי ניתן לרתום סביבה לימודית מתאימה 

תכנים ולביצוע מוצלח של מחקרים ברמה אקדמית על ידי יצרת פלטפורמה לשיתוף פעולה עם חוקרים 

עבודה זו יצרה פלטפורמה להנחלת ידע והישגים מדעיים .ברי ביצוע במסגרת בית הספר מתחומי מחקר 

  .חדשניים ויוקרתיים בביוטכנולוגיה לתלמידי בתי הספר במחוז הדרום

עבודה זו יצרה פלטפורמה להגדלת הזדמנויות המפגש בין התלמידים לבין הסטודנטים שהפעילו את 

  .התוכנית ולהרחבת הקשר ביניהם 

ך שבה המחקר התבצע בונה את תחושת המסוגלות העצמית של התלמידים כלפי למידה עצמית וניהול הדר

  .עצמי של ידע כפי שנדרש מסטודנטים באוניברסיטה 
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Abstract  
Today on the Knowledge Era the education task must be focused on the development 

of self – managing and self- directed students. This is at the core of the Knowledge 

Paradigm. Meaningful learning will occur by collaboration,  communication, self – 

reflection , adaptability , self – discipline , self – management and ability to change 

direction. New goals and new strategic must be formulated. Creativity among other 

personal skills is required on learning processes. Emotional – social self (EQ) is 

required as much as intellectual self (IQ). 

Biotechnology is a multidimensional and multidisciplinary science. This science has 

developed its' inventions and scientific findings on the basis of Medical, Agricultural 

and Social needs.  Public interest and involvement has grown more and more as 

Biotechnology supplied more scientific tools and solutions. Education Ministries in 

Israel and on other countries around the world has faced  great challenge and there is 

yet much to do. The major problem is lack of fitness of biotechnological scientific 

inquires to meaningful and feasible learning for high school students. 

On this work I present a powerful educational, pedagogical and methodological bio- 

system of the production of Natural Products from Red Microalgae Model for 

Learning Processes and Principles in Biotechnology. Red Microalgae produce natural 

red and blue Pigments, Phycobiliproteins. The natural colors arouse curiosity and 

creativity, provoke new questions and enhance students' motivation to learn and study 

more .The natural colors and the polysaccharide that the algae produces and its' vary 

important medical and cosmetic implications along with the profound scientific 

findings as to lab growth and large scale growth are the main principles of our 

powerful biotechnological system.  

We have developed unique laboratory equipment for the growth of red microalgae for 

high school laboratories. This facility is use by student at school for learning and 



conducting experiments and long term inquiries similar to those carried on University. 

The students extract natural colors from the alga cells. Different extract concentration 

refers to different inquiry question. Then the students dye with the natural colors plain 

products as yogurt, gel, cheese, cream etc'.  

Students from 10th and 11th grade and from different 8 high schools experienced the 

new curriculum for the last 3 years. We have examined their achievements 

comparatively to the curriculum components that they have learned. Teaching the 

curriculum we implicate several education methodologies as frontal learning, team 

learning scientific articles comprehension and inquiry methods. 

The results of this work shows significantly great advance in knowledge and 

comprehension as indicated from post knowledge questionnaire given to group 2 

which have learned all the components. The post Inquiry questionnaire results 

indicates significant promotion in students achievements on inquiry skills also slightly 

lower advance. According to this result we would recommend science teachers 

especially biotechnology teachers to exercise inquiry principles. Analyzing post 

Knowledge questionnaire results as to additional scientific disciplines (Biology, 

Chemistry and Physics) that students have learned reveals significantly higher 

performance. Analyzing post Inquiry questionnaire results as to separate questions 

indicates significant promotion in student achievements on the total inquiry skills.  

This unique work proves that promoting new scientific curriculum is more accessible 

when it is attractive and arouses involvement. This new curriculum is constructed 

around the red and blue natural color production core which attract the student 

attention and curiosity the most. This intellectual stimulation contributes to a 

meaningful learning interaction between the student,  his inquiry and its' results.  

This work proves that it is feasible to adopt biotechnology school laboratory for the 

studying and performing academic inquiries by establishing a cooperative platform of 

scientists with feasible inquiry subjects.  

This work has established a platform to revile novel and prestige biotechnological 

knowledge from the University to high school students. 

This work has established a cooperative platform that enhances meeting opportunities 

and better communication between University students and high school students. 

The methods through which this research has been done contributed to the 

construction of self – efficacy perception of high school students towards self 

directing and self managing of knowledge as required from University students. 
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 מים משק של יעיל לניהול המימון מתורת מודליםיישום

 רתקצי

 במשקי הקיימות בעיות ופתרון ניתוח להצגה, המימון מתורת במודלים שימוש נעשה זו,בעבודה
 במחסור. הנמצאיםמים

 המים )במשק למים החקלאי לסקטור שיש השיורית התביעה בין ביחסים אנלוגיה שישנהמצאנו
 המימון(. )בעולם לדיבידנדים ממונפת בפירמה מניות לבעלי שיש השיורית התביעה לביןהלאומי(

 קיבלו החוב המוניציפלי/בעלי שהסקטור לאחר היא המים/דיבידנדים קבלת המקריםבשני
 מים להספקת המוניציפלי הסקטור של שהסיכון נובע מכאן הריבית. המים/תשלומי אתראשונים

 בעלי על המוטל הסיכון שבה ממונפת לפירמה בדומה החקלאי הסקטור של מהסיכון יותרנמוך
 העיקרי ההבדל מהפירמה. מזומנים תזרימי בקבלת החוב בעלי על המוטל מזה יותר גדולהמניות
 הפירמה על בעלות המניות לבעלי ממונפת שבפירמה הוא ממונפת לפירמה לאומי מים משקבין

 במדינה. המים כל על בעלות החקלאי לסקטור אין הלאומי המים במשקאולם

 על מבוססים הראשונים המודלים שני פרק. בכל אחד מרכזיים, מודלים 3 מוצגיםבעבודה
 : ההשקעות מתחום האחרון והמודל הפירמה מימון מתחוםמודלים

 לבין המוניציפלי הסקטור בין המים חלוקת של ההשפעה לבחינת "מודל : הראשוןהמודל
 במדינה". המים עושר על החקלאיהסקטור

 המים במשק סקטורים בין האינטרסים ניגודי להקטנת כאמצעי מים "ביטוח : השניהמודל
הלאומי".

 הסקטור בין מים להקצאת אופטימלי "פרטו" כפתרון מים זכויות "עירוב : השלישיהמודל

 והחקלאי".המוניציפלי

 ניגודי חקלאי; סקטור מוניציפלי; סקטור מים; זכויות לאומי; מים עושר מפתח:מילות
 תיק ; פרטו אופטימום ; מים משאבי ניהול ; מים ביטוח ן סוכן עלויות ן התפלה ;אינטרסים
 ;השקעות
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Summary 

 

My central aim in this thesis is to show that Habermas’s intersubjective theory of 

the self and his conception of the relation of the self to itself (what Habermas himself 

refers to as the “relation-to-self”) is incomplete. I use the term “incomplete” in order to 

stress that my purpose is neither to dismiss nor to undermine the principle tenets of 

Habermas’s intersubjective theory, but rather to modify it so as to expand its explanatory 

force. By “incomplete” I mean to refer to the weakness of his theory to account for 

dimensions of personal experience that remain underdeveloped or unaccounted for as a 

direct result of his radical turn towards intersubjectivity. Since Habermas analyzes the 

'self' and the 'relation-to-self' largely on the basis of his conception of communicative 

reason, he fails to deal adequately with dimensions of personal experience that are lost 

between the cracks, as it were, of the communicative interaction with a second person. 

By “incomplete” I also mean to refer to complications arising from his bi-dimensional 

view of self-development or identity-formation, differentiated by Habermas with the 

notions of self-determination and self-realization. Whereas the former notion is used to 

refer to a person’s moral development as an autonomous being, the latter notion is used to 

refer to the person’s development as a fully individualized being that authentically 

differentiates him or herself from others. In my thesis I show that a tension arises in his 

view as a result of two opposing conceptions of self-realization that Habermas seems to 

be holding at the same time. 

In order to overcome these difficulties, including the tension in Habermas’s view 

of self-realization, I adumbrate an intersubjectively defined notion of inner-deliberation or 

what I call PARTS (postconventional authentic relation-to-self) that can be incorporated into his 

theory. In other words, I introduce it for the purpose of supplementation rather than 

replacement. While attending to difficulties that arise directly from Habermas’s turn 

towards intersubjectivity, I argue that my conception of inner-deliberation does not 

necessitate a return to the paradigm of subjectivity (or the philosophy of consciousness). 

While generally accepting Habermas’s intersubjective theory of the self and the relation-

to-self, I argue that his theory requires the supplementation of a structure of inner-

deliberation, which I believe is implicit in his work but is not explicated. That is to say, 



Habermas’s own theory provides the resources for conceptualizing such a notion of 

inner-deliberation. My prime objective is to show that PARTS not only enriches 

Habermas’s theory in particular and intersubjective approaches in general, but also 

contributes to contemporary debates in political theory over the recognition of difference 

in liberal societies. The frameworks of Kierkegaard and G. H. Mead and, in particular 

their views of the relation of the self to itself, serves as a basis for the adumbration of 

PARTS. 

 



  " עצמי"המימד הפרטי והציבורי של ה: נושא העבודה 
  אריאל שריד: מאת

  אברהם מנסבך' דר, חיים מרנץ' פרופ: מנחים
  

  

   תקציר העבודה

  

, אישית של הברמאס-הבין" עצמי"מטרתי המרכזית בעבודה זו להראות כי תפיסת ה

לוקה ") מיעצ- אל-יחס"יחס שהברמאס מכנה ה(אל עצמו " עצמי"ובתוכה תפיסת היחס של ה

מבהיר כי אין בכוונתי לערער או לקעקע את הנחות היסוד " לוקה בחסר"השימוש במונח . בחסר

. אלא להוסיף לתיאוריה ממדים חדשים ובכך להעשירה, אישית של הברמאס- של התיאוריה הבין

, ראשית. של הברמאס" עצמי"מצביע על שתי חולשות מרכזיות בתפיסת ה" לוקה בחסר"המונח 

. ריה של הברמאס חסרה התייחסות הולמת לממדים מסוימים של החוויה האנושיתבתיאו

התבונה "עצמי במידה רבה על בסיס מושג -אל-ואת היחס" עצמי"הברמאס מנתח את ה

-תוך התמקדות כמעט בלעדית בשיח הרציונלי של אדם עם משתתף, כלומר, "הקומוניקטיבית

, שנית. אנושיות נשאר מחוץ למסגרת התיאורטיתטווח של חוויות , בשל כך. שיח קונקרטי אחר

מתח זה עולה משתי גרסאות שונות , לטענתי. העצמי של הברמאס- קיים מתח במושג מימוש

הפער בין שתי הגרסאות בא לידי ביטוי בטבעה של . ומנוגדות של מושג זה המצויות בעבודתו

מידה לפיהן נבחנת נקודת המבט שמיוחסת לאדם בכל אחת מהגרסאות ובטבען של אמות ה

בעוד האחת דורשת נקודת מבט ואמות מידה . ומוערכת זהות ייחודית בכל אחת מהן

העצמית התרבותית של - בגרסה השניה נקודת המבט ואמות המידה מוגבלות להבנה, אוניברסליות

  . קבוצת זהות נתונה

ע לנסח אני מצי, העצמי-ובתוכן המתח במושג המימוש, על מנת להתגבר על חולשות אלו

אשר להערכתי ) עצמי פוסטקונבנציונלי אותנטי-מימוש(א "פנימי או מפ-אישי של שיח-מושג בין

על אף שמטרתו של מושג זה לטפל בבעיות . סגרת התיאורטית של הברמאסניתן להכלילו למ

ניסוחו איננו מצריך חזרה לפרדיגמה של , אישית הרדיקלית של הברמאס-שנובעות מגישתו הבין

מושג זה מובלע ואינו מפותח כראוי בכתביו של ; )או לפילוסופיה של התודעה(הסובייקט 

ר בכתביו את הכלים התיאורטיים שבאמצעותם ניתן ניתן לאת, במלים אחרות. הברמאס עצמו

" עצמי"א אינו רק מעשיר את תפיסת ה"אני טוען כי מפ. הפנימי- אישי של השיח-לנסח מושג בין

אלא אף תורם , אישיות בכלל-ושל תיאוריות בין, העצמי של הברמאס בפרט-ותפיסת מימוש

  .בחברות ליברליות שונּות תרבותית לתחום החשיבה הפוליטית העוסק בהכרה של

, של הברמאס והצבעה על הליקויים בה בפרק הראשון" עצמי"דיון בתפיסת הלאחר ה

-דיון בתפיסת השפה הבין עובר דרך העצמי הפוסטקונבנציונלי האותנטי- מושג המימושניסוח

אני מטיל ספק , בפרק זה). פרק שני( בשפה תוקףהטענות בסוגיית  ייחודאישית של הברמאס וב

 לניסוח , לטענתי,ביטול הבחנה זו תורמת. ו של הברמאס בין טענות תוקף לטענות זהותבהבחנת

שניתן להכלילה למסגרת , אישית של מימוש עצמי אותנטי- האפשרות לנסח תפיסה בין. א"מפ

ורג הרברט 'סורן קירקגטור וג: מחייבת דיון בשני מקורות השראה מרכזיים, עבודתו של הברמאס

" אני"כיצד תפיסת השל קיריקגור ומראה " עצמי"השלישי אני דן בתפיסת הפרק ב). Mead(מיד 
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   העבודהתקציר

  

יה והחלקיקים באטמוספרה יכולה לעזור בפיתוח דרכים לתיקון הבנת הסטטיסטיקה של הטורבולנס

שערוך . ספרה על מערכות אופטיות הפועלות דרכה ולחיזוי ביצועיהןההשפעות השליליות של האטמו

) טורבולנסיה ופיזור מחלקיקים(הביצועים של מערכות אופטיות תלוי בדיוק המודלים האטמוספריים 

  . המשמשים בקודי חיזוי ההתפשטות

) ישראל, באר שבע( שבוצעו באוניברסיטת בן גוריון בנגב  LIDARעל בסיס סדרת מדידות של הדמאת 

 נבנה ומוצג בעבודה זו מודל מזרח תיכוני של הפרופיל האנכי של קבוע המבנה של 2000-2004במהלך 

Cn(מקדם השבירה 
2 .(  

Cnמרחוק של הפרופיל האנכי של  עבור מדידות LIDARמתוארים העקרונות של שיטת הדמאת 
 בהתבסס 2

מוצג סיכום של גישות  . הלייזר בגובה נתוןעל ניתוח תנועת התמונה של מקור משני הנוצר על ידי אלומת

מנותחים סטטיסטיקות תזוזת , עבור תצורות חישה שונות.  שערוך סטטיסטיקת תזוזות האלומהשונות של

מוצגות דוגמאות של . האלומה הנובעת מטורבולנסיה ושונות זווית ההגעה של חזית הגל המוחזר אחורה

שלא בדומה למודלים הקיימים של . למודלים והשוואה  LIDARתוצאות מעשיות של הדמאת 

  . תוצאות הניסויים מראות את השכבות השונות בפרופיל הטורבולנסיה האנכי, טורבולנסיה

הנפח ומספר החלקיקים ליחידת נפח ,  של פילוג גודל החלקיקיםLIDARמוצגות התוצאות של מדידות 

 (AFGLוגם השוואות עם מודלים שונים ) ישראל, באר שבע(יבש - בגבהים שונים באזור הנגב החצי

MODTRAN, TAU .(המדידות המוצגות בוצעו לראשונה באזור מזרח הים התיכון .  

. Obukhov-Kolmogorov (OK)ם השבירה מסוג תכנון מערכות מניח ספקטרום של השתנויות מקד, כיום

). 'חלקיקים וכו, טמפרטורה( פסיבי יה מתאים להשתנויות שדה של סקלארמונח גם שסוג זה של טורבולנס

המודל הספקטראלי של ,  השנים האחרונות10-15כפי שמתקבל מנתוני ניסויים שהתקבלו במהלך , אולם

המשמש למידול מעבר הקרינה ) von-Karman או מודל OKמודל (השתנויות הטורבולנסיה 

  . האלקטרומגנטית דרת האטמוספרה ולתכנון מערכות אופטיות אינו תמיד מתאים

אחידויות בריכוז - המפוזרים על ידי איLIDARמתוך הספקטרום של השתנויות העוצמה של אותות 

מתוך נתוני כפי שמתקבל . שוערכה התנהגות ספקטרום הטורבולנסיה האטמוספרית, החלקיקים

ר הפסיבי יכול אהשדה הטורבולנטי של השתנויות הסקל) מעל לשכבת הקרקע(בטרופוספרה , הניסויים

  . OK-5/3להיות שונה ממודל 

אופטיקה , הדמאה דרך האטמוספרה, לתוצאות מחקר זה יכולה להיות חשיבות עבור תקשורת אופטית

 . אדפטיבית ויישומים צבאיים
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ABSTRACT 

 

Understanding atmospheric turbulence and aerosol statistics can provide ways to correct for 

degradations of optical systems operating through the atmosphere and to predict their performance. 

The estimation of the performance of electro-optical systems depends on the accuracy of the 

atmospheric models (turbulence and aerosol scattering) being used in the propagation prediction 

codes. 

On the basis of set of imaging LIDAR measurements performed at Ben-Gurion University of 

the Negev (Be’er-Sheva, Israel) during 2000-2004 a Middle East model of refractive turbulence 

strength (Cn
2) vertical profile was constructed and presented in this work.  

The principles of an imaging LIDAR technique for remote measurements of refractive 

turbulence vertical profile based on image motion analysis of a secondary source created by a laser 

beam at a given altitude are described. A summary of different approaches for beam wander 

statistics estimation is presented. The turbulence-induced beam displacement statistics and angle-of-

arrival variance of backscattered wave-front are analyzed for different sensing configurations. 

Practical examples of imaging LIDAR experimental results and comparison to models are 

presented. Unlike the existing turbulence models, the experimental results show the various strata 

and layers in the vertical turbulence profiles. 

The results of lidar measurements of aerosol size distribution, volume, and number 

concentration at different heights in the semi-arid Negev region (Be’er-Sheva, Israel) and 

comparison with models (AFGL, MODTRAN, TAU) are presented. The presented measurements 

were performed for the first time over the Eastern Mediterranean region.  

At present, system design assumes the Obukhov-Kolmogorov (OK) type of refractive index 

fluctuation spectrum in the atmosphere. It is assumed, also, that this type of turbulence corresponds 

to fluctuations of passive scalar field (temperature, aerosols, etc.). However, as follows from 

experimental data obtained over the past 10-15 years, the turbulent fluctuations spectrum model 

(OK model and modified von-Karman's model) that is used for modeling electromagnetic radiation 

transfer through the atmosphere and for designing optical systems is not always suitable. From the 

spectrum of the intensity fluctuations of LIDAR signals scattered by aerosol concentration 

inhomogeneities, the behavior of atmospheric turbulence spectrum (power law exponent) was 



   

estimated. As follows from the experimental data, in the troposphere (above the surface layer) the 

turbulent field of passive scalar fluctuations can differ from OK-5/3 model.  

The results of this research can be important for optical communication, imaging through the 

atmosphere, adaptive optics, and military applications. 



  העבודה תקציר

  
  ידי שורשים-ת מים עלקליטל  האנרגיה המינימאליתלבחינת ניסיים ומודל:  העבודהנושא

  ארתור גניס: מגיש

  עוזי כפכפי' פרופ, בלומברג. דן ג' פרופ, אשר-יפתח בן' פרופ :מנחים
  

תמיסת קרקע , מודלים חדשניים של קליטת מים על ידי שורשים לוקחים בחשבון תנועת מים  

 ומשתנה עם הזמן בהתאם תבעוד שהסימולציה של תנועת המים בקרקע היא דינאמי. וח שורשיםוצימ

מודלים אלו אינם לוקחים בחשבון את יכולת השורשים להגיב . לדרישות הטרנספירציה של הצמח

. הפשטה זו מתאימה עבור קרקעות בהן מים אינם גורם מגביל לצימוח. לשינויים בפוטנציאל המים בקרקע

פעילות , בתנאי הגידול הקיצוניים של אזור צחיח. עבור תנאי עקה קיצוניים כגון אקלים צחיח,  שנימצד

  .השורשים והגבתם למצב המים בקרקע היא גורם מכריע ביכולת לספק את כמות המים הדרושה לצמחים

לת המים  חדש אשר בוחן את השינויים בתכויהמחקר המתבצע בעבודה זו מתמקד בפיתוח של מודל דינאמ

שורשים אינם קולטים מים : פותחה גישה חדשה, לצורך כך. בקרקע ותגובת השורשים לשינויים אלו

זמינים מכל חלקי פרופיל הקרקע באופן זהה אלא נותנים עדיפות לאותם חלקים בהם פוטנציאל המים 

לגישה זו אנו .  באנרגיה לצורך מיצוי מי הקרקעיבקרקע הוא הגבוה ביותר ובכך עושים שימוש מינימאל

בחינה הקדמית השוואתית של תיאוריה זו הראתה כי סך ). MEC" (תגישת האנרגיה המינימאלי"קוראים 

 גבוהה ה הייתת בגישת האנרגיה המינימאלייהטרנספירציה התיאורטית שהתקבלה על ידי המבלע הדינאמ

ינוי מהיר של פעילות ההסבר לכך ניתן על ידי ש. מזו שהתקבלה על ידי פונקציות של מבלע סטטי

פעולה המאפשרת עליה ביעילות , השורשים מן האזורים היבשים בפרופיל הקרקע לאזורים רטובים יותר

של קליטת ) macroscopic( בשילוב עם גישה מקרוסקופית MECבעזרת שימוש בעיקרון . ניצול המים

מודל אנליטי של התפתחות בנינו מודל מתמטי שבעיקרו הוא שילוב היברידי בין , י שורשים"מים ע

  .י שורשים"דינאמית של שורשים ובין מודל נומרי של קליטת מים ע

 באופן MECנדרשת על מנת לאמת את גישת , עבור מאפייני קרקע וצומח, כמות מידע רבה  

כולת מים בקרקע שיטה לניתוח ת:  במחקר זהתפותחו שתי גישות ניסוייו, לצורך המחשה. ניסויי

ושיטה לאופטימיזציה של עיבוד תמונה להגדרת המאפיינים , זמנית-והתפלגות צפיפות שורשים בו

  .איסוף מידע על כמה ממאפייני הצומח דרש שימוש בציוד חדשני וייחודי.  של יונקותםהפיסיקליי

 - דינאמי בגישת הי מבלע"תוצאות הניסוי שהתבצע על צמחי חסה מראות כי הטרנספירציה שהתחוללה ע

MECיחד עם זאת , י פונקציות המבלע הסטאטיות" הייתה גבוהה מסך הכמות הכוללת שהתחוללה ע

המתאפיין במצב בו ) ET( נמשכה זמן ארוך יותר בשלב האוופוטרנספירציה MECנראה כי גישת 

  .ההתאדות האקטואלית זהה להתאדות הפוטנציאלית

 התקבל בהתפלגות המרחבית של צפיפות MEC -מודל המתאם גבוה בין נתוני הניסוי ובין   

י תנועת שורשים מהירה מאזור יבש ללח "לכן ניתן להסביר יחס טרנספירציה גבוה זה ע, השורשים
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 וכמה מודלים שונים SWAPי " בהשוואה לנתונים שיוצרו עMECהשוואה בין מודל מבוסס   

, כאשר מודלים סטאטיים אלה, על כן. של קליטת מים על ידי שורשים מראים דמיון בתנאים מסוימים

 ET-ה,  ותכולת מים התחלתיתRLD -ש במידה מספקת בעושים שימו, במונחים של התפלגות שורשים

אך . במצב קבוע,  התחלתיRLD -כתלות ב, המתחולל כתוצאה מכך נמשך גם הוא פרק זמן ממושך

 מתקבל כתוצאה מצפיפות שורשים גבוהה ותכולת מים גבוהה בכל ETל ערך גבוה זה של "במודלים הנ

זהות בעת שערכי צפיפות שורשים ותכולת המים מאידך המודל שלנו מספק תוצאות . פרופיל הקרקע

  . י הסטת צפיפות השורשים המרבית כפי שנדרש"נמוכים יותר ע

ניסוי חזותי מדגים באופן ברור כי צורת מערכת השורשים יכולה להסתגל במהירות , בנוסף לכך  

 .MEC -להשתנות בתכולת המים בקרקע בהתאמה ל
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Research summary 

 
Subject: Modeling the minimum energy concept for soil water extraction by roots 

Author: Arthur Genis 

Advisors: Prof. Jiftah Ben-Asher, Prof. Dan G. Blumberg, Prof. Uzi Kafkafi 

 

 Modern root-water-uptake models consider soil water movement, solute 

transport and plant root growth. While soil water movement is simulated dynamically 

and adjusted with time according to transpiration demand, most of these models 

disregard roots ability to react to changes of soil water potential. They describe 

various root growth and distribution patterns which do not change during the entire 

simulation period. This simplification can be accepted for adequately wet soils, when 

water is not a limiting factor. On the contrary, for extreme cropping conditions such 

as arid climate, roots active response to changing soil water status plays a crucial role 

in providing the plant with available water.  

 Therefore, in this study we introduced a new dynamic model, dynamics of 

which concerns both soil water flow and roots behavior. For this, a new principle has 

been formulated: roots do not extract available water from all parts of the soil profile 

equally, giving the priority to those compartments where soil water potential is the 

highest, and hence the minimum energy for water extraction is needed. This we called 

a ‘minimum energy concept’ (MEC). MEC  is based on the assumption that as long as 

there is enough water in one part of the root zone the roots satisfy the evaporative 

demand from the wet parts of the rooting environment irrespective of the water deficit 

in other parts of the soil profile. Using principles of MEC in combination with the 

macroscopic approach of root water uptake, we formulated a mathematical model 

which is essentially a hybrid between analytical model of dynamic root development 

and numerical model of dynamic root water uptake. 

 An experimental corroboration of MEC required collection of a vast amount 

of data on both plant and soil characteristics. For its realization, two new experimental 

methods were developed in this study: a method of simultaneous soil water content 

and root density distribution analysis within the same soil profile, and an optimization 

method of image analysis for determination of fine roots physical characteristics. Data 
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collection on some crop characteristics required involvement of a new state-of-the-art 

equipment. 

 Our experimental results on lettuce revealed not only that total transpiration 

generated by a dynamic sink under the ‘minimum energy concept’ was larger than the 

total amount generated by static sink functions, it also showed that MEC sustained 

much longer period of the first evapotranspiration (ET) stage characterized by 

constant level of evapotranspiration at potential level. Close correlation between the 

experimental data and data generated by MEC-based model on spatial root density 

distribution, allowed us to explain such relatively high transpiration rates by rapid 

shifts of root activity from drier to wetter section of the soil profile, making possible 

high plant water use efficiency (WUE). The experiment determined that WUE 

strongly affected the root length density (RLD), which also suggests the root 

development according to MEC.  

 A comparison of MEC-based model data with data generated by SWAP and 

some other root-water-uptake models revealed similarity under certain conditions. 

Thus, when these static in terms of root distribution models used adequately high 

RLD and the initial soil water content, the generated ET also had a quite long, 

depending on the initial RLD, constant stage at the potential level. However, in these 

models such high ET is reached due to the high root density and water content 

everywhere in the soil profile, whereas our model provides the same results at much 

lower root density and the average water content by constantly reallocating the 

maximum root density as needed. 

 Additionally, a visual experiment clearly demonstrated the root system ability 

to adjust rapidly its geometry to the changing soil water conditions in accordance with 

MEC. 
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  זיהוי מטרות אוטומטי תוך שימוש במידע דופלר
  

  ביליק) איגור(יגאל : מגיש
                    וזף טבריקיאן'ר ג"ד: מנחה

  

  סיכום

  

עבודה זו . עקיבה וסיווג של המטרות, מ הן גילוי"המשימות המרכזיות של מערכות מכ

  .  עוסקת בבעיות עקיבה וסיווג

מי " של מטרות קרקעיות עבור מכהחלק הראשון של חיבור זה מתמקד בבעיית סיווג

עבודה . כל תהליך סיווג דורש ידיעה מוקדמת לגבי המטרות. בקרת שטח תוך שימוש במידע דופלר

העבודה מתייחסת לשני . זו עונה על השאלה איך ניתן להשתמש במידע זה בתהליך הסיווג

- ו, מי מהמטרה"מכמידע סטטיסטי של מאפייני החזר ) 1: (מקורות מידע אפריורי לגבי המטרות

י "המידע הסטטיסטי מיוצג ע. י מודלי תנועה של מטרות שונות"המיוצג ע, מידע פיסיקאלי) 2(

תכונות . מ"מודלי פילוג בעלי מאפיינים המשוערכים מתוך בסיס הנתונים של החזרי מכ

 רכבים, הולכים/אנשים הולך/אדם: כגון, סטטיסטיות של מגוון רחב של מטרות קרקעיות שונות

,  ראשית.Gaussian mixture model (GMM)י "בעלי חיים ורקע מיוצגות ע, גלגליים וזחליים

י מסווג המבוסס על מידע סטטיסטי תוך שימוש בכלל "הסיווג בין מודלי מטרות שונות נעשה ע

אימון ובחינה של המסווג נעשו תוך שימוש בבסיס . החלטה של הסבירות המרבית והחלטת רוב

ביצועי סיווג של . מ בקרת שטח"י מכ"מ ממטרות קרקעיות שהוקלטו ע"זרי מכנתונים של הח

ל תוך שימוש בכלל החלטה של הסבירות המרבית " התקבלו עבור המסווג הנ96% - ו88%

הביצועים של המסווג המבוסס על מידע סטטיסטי היו .  גבוהSNRוהחלטת רוב בתנאים של 

אולם הביצועים של מסווג המבוסס על מידע . ושיטובים יותר מאשר הביצועים של המפעיל האנ

במספר רב של . מהשלמות ומהאיכות של בסיס נתונים לאימון, סטטיסטי מושפעים מאוד מהגודל

או , מ חדשה"עבור מקרה של פיתוח מערכת מכ, לדוגמא, בסיס נתונים איננו קיים, יישומים

להשתמש במידע הפיסיקאלי לגבי ניתן , במקרים אלו. איסוף בסיס נתונים שהוא יקר ומורכב

בעבודה .  מ"י מודלי תנועה ומודל מדידות של מערכת המכ"המידע הפיסיקאלי מיוצג ע. המטרות

פותחו שני מסווגים מבוססי .   לשימוש במידע זה בתהליך הסיווגעקיפה ו ישירה דרךזו מוצגות

מ משלושה "מידע פיסיקאלי וביצועי סיווג שלהם  הוערכו תוך שימוש בהקלטות של החזרי מכ

 תוך 80%-  ו68%הושגו ביצועי סיווג של . ורכב, מספר אנשים בקבוצה, אדם בודד: סוגי מטרות

, עבור בעיה זהה של סיווג שלוש קבוצות. 10dBל  שSNRשימוש במסווג ישיר ועקיף בתנאי 

נעשה שימוש גם במידע פיסיקאלי וגם ,  לפי הגישה המשולבת. 83%התקבלו ביצועי סיווג של 

  .89%נמצא כי המסווג המשולב הינו בעל ביצועי סיווג הטובים ביותר של . במידע סטטיסטי

  טימאלי במובןהחלק השני של עבודה זו מתמקד בבעיית שיערוך קווזי אופ

minimum-mean-square-error (MMSE)לא ליניאריות ולא גאוסיות/ עבור בעיות ליניאריות  .

 עבור בעיות לא גאוסיות  Gaussian mixture Kalman filter (GMKF)פותח מסווג, ראשית

הפילוג הלא גאוסי של רעשי המערכת והמדידה והפילוג של וקטור מצב של המערכת . וליניאריות



GMM .ה-GMKFמהווה הכללה של  Kalman filter (KF)ה.  לבעיה הלא גאוסית -

GMKFמורכב מ - Gaussian sum filter (GSF) , האופטימאלי במובןMMSE , ואלגוריתם

 נותן פתרון שלם expectation maximization (EM)  .GSF - להורדת סדר מודל המבוסס

 האופטימאלי GSFאבל .  רעשי מערכת ומדידה לא גאוסייםלבעיית שיערוך במערכת ליניארית עם

י " פותר בעיית גידול של סדר המודל עGMKF . בגלל גידול מעריכי של סדר המודל, איננו ישים

 נבחנו בסימולציות  GMKFביצועי שיערוך של .  greedy EMשימוש באלגוריתם המבוסס על 

 particle filter (PF)  ,interacting multipleונמצא כי הם טובים יותר מביצועי שיערוך של 

modeling (IMM)ו - KF .  

   לבעיות שיערוך לא גאוסיות ולא ליניאריות בשםMMSEכמו כן מפותח משערך קווזי 

NL-GMKF .המשערך הזה מכליל את ה-GMKFלבעיית שיערוך לא גאוסית ולא ליניארית  .

לבעיה פרקטית של עקיבה אחרי  NL-GMKF - נעשה שימוש ב, בחלק האחרון של עבודה זו

האתגר המרכזי בחלק הזה של העבודה .  לא גאוסי glint–מטרות מתמרנות בנוכחות רעש מדידה 

  NL-GMKFביצועי העקיבה בסימולציה של . נובע מחוסר ליניאריות וגאוסיאניות של הבעיה

  . PF- וIMM-EKF , Extended Kalman Filter (EKF),נמצאו טובים יותר מביצועי עקיבה של 
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Abstract 

 
   The main tasks of radar systems are: target detection, localization/tracking and 
classification.  
This dissertation addresses the problems of target tracking and classification. 
   The first part of the dissertation focuses on the problem of target classification for 
ground surveillance Doppler radars. Any classification process requires some prior 
knowledge about the targets. This dissertation addresses the problem of how to 
incorporate this prior knowledge in the classification scheme. Two sources of knowledge 
are presented and incorporated within the classification algorithms: (1) statistical 
knowledge on radar target echo features, and (2) physical knowledge, represented via the 
locomotion models for different targets. The statistical knowledge is represented by 
distribution models whose parameters are estimated using a collected database. Statistical 
properties of a wide range of ground surveillance radar targets such as: walking 
person(s), tracked or wheeled vehicles, animals and clutter are represented by the 
Gaussian mixture model (GMM). The statistical knowledge-based classifier with 
maximum likelihood (ML) and ``majority-voting'' decision rules was applied to these 
models for target classification.  
The classifier was trained and tested using distinct databases of target echoes, recorded 
by ground surveillance radar.  
Classification performances of 88% and 96% were obtained for this classifier with ML 
and “majority-voting” decision rules, in high SNR conditions. The statistical knowledge-
based classifier outperformed trained human operators. Unfortunately, the classification 
performance of the statistical knowledge-based classifier strongly depends on the size 
and representativity of the training database. In many applications, such a training 
database is not available, like design of new radar systems or in cases where the database 
construction is expensive and complicated. In cases where a training database is not 
available, the physical prior knowledge can be used. The physical knowledge is 
represented by target locomotion and radar measurements models. Two concepts to 
incorporate these sources of knowledge direct and indirect are presented. These concepts 
are tested using real data of radar echo records, which include three target classes: one 
person, two persons and vehicle. Classification rates of 68% and 80% were achieved by 
the direct and indirect physical knowledge-based classifiers in 10dB SNR conditions, 
respectively. The statistical knowledge-based classifier in this three-class problem 
achieves a classification rate of 83%. A combined approach, which implements both 
statistical and physical prior knowledge, provides the best classification performance, and 
it achieves a classification rate of 89%. 
   The second part of the dissertation addresses the problem of quazi minimum-mean-
squared-error (MMSE) estimation for linear/nonlinear non-Gaussian problems. First, a 
new recursive estimator, named as Gaussian mixture Kalman filter (GMKF), for linear, 



non-Gaussian problems is derived. The non-Gaussian distributions of the system driving 
and measurement noises, and the state distributions are modeled by GMM. The proposed 
GMKF algorithm generalizes the original Kalman filter (KF) to non-Gaussian models. 
The GMKF consists of the optimal in the MMSE sense Gaussian sum filter (GSF), 
followed by the expectation maximization (EM) based model order reduction method. 
The GSF provides a rigorous solution for state vector estimation in a linear dynamic state 
space (DSS) model with non-Gaussian system and measurement noises. However 
implementation of this optimal algorithm is impractical due to the exponential model 
order growth. The problem of exponential model order growth was solved by the greedy 
EM-based algorithm. The estimation performance of the GMKF is tested for non-
Gaussian cases via simulations. As expected, the simulations show that the GMKF 
outperforms the interacting multiple modeling (IMM), particle filter (PF), Gaussian sum 
PF (GSPF), and the GSF with mixture reduction (MR) method via simulations. In 
addition, a quazi MMSE recursive estimator, named as nonlinear Gaussian mixture 
Kalman filter (NL-GMKF) was derived. This estimator generalizes the GMKF to the 
nonlinear non-Gaussian models. This part of the dissertation addresses a practical 
problem of the maneuvering target tracking in the presence of non-Gaussian glint noise. 
The main challenge in this problem stems from its nonlinearity and non-Gaussianity. 
Tracking performance of the NL-GMKF is evaluated and compared to the IMM with 
extended Kalman filter (EKF), PF and the EKF via simulations. It is shown that the NL-
GMKF outperforms the PF, the IMM-EKF, and the EKF. 
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Abstract 

Introduction: 

The Israeli medical system is designated to supply medical services to all citizens, 

during peacetimes and emergencies. SOPs serve as the basis for emergency 

preparedness but other elements are also needed to assure the preparedness, such as 

equipment and infrastracture, training staff, exercises and drills, evaluation of 

performance and learning lessons from real events. There is a need to develop a tool 

which will enable evaluation of emergency preparedness levels of hospitals. 

Aims: 

Development of a tool that will enable evaluation of levels of emergency 

preparedness of hospitals, including the parameters which impact on the level of 

preparednes; identify the characteristics of the general hospitals which impact on the 

level of emergency preparedness; and evaluate the correlation between preparedness 

to various emergency situations. 

Methods: 

As part of this study, a tool was developed for the evaluation of emergency 

preparedness of  hospitals for emergencies. The tool includes measurable parameters, 

based on literature review and knowledge of professional experts. The evaluation tool 

was then disseminated for examination by 450 experts from hospitals, Ministry of 

Health, Home Front Command medical personnel and advisory committees. The 

parameters were examined, scaled according to their impact on emergency 

preparedness and classified to categories, based on consensus of experts, using 

modified delphi. The evaluation tool was implemented in all 24 general hospitals. At 

the same period of time,  an Avian Flu drill was carried out in each general hospital 

and the level of performace of the hospital was measured, also based on measurable 

parameters which were developed for this purpose. Moreso, the level of knowledge of 

hospital personnel for pandemic and Avian flu was tested, utilizing a multiple choice 

questionnaire (MCQ). The results of the evaluations of the level of emergency 

preparedness, the performance in the drills and the accomplishments in the knowledge 
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questionnaire were analyzed in order to reveal content validity of the evaluation tool, 

reliability and predictive value of the evaluation tool, based on the level of agreement 

between 2 evaluators which carried out identical evaluations; characteristics which 

impact on emergency preparedness; and correlations between preparedness to various 

risks. 

Results: 

The evaluation tool of the hospitals' emergency preparedenss includes 490 measurable 

parameters which impact on the level of emergency preparedness, as ageed in the 

modified delphi by more than 60% of the experts. The parametes were classified to 4 

categories: Standards of Procedures (SOPs); training and drills; knowledge and 

capabilities; and equipment and infrastructures. Each parameter was scaled according 

to its impact on the level of the hospitals' emergency preparedness, as agreed in the 

modified delphi  by more than 60% of the experts. The reliablity of the evaluation tool 

was found to be very high, as the level of agreement between the evaluators was 

95.3% to 99.2%. The levels of emergency preparedness of the hospitals to the various 

scenarios ranged from 55% to 93% for MCEs; 43% to 100% for MTEs; 34% to 98% 

to biological events. 

Significant differences were found between the size of the hospitals to their level of 

preparedness to MCEs and MTEs (p=0.036, p=0.012 respectively), but these 

differences were not found in preparedness to biological events. More so, significant 

differences were found between the geographical location of the hospitals to the levels 

of emergency preparedness to biological events, but were not found in MCEs and 

MTEs. Other characteristics of the hospitals were not found significant to level of 

emergency preparedness. 

Comparison of the hospitals' levels of preparedness to the various emergency 

scenarios, utilizing Spearman rho, revealed a significant correlation between MCE to 

MTE (0.548, 0.006); significant correlation between MCE to biological event (0.541, 

0.009); and significant correlation between MTE to biological event (0.458, 0.032). 

Comparison between the evaluation scores of the hospitals to Pandemic and Avian 

Flu scores to level of hospital performance in an Avian Flu drills, utilizing Spearman 

rho, revealed the following findings: 

 A significant correlation was found between levels of SOPs of the hospitals to 

the levels of performance in a drill, in the areas of SOPs for manpower control 
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(0.875, 0.000); SOPs for protection of staff and patients (0.591, 0.002); and 

SOPs for infrastructure and minimizing overload (0.932, 0.000). 

 A significant correlation was found between training and drills of the hospitals 

to the levels of performance in a drill, in the areas of training materials (0.350; 

0.044); content of training programs (0.620; 0.000); scope of trainings (0.910, 

0.000); and designating personnel for training (0.470; 0.0121). 

 No significant correlation was found between the level of staff knowledge to 

performance in a drill, and more so, no significant correlation was found 

between staff knowledge to scores in the knowledge MCQ.   

 A significant correlation was found between equipment and infrastructure to 

performance in a drill only in stockpile of pharmaceuticals (0.565, 0.004). 

Discussion: 

In this study, an evaluation tool was developed in order to enable evaluation of the 

emergency preparedness levels of hospitals for emergency scenarios. The study 

revealed a correlation between preparedness of hospitals to the different emergency 

scenarios. The most significant correlative element which was found was training and 

drills. 

Most characteristics of the different hospitals were not found significant to the level 

of emergency preparedness, except for the size of the hospital which was found as 

relevant to preparedness to MCE and MTE. 

SOPs of the hospitals were found more significant to level of emergency preparedness 

in scenarios which are less familiar to the staff. When the emergency scenario is more 

familiar, SOPs appear less significant for emergency preparedness, and the level of 

knowledge appears more significant. When the emergency scenario is less familiar, 

the level of knowledge appears less significant, but the SOPs appear more significant. 

Generally, levels of staff knowledge appear as a necessary but not sufficient element 

of emergency preparedness. The study revealed a strong correlation between training 

staff for emergencies to levels of emergency preparedness. Equipment and 

infrastructure for emergencies were found more significant in non-conventional 

scenarios, which might be caused by the need to use equipment which is not utilized 

routinely. 

The methodology utilized in this study can serve as a basis for developing evaluation 

tools for any potential emergency scenario which might arise. 
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  בנית כלי להערכת רמת מוכנות בית חולים לאירועי חירום: נושא העבודה

  ברוריה עדיני ויזל: שם המגישה

  רוברט כהן' פרופ, ר ירון בר דיין"ד, אבישי גולדברג' פרופ: שמות המנחים

  :תקציר
  :רקע

בעתות , מערכת הבריאות במדינת ישראל מכוונת לספק שירותי בריאות לכלל אזרחי המדינה

 הנדבכים הנוספים כוללים הכנת .נהלי הפעלה מהווים את הבסיס לבניית המוכנות. ירוםחושגרה 

.  בחינת תפקוד והפקת לקחים מאירועי אמת, תרגול, הנחלת ידע לעובדים, תשתיות ומשאבים

  .קיים צורך בפיתוח כלי שיאפשר הערכה של רמת מוכנות בתי החולים למתארי חירום

  :מטרה

לרבות הגדרת הפרמטרים בעלי , מת מוכנות בתי חולים לאירועי חירום כלי להערכת רפיתוח

איתור המאפיינים של בתי החולים ; ההשפעה על רמת מוכנות בתי חולים לאירועי חירום

ובחינת הקשר בין מוכנות לאירוע חירום ; המשפיעים על רמת המוכנות לאירועי חירום, הכלליים

   .אחד למוכנות לאירועי חירום אחרים

  :יטהש

, פותח כלי להערכת רמת המוכנות של בתי החולים למתארי החירום השונים, במסגרת המחקר

שמופו על פי סקירת הספרות המקצועית ועל בסיס ידע של מומחי , המבוסס על פרמטרים מדידים

 בעלי תפקידים מבתי 450-כלי ההערכה הועבר לבחינה של אוכלוסיית המחקר הכוללת כ. תוכן

ועדות מייעצות למשרד הבריאות וקציני מחלקת הרפואה בפיקוד , ד הבריאותמשר, החולים

על פי , דורגו על פי מידת חשיבותם וסווגו לקטגוריות, הפרמטרים לבחינה הוגדרו. העורף

 בתי 24כלי ההערכה יושם בכל . תוך שימוש בשיטת דלפי מותאמת, קונזנסוס של המומחים

ולים כללי נערך תרגיל שפעת עופות ותפקוד בית החולים בכל בית ח, במקביל. החולים הכלליים

 כן נבחנה רמת הידע של צוותי .בתרגיל נבחן על בסיס פרמטרים מדידים שגובשו למטרה זו

, ממצאי ההערכות. המחלקות לרפואה דחופה והמחלקות הפנימיות למתאר פנדמיה ושפעת עופות

תוקף התוכן , לבחינת המהימנותתחו התפקוד בתרגיל שפעת העופות ותוצאות מבחני הידע נו

בחינת ההבדלים בין רמות המוכנות למתארי החירום לפי מאפייני ; ותוקף הניבוי של כלי ההערכה

  .השוואת ממצאי הבקרה ביחס לאירועי החירום השוניםו; בתי החולים השונים

  :תוצאות

אירועי חירום כולל שאלון המפרט  מטרים מדידים בעלי  פר490כלי הערכת מוכנות בית חולים ל

 ממומחי 60%תה לגביהם הסכמה של מעל ישהי, השפעה על רמת מוכנות בית חולים לחירום

ידע ; הדרכות ותרגול; נהלים ותהליכים:  קטגוריות עיקריות4-הפרמטרים חולקו ל. התוכן

י כל פרמטר דורג לפי מידת חשיבותו למוכנות בית החולים לאירוע. וציוד ותשתיות; ומיומנויות

 מהימנות כלי הבקרה .ממומחי התוכן 60%-דירוג שהוסכם על ידי למעלה מ לבהתבסס ע, חירום

, הסכמה גבוהה מאד.  סוקרים שבחנו את אותם פרמטרים2נבחנה תוך השוואת הממצאים של 

רמות המוכנות של בתי החולים לאירועי חירום  .נצפתה בין הסוקרים, 99.2% עד 95.3%הנעה בין 

  . לאירועים ביולוגיים חריגים98% עד 34%; ה" לאט100% עד 43%;  ן" לאר93%עד  55% -נעו מ

ה "ן ואט" למתארי ארםמוכנותלבין  החולים בתיגודל נמצא כי קיימים הבדלים מובהקים בין 

 למתאר םמוכנותבין הגודל לבין  נמצאו הבדלים מובהקיםאך לא , )p=.036 ,p=.012בהתאמה (
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נמצא כי קיימים הבדלים מובהקים בין רמות המוכנות של בתי ,  כן כמו).p>0.05(ביולוגיה 

לא נמצאו הבדלים , לעומת זאת). p=.012(החולים לאירוע ביולוגי לבין מיקומם הגיאוגרפי 

ה לבין מיקומם הגיאוגרפי "ן או אט"לים למתארי ארמובהקים בין רמות המוכנות של בתי החו

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין מוכנות בתי החולים למתארי החירום . של בתי החולים

  . השונים לבין מאפיינים אחרים של בתי החולים

באמצעות מבחן ספירמן , השוואת רמות המוכנות של בתי החולים למתארי החירום השונים

ה "ן לאט"מתאם מבהק בין אר: מתאם מובהק בין המוכנות למתארים השוניםהעלתה כי קיים 

  ).0.032, 0.458(ה לאירוע ביולוגי "בין אט; )0.009, 0.541(ן לאירוע ביולוגי "בין אר; )0.006, 0.548(

השוואה של הערכת בתי החולים לתרחיש שפעת פנדמית ושפעת העופות לתפקוד בתי החולים 

  : העלתה את הממצאים הבאים, באמצעות מבחן ספירמן, בתרגיל שפעת עופות

  קיים מתאם מובהק בין איכות נהלי ההפעלה לבין מידת ההצלחה בתרגיל בתחומי

ומיגון ; )0.000, 0.875(כוח אדם ; )0.000, 0.932(הפעלת אתרי קליטה וצמצום עומסים 

 ).0.002, 0.591(עובדים וצוות 

 התרגול לבין מידת ההצלחה בתרגיל בתחומי קיים מתאם מובהק בין נושאי ההדרכה ו

ביצוע הדרכות ; )0.000, 0.620(קיום תכניות הדרכה ; )044., 0.350(אמצעי הדרכה 

 ).0.0121, 0.470(ומיפוי כוח אדם להכשרה ; )0.910(

  או/ולא קיים מתאם מובהק בין רמת הידע של הצוותים לבין מידת ההצלחה בתרגיל  

 .מידת ההצלחה במבחן הידע

  קיים מתאם מובהק בין נושא הציוד והתשתיות לבין מידת ההצלחה בתרגיל בתחום

  ).0.004  ,0.565(מלאי התרופות בלבד 

  :דיון

אפשר הערכה המפותח כלי להערכת רמת מוכנות בית חולים לאירועי חירום , במסגרת מחקר זה

  . ת מעקב אחר תיקון הליקויים ושיפור רמת המוכנו,כמותית של רמת המוכנות

 למתארי חירום וכנותונמצא במחקר כי יש מתאם בין מוכנות בית חולים למתאר חירום אחד למ

התחום המשמעותי ביותר בו קיים מתאם בין מתארי החירום השונים הנו ההדרכות . נוספים

מרבית מאפייני בתי החולים השונים נמצאו כחסרי מתאם לרמות המוכנות של בתי . והתרגול

  .מוכנות לחירוםלגודל בית החולים נמצא כמשמעותי , עם זאת.  חירוםהחולים לאירועי

נהלי הפעלה למתארי חירום נמצאו כמשמעותיים יותר לרמת המוכנות של בתי החולים ככל 

נוהל ההפעלה פחות , ם מוכר היטבכאשר מתאר החירו. שמתאר החירום מוכר פחות לצוותים

כאשר מתאר החירום . תים משמעותית יותרמשמעותי לרמת המוכנות אך רמת הידע של הצוו

רמת הידע , ככלל. רמת הידע פחות משמעותית אך נוהל ההפעלה משמעותי יותר, אינו מוכר היטב

במחקר . של הצוותים נראית כתנאי הכרחי אך לא כתנאי מספיק להבטחת מוכנות לאירועי חירום

יתרה . המוכנות לאירועים הללונמצא קשר חזק בין הדרכות הצוותים לאירועי חירום לבין רמת 

 הציוד והתשתיות .נמצא קשר בין הדרכה למתאר חירום אחד להדרכה למתאר חירום אחר, מזאת

ככל הנראה לאור הצורך , לאירועי חירום נראים משמעותיים יותר במתארים לא קונבנציונליים

ששימשה , המומלץ לאמץ את המתודולוגיה של מחקר ז .בשימוש בציוד שאינו מוכר בשגרה

  .כבסיס לפיתוח כלי הערכה לכל מתאר חירום פוטנציאלי נוסף, לבניית כלי ההערכה
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 השפעת פרופיל הזרקת הדלק על ביצועי מנוע דיזל 
נושא העבודה 

  גדעו� גולדויי�
ש� המגיש

 ער� שר'  פרופ
ש� המנחה

 העבודה תקציר

בשני� האחרונות גבר העניי� ,  נחקר במש� זמ� רב הינו נושא אשרתהלי� הבעירה במנועי דיזל

 אשר מאפשרות בקרה תניובעיקר עקב שימוש במערכות הזרקת דלק אלקטרו מכא, בתחו� זה

על מנת לבסס הבנה טובה יותר של תהלי� הבעירה   .טובה יותר על הבעירה בתו� הצילינדר

מנועי� שקופי� אשר מצוידי� : שימוש בכלי� מחקריי� משוכללי� למשלבמנועי דיזל נעשה 

 � אשר אינ לתהלי� הבעירה במנועי דיזל אשר נוגעותות רבסוגיות �ישנ. במערכות לייזר משוכללות

סוגיות אילו עלולות למנוע את השימוש במנועי דיזל בעתיד עקב הידוק  תקנות זיהו� , ותברור

הנצילות של מנועי הדיזל גבוהה מנצילות מנועי הבנזי� אול� פליטת המזהמי� של מנועי . אווירה

מנת על . הדיזל קשה יותר לטיפול בסעפת הפליטה מאשר המזהמי� אשר נפלטי� ממנועי בנזי�

 .תהלי� הבעירה במנועי דיזל חייב לעבור שיפור, ל"למנוע את פליטת המזהמי� המסוכני� הנ

 על ידי ,עבודת המחקר עוסקת בהשפעת פרופיל הזרקת הדלק על ביצועי מנוע דיזל

יצירת פרופיל , מנקודת המבט ההנדסית. של הזרקת דלק מקוטעת באסטרטגיות שונות תניסיונו

הפתרו� ההנדסי אשר . כדי שינוי כמות הדלק המוזרקת אינו אפשרי כיו�הזרקת דלק רצי  תו� 

מתקרב לפרופיל הזרקת דלק רצי  הוא הזרקת דלק מקוטעת אשר מאפשרת שליטה על ספיקת 

במחקר הינו נושא אשר נמצא בקרת בעירה במנועי דיזל על יד הזרקת דלק מקוטעת . הדלק

ו על מנועי דיזל מודרניי� ואפשרו הפחתה תוצאות מחקר זה יושמ, מתמיד כבר מספר שני�

מחקר זה בדק את ההשפעה של אסטרטגיות שונות של הזרקה כפולה . בפליטת המזהמי� מהמנוע

 .על תהלי� הבעירה

המערכת הכילה מנוע דיזל מקורר . במהל� המחקר תוכננה ונבנתה מערכת ניסוי מיוחדת

מערכת הזרקה , )406ccנפח מנוע (מות אוויר בעל צילינדר יחיד אשר עובד במחזור ארבע פעי

המנוע צויד בגז אנלייזר ומד עכירות על . מיוחדת תוכננה ונבנתה עבור המחקר והוצמדה למנוע

מערכת ההזרקה הורכבה ממשאבת לח# גבוה ומזרק . מנת למדוד את פליטת המזהמי� מהמנוע

ה מבוססת מחשב אשר על מנת לבקר את הזרקת הדלק תוכננה מערכת בקר . אלקטרי$דלק פיאזו

עבור סכמות הזרקה שונות . אפשרה שבע הזרקות נפרדות במהל� מחזור עבודה אחד של המנוע

, הספק המנוע, (NOx, soot, CO, HC)הרכב גזי הפליטה : נאספו ונותחו הפרמטרי� הבאי�

 .טמפרטורת גזי הפליטה ועקו� הלח# בצילינדר

 הינו תוצאה של תגובות (NOx, soot, CO, HC)כל מזה� אשר נפלט בתהלי� השריפה  

מעל (כאשר טמפרטורת הבעירה גבוהה .  בטמפרטורה ובריכוז המגיבי� השוני� תלוי ולכ�,כימיות

2200K (פליטת תחמוצות החנק� , ויחס התערובת המקומי קרוב לסטוכיומטרי(NOx)גדלה  .

, 2מקומי גדול מ  הי והיחס האקוויוולנט1400K-2100Kטמפרטורת הבעירה היא בי� כאשר  

 ו HCכמויות ) 1500Kמעל (כאשר טמפרטורת הבעירה גבוהה . כמות הפיח בגזי הפליטה גדלה

CO1500אול� כאשר טמפרטורת הבעירה נמוכה מ ,  בגזי הפליטה אינ� משמעותיותK קצב 

יש לזכור כי על מנת .  במהל� הבעירה נמו� יותר וריכוז� בגזי הפליטה גדלHC ו COהחמצו� של 

שמור על נצילות תרמית גבוהה של השריפה עלינו לשמור על לחצי� וטמפרטורת גבוהי� ככל ל

מבחינה מעשית לא נית� לשמור תהלי� שריפה בעל נצילות תרמית גבוהה וריכוז מזהמי� . האפשר

אול� יחד ע� זאת נית� לבצע התערבויות מינוריות בתהלי� הבעירה אשר יפחיתו את , נמו�

 .טי� מהתהלי� ללא פגיעה גדולה בנצילות הכללית של תהלי� השריפההמזהמי� אשר נפל

אשר מסוגלי� להפחית את ) במנועי דיזל(אחת מסוגי ההתערבויות בתהלי� הבעירה 

מחזור גזי  (EGR: שיטות נוספות להורדת מזהמי� הינ�. כמות המזהמי� היא הזרקה מקוטעת

תוצאות המחקר הנוכחי מראות כי . י�אמולסיות של דלק ומי� ושימוש במגוו� דלק, )פליטה



 כאשר מש� הזמ� בי� ההזרקות וכמויות הדלק בכל הזרקה ,הזרקה כפולהכאשר משתמשי� ב

כמות המזהמי� אשר נפלטת בתהלי� השריפה יורדת בצורה משמעותית ע� פגיעה , נקצבי� כראוי

 .מינורית בלבד בנצילות המנוע

כאשר כמות הדלק אשר , הזרקה כפולה: אסטרטגיות ההזרקה אשר נבדקו במחקר זה ה�

אסטרטגיות אילו נבדקו עבור עומסי מנוע . מוזרקת במהל� ההזרקה הראשונה הינה קטנה יחסית

 .נמוכי� עד בינוניי�

 :את המגמות הבאותתוצאות הניסוי הראו 

 .הכמות תחמוצות החנק� בגזי הפליטה תלויה במיקו� ההזרקה השניי •

 .הי במיקו� ההזרקה השנייכמות הפיח בגזי הפליטה תלו •

 .ה בגזי הפליטה תלוי במיקו� ההזרקה השניי(HC)כמות הפחמימני� הבלתי שרופי�  •

 . בגזי הפליטה תלוי במיקו� ההזרקה הראשונה(CO)כמות הפחמ� החד חמצני  •

 .שתי ההזרקות בוערות בצורה רציפה, ms 1.4כאשר הזמ� בי� ההזרקות קט� מ  •

 .כל הזרקה הוצתה ונשרפה בצורה נפרדת, ms 1.4 מ כאשר הזמ� בי� ההזרקות גדול •

כמות תחמוצות החנק� והפיח בגזי , ms 1.4הזמ� בי� ההזרקות היה גדול מ כאשר  •

כל זאת , הפליטה ירדה וכמות הפחמ� החד חמצני והפחמימני� הבלתי שרופי� עלתה

תי שרופי� עבור עומס בינוני כמות הפחמ� החד חמצני והפחמימני� הבל. עבור עומס נמו�

 כמות הפחמ� 2msעבור עומס בינוני כאשר הזמ� בי� ההזרקות היה גדול מ . לא השתנתה

 .החד חמצני והפחמימני� הבלתי שרופי� בגזי הפליטה עלתה

נצפתה ) 2msזמ� בי� ההזרקות גדול מ (כאשר ההזרקה הראשונה מאוד מוקדמת במחזור  •

 חמצני ופחמימני� ועליה בפחמ� חדירידה בכמות תחמוצות החנק� והפיח בגזי הפליטה 

במחקר זה הועלתה השערה כי תחת תנאי� אילו ההזרקה הראשונה . בלתי שרופי�

עוברת בעירה חלקית אשר גורמת לריכוז גבוהה של פחמ� חד חמצני בסיו� הבעירה של 

נוכחות הפחמ� החד חמצני מקטינה את ריכוז הרדיקלי� אשר  . ההזרקה הראשונה

הזמ� בי� תחילת ההזרקה לתחילת (ההצתה ולכ� מש� השהיה גדל אחראי� לתהלי� 

 לבעירה ההגדלת מש� השהיה תורמת לערבוב טוב יותר ולקירוב הבעירה השניי, )ההצתה

בסוג כזה של בעירה כמויות הפיח בפליטה נמוכות , של תערובת אשר מעורבבת מראש

ה עשויה להשפיע על ל מראה כי הזרקה מקוטעת באסטרטגיה מתאימ"התוצאה הנ. יותר

נגזרות , תהלי� הבעירההקינטיקה של הבעירה וליצור נגזרות שונות של הדלק תו� כדי 

אילו עשויות לשנות את הכימיה של תהלי� הבעירה ולשפר את היכולת לשלוט בתהלי� 

 .הבעירה

 ית נקודת התחלה טובה עבור מחקר בתחו� בעירה תחת תנאי� של מנועבססמ ו זעבודה

חלק מהשאלות האלו . עבודה זו העלתה שאלות רבות בנושא בעירה במנועי דיזל. ראלדיזל ביש

נלמדות כעת וניסויי� חדשי� מתוכנני� לביצוע במערכת הניסוי אשר נבנתה במהל� המחקר 

מחקר זה , בכל העול� בעירת תרסיס בעיקר תחת תנאי� של מנוע דיזל נחקרת ונלמדת. הנוכחי

 .גדול אשר נעשה על מנת לחקור נושא סבו� זהמהווה תרומה צנועה למאמ# 

התוצאות וניתוח התוצאות של מחקר זה מראי� כי הזרקה מקוטעת משפיעה ג� על 

חלוקה נכונה של כמות . בבעירהתהליכי� פיסיקליי� וג� על תהליכי� קינטיי� אשר קשורי� 

ית ללא פגיעה הדלק בי� ההזרקות עשויה להפחית את פליטת המזהמי� מהמנוע בצורה משמעות

 .גדולה בנצילות המנוע

בעירת  ,מזרק דלק פייזואלקטרי, מסילה משותפת, הזרקה מקוטעת, הזרקת דלק במנועי דיזל

 .ספריי
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Abstract 

The combustion process in diesel engines is under constant study, and during the 

past decade has drawn increased interest, particularly due to the use of electromechanical 

fuel injection systems that enable improved control of combustion in the engine. A 

major research effort is being made to establish a better understanding of diesel 

combustion.  Among the tools utilized in this research are transparent engines equipped 

with state-of-the art laser diagnostics systems. Many issues regarding diesel combustion 

remain unresolved, and these issues may prevent the use of diesel engines due to 

increasingly stricter air pollution legislation. The efficiency of diesel engines is higher 

than the efficiency of spark ignition engines, yet the emissions of diesel engines present 

more serious challenges regarding after-treatments than the emissions of spark ignition 

engines. Diesel combustion must be improved in order to prevent these hazardous 

emissions. 

This study dealt with the effect of the fuel injection profile on diesel engine 

performance through the utilization of different multiple injection strategies. From the 

engineering point of view, establishing a continuous fuel injection profile with the ability 

to change fuel flow is impossible today. The most feasible engineering solution to  

continuous fuel injection profile is the utilization of multiple injection events, which 

enables control of fuel flow. Multiple injection as a tool to control combustion in diesel 

engines has been studied for years, and some of the knowledge gathered from this work 

has been implemented in modern diesel engines, enabling a reduction in combustion 

emissions. This study investigated the effect of different two injections strategies on 

combustion.  

A special experimental system was designed and built during this study. It was 

composed of a single-cylinder, four-stroke air-cooled diesel engine (swept volume of 

406cc) with a fuel injection system designed and built especially for this study. The 

engine was equipped with a gas analyzer and an opacity meter to measure engine 

emissions. The injection system was composed of a high-pressure fuel pump and 

piezoelectric fuel injector. A special control system was designed with a control computer 

code which enabled seven different injections during one engine cycle. Engine emissions 

(NOx, soot, CO, HC), engine load, exhaust gas temperature and cylinder pressure trace 

were sampled and analyzed for different injection schemes.  

Each emission (NOx, soot, CO, HC) is the outcome of chemical reactions and 

hence depends upon temperature and reactant concentration. Under high combustion 

temperatures (above 2200K) and close to stoichiometric equivalence ratio, exhaust NOx 

increases. When the combustion temperature is between 1400K-2100K and the local 



equivalence ratio is larger than 2, exhaust soot increases. Exhaust CO and HC are very 

low when the combustion temperature is high (above 1500K). However, under lower 

temperatures, oxidation of HC and CO is slower, and their concentration in emissions 

increases. High pressure and high temperature combustion would increase the thermal 

efficiency of combustion. Practically, maintaining high thermal efficiency with low 

emissions is impossible, yet minor interventions in the combustion process may decrease 

emissions considerably without having a great impact on the efficiency of the whole 

process. 

Multiple injections constitute one kind of intervention in the combustion process 

which may decrease engine emissions. Other methods include EGR (Exhaust Gas 

Recirculation), fuel water emulsions, and the use of a variety of fuels. The results of this 

study show that double injection strategy with proper dwell time between injections and 

proper fuel division between injections may decrease emissions considerably with only a 

minor decrease in engine efficiency.  

 The tested injection strategy was double injection with small first injection under 

low to medium load.  

The experiment demonstrated that: 

• Exhaust NOx was correlated with the location of the second injection. 

• Exhaust soot formation was correlated with the location of the second injection. 

• Exhaust HC was correlated with the location of the second injection. 

• Exhaust CO was correlated with the location of the first injection. 

• When time between injections is smaller then 1.4 ms, the injections combust 

together. 

• When time between injections was longer than 1.4 ms, each injection was ignited 

and combusted independently. 

• When time between injections was longer than 1.4 ms, NOx and soot emissions 

decreased, and CO and HC increased under light load. Under medium load, CO 

and HC showed no change. However, when time between injections was longer 

than 2 ms under medium load, CO and HC increased. 

• Very early first injection (time between injections longer than 2 ms) resulted in a 

decrease in exhaust NOx, a decrease in exhaust soot, and an increase in CO and 

HC. Under these conditions, an assumption was made regarding partial 

combustion of the first injection which results in high CO concentration at the 

end of the first combustion. This CO affects the second combustion as a radical 

inhibitor and increases ignition delay time, which may increase mixing and push 

the second combustion closer to premix combustion, which has less of a 

tendency to create soot. This result suggests that proper multiple injection 

strategy may affect the kinetics of combustion and create different derivatives of 



the fuel, which may change combustion chemistry and improve combustion 

control. 

This study has established a good starting point for diesel combustion research in 

Israel, and it has raised many questions. Some of these questions are now being studied 

and new sets of experiments are being planned using the experimental system built 

during this study. Spray combustion, specifically under diesel engine conditions, is 

drawing much attention worldwide, and this study represents a small contribution to the 

large-scale effort around exploring this highly complex topic. 

The results and the analysis of the results demonstrate that multiple injections affect 

both the physical processes and the kinetics of combustion. Proper division of the 

injected fuel between injections may decrease engine emissions considerably while 

causing only a minor decrease in engine efficiency.   

 

 

Diesel fuel injection, Multiple injections, Common rail, Piezoelectric fuel injector, 

Spray combustion. 
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Abstract 
VEGF is known to play a key role in angiogenesis. Its involvement in 

inflammatory processes and regulation of the immune system is emerging.  

In an attempt to obtain insights into the mechanisms by which VEGF is 

involved in the cellular immune response, we characterized the expression 

and function of VEGF and its receptors in human CD4+ T cells. 

Activated CD4+ cells expressed the 165 aa isoform of VEGF-A and VEGF-B, 

whereas VEGF-C and VEGF-D were not detectable. We demonstrated that 

activation of CD4+ cells induced expression of VEGF transcript and protein by 

theses cells. VEGF was present in cell supernatant, supporting its release by 

the cells.  The expression profile of the VEGF receptors was subsequently 

characterized. Tyrosine kinase VEGFR1 (VEGFR1/Flt1) mRNA was 

significantly up-regulated by CD4+ cells activation. VEGFR1 protein was 

expressed in the plasma membrane of activated CD4+ cells. mRNA of the 

soluble form of VEGFR-1 (sFlt1) was not detected in these cells. Surprisingly, 

VEGFR-2 (VEGFR-2 /KDR) showed low expression at the mRNA level and 

was undetectable in the protein extract of human CD4+ cells. The VEGF 

receptors neuropilin-1 (NRP1) and NRP2 transcripts were undetectable in 

human CD4+ cells. Human recombinant VEGF was shown to bind specifically 

to activated CD4+ cells, and was localized to the cell membrane, supporting 

ligand-receptor interaction. The functional significance of VEGF effects in 

activated human CD4+ cell was shown by in-vitro migration assays. Blocking 

of VEGFR1 resulted in decreased lymphocyte migration in response to SDF-

1, indicating its involvement in this cell function. 

Microarray experiments were designed to find early response genes that were 

differentially expressed following treatment with VEGF, in addition to VEGFR1 

or VEGFR2 blocking. The gene ESAM, which is of known importance in 



leukocyte migration and extravasation, was up-regulated by VEGF. Several of 

the genes that were both down-regulated by VEGF and up-regulated by anti-

VEGFR1 encode Zn-finger proteins, with two important representatives: 

ZN224 and ZN226. The genes TNFSF4 and TNFAIP2, encoding known 

players in the regulation of lymphocyte function, were also found to be 

differentially expressed by VEGF.  

Taken together, the present study leads us to conclude that VEGF and its 

receptor VEGFR1 are involved in migration of human CD4+ cells, possibly by 

up-regulation of the gene ESAM.  We also suggest that the genes ZN224, 

ZN226, TNFSF4 and TNFAIP2 are involved in the early response of CD4+ 

cells to VEGF. 



  

  תקציר
  

VEGF ומתרבות העדויות על מעורבותו בתהליכי ,  מתווך עיקרי בתהליכי אנגיוגנזיסהינו

 VEGFמטרת המחקר הנוכחי לאפיין את מעורבותו של . דלקת ובקרת מערכת החיסון

 VEGF ביטויים של אופיין בעבודה זאת . באדםתבפעילות המערכת החיסונית התאי

 לעליה נכרת בביטוים של גרם התאים שפעול. הומניים +CD4 מסוג Tלו בתאי קולטנים שוה

דבר שתומך ,  במדיום גידול התאיםVEGFה נוכחות נמצאכמו כן . VEGF-תעתיק וחלבון ה

- להקולטניםדגם הביטוי של . הומניים +CD4 גידול זה מתאי גורםבאפשרות הפרשתו של 

VEGFתעתיק הקולטן טירוזין קינאז ;ן בעבודה זאתי אופי VEGFR1/FLT1ים עליה דג ה

הקולטן נמצא ממוקם לממברנת התאים ו ,+CD4 מסוג T בעקבות שפעול תאי ובביטוי

לא נמצאה מתבטאת , sFLT1הנגזרת המומסת של הקולטן המדובר הנקראת . המשופעלים

 VEGFR2/KDR המכונה VEGF- של הקולטן לביטויובאופן מפתיע . +CD4 מסוג Tבתאי 

תעתיקי הקולטנים . +CD4חלבון רצפטור זה לא הודגם בתאי  ו,נמצא נמוך ברמת התעתיק

הדגרת התאים . נמצאו ברמת ביטוי שאינה משמעותית, NRP2- וNRP1 המכונים VEGF-ל

 +CD4 הדגימה התקשרות ספציפית של החלבון לממברנת תאי מהונדס אנושי VEGFעם 

החשיבות הפונקציונלית של קיומו של הקולטן . קולטניתדבר שתמך בהתקשרות , משופעלים

VEGFR1/FLT1 בתאי CD4+ הומניים משופעלים נבדקה על ידי ביצוע מבחני נדידת תאים 

 חלה VEGFR1/FLT1בעקבות חסימת מבחנים אלה הראו כי . in-vitroבמערכת ) מיגרציה(

  .  משופעלים+CD4ירידה נכרת בנדידת תאי 

 הוגדרו רשימות תעתיקי גנים שהתבטאו באופן דיפרנציאלי microarraysבאמצעות אנליזת 

שהינו בעל פעילות , ESAMהגן  .VEGF, anti-VEGFR1, anti-VEGFR2 -לאחר טיפול ב

קבוצת הגנים . VEGF-הראה עליה בביטוי בעקבות טיפול ב, ידועה בנדידת לויקוצטים

 Znיתר של גנים שהינם צוג י התאפיינה ביVEGF-שהדגימה ירידה בביטוי בעקבות טיפול ב

finger proteins . שני גנים מקבוצה זאתZN224ו -ZN226 נבחרו כמועמדים לאימות 

מעורבים בתפקוד כ הידועים TNFAIP2 - וTNFSF4הגנים . בהסתמך על דגם ביטויים

  .VEGFנמצאו אף הם כבעלי ביטוי דיפרנציאלי בהשפעת , לימפוציטים

 נדידה מעורבים בVEGFR1/FLT1 והקולטן VEGFכי  ניתן להסיקממצאי המחקר הנוכחי מ

כמו כן מחקר זה . ESAM עליה בביטוי הגן במנגנון אפשרי של,  הומניים+CD4של תאי 

 בתגובה המוקדמת ZN224, ZN226, TNFSF4, TNFAIP2מכוון למעורבותם של הגנים 

  .VEGF- ל+CD4של תאי 
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ABSTRACT 
Fiber optics is one of the highest bandwidth communication channel types currently 

used by the communication industry. Ultra high bit-rate transmission at extremely 

high speed is increasingly common over long distances in optical communication. 

However, its high-speed data transfer is often limited by signal distortion, caused 

mainly by the broadening of pulses resulting in Intersymbol Interference (ISI). With 

the potential of an optical link’s overwhelming advantages, it will be useful to 

introduce techniques that can mitigate the effects of ISI and thus improve 

transmission speed and save bandwidth. 

Modern day systems have incorporated various techniques to compensate for the 

limits due to ISI distortions. Among the various compensation techniques, two 

primarily important techniques are presently being considered: optical domain 

mitigation and electronic equalization. The use of very fast electronic equalization is 

the result of improvements of integrated circuits in recent years. The demand for 

reducing cost per gigabytes is one of the main reasons for using electronic equalizers 

which are very cost-effective compared to optical compensators. Electronic 

equalizers can also be easily integrated with the rest of the receiver components. 

Equalization is a very popular technique, often employed to mitigate the effects of 

ISI in both wired and wireless communication. Its purpose is to reverse the effects of 

the channel on the transmitted signal, with the aim of reproducing the original signal 

at the receiver end. 

Techniques of electronic equalization are well known in classical communication. 

Three types of electrical equalizers are usually used: Linear Equalizer (LE) also 

called Feedforward Equalizer (FFE), Decision Feedback Equalizer (DFE) and 

Maximum Likelihood Sequence Estimation (MLSE).  The equalizers’ unknown 



coefficients can be calculated or estimated adaptively according to an optimization 

criterion. 

The goal of this research is to investigate, inclusively and in depth, the performance 

of different types of electrical equalizers, using the signal processing approach. This 

is done for optical communication systems with direct and coherent detection 

receivers that suffer mostly from the dispersion effect. The electrical mitigation is 

done with the aid of a variety of electrical equalizer: FFE, DFE, MLSE and nonlinear 

equalizer. 

The research focuses on quantitative performance analysis of the conventional 

electrical equalizers, upgrading the conventional equalizer performance, and 

introducing a nonlinear equalizer that can achieve performance superior to those 

offered by the linear equalizers.   

As mentioned above, part of this research is to investigate the EE performance in 

direct and coherent detection receivers. The optical channel impulse response can be 

characterized as a nonlinear operator or linear operator using direct detection receiver 

or coherent detection receiver, respectively. Only preliminary investigative works 

were performed for coherent detection. It is therefore interesting to examine the 

performance difference between the three electrical equalizers FFE, DFE and MLSE, 

for both coherent and direct detection receivers. In this thesis, inclusive theoretical 

modeling and performance analysis of all three equalizers, in coherent and direct 

detection systems is performed.  

In conventional communication systems the Feedforward Equalizer coefficients FFE 

and DFE can be analytically calculated based on the Minimum Mean Square Error 

(MMSE) criterion, leading to a well known solution. The analytic calculation, based 

on the Wiener method, is valid for linear channels. However, in the optical 

communications link, due to the nonlinear square-low operation of the photodiode, 

the analytic calculation of the FFE and DFE coefficients becomes very complicated. 

In this thesis, for the first time, a full analytic solution of the FFE and DFE 

coefficients for the optical communication link based on MMSE criterion is derived. 

Although, the use of FFE and DFE show performances improvement, commercial 

demand for better performance drives the need to improve these methods. This is 

especially due, to the requirement to operate in a more nonlinear environment, 

delivered by the operation of the photodiode in direct detection systems. Substantial 

performance improvements may be achieved by using nonlinear methods. In this 



thesis we consider a nonlinear equalizer. The focus is on examining the Radial Basis 

Function (RBF) technique to generate the desired nonlinear filter structure and to 

compare the performance of this filter to conventional filters. The RBF equalizer is 

mathematically modeled and is inclusively and intensively analyzed. Part of the 

analysis includes adjustment of the RBF equalizer parameters to the optical channel 

and performance comparison with the conventional equalizer. In addition, by 

introducing a decision feedback to the RBF equalizer, performance improvement is 

achieved. The RBF with decision feedback is as intensively researched as the 

conventional RBF. 

In most practical cases, the equalizer coefficients of FFE and DFE are adaptively 

estimated using MMSE. However, it is well known that the Mean Square Error 

(MSE) criterion does not achieve optimal performance, and that minimum BER is the 

ultimate performance criterion. In this thesis we introduce, the optimal optimization 

criterion - minimum bit error rate, for FFE and DFE in optical communication 

systems. 

MLSE equalizer is known to be the optimal sequence estimation equalizer. Although, 

implementation of high speed MLSE equalizer is very complex, an implementation 

of this equalizer is feasible. The MLSE implementation requires knowledge of the 

channel characteristic. A training sequence can be sent from the transmitter to the 

receiver which helps discover the channel characteristic. In most practical cases the 

existence of a training sequence is not possible and blind estimation is required. In 

this thesis, we investigate blind channel estimation for optical communication system 

with ISI impairments for MLSE mitigation. 

To summarize, this thesis contributes to better understanding and modeling of 

electronic dispersion compensators for optical communication systems and presents 

advanced tools that enable performance improvement of these compensators in the 

optical communications link. 
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  תקציר
 inter symbol interference-העלאת קצב המידע במערכת תקשורת אופטית החריפה את בעיית ה

(ISI) להתגברות על בעיית רבות קיימות הצעות ופתרונות . בעקבות דיספרסיה אופטיתISI  בסיב

דחיסת האות בתדר ופיצוי  ;השהייה שונה בזמן ;Chirped Bragg Grating :ביניהן, חד אופן

  .אלקטרוני לאחר הפיכת האות האופטי לאלקטרוני
ולעיתים בלתי , היתרון של הפיצוי האופטי הוא באיכות ביצועיו אך חסרונו הוא במחירו הגבוה

ואשר , אלקטרוני י אקולייזר" אשר נעשה עוניהפיצוי האלקטר, לעומת זאת. משתלם מסחרית

זול , ניתן לשילוב בקלות יחסית עם  רכיבי המקלט, נעשה לאחר הפיכת האות האופטי לאלקטרוני

 .ולכן מאוד אטרקטיבי למימוש
 נעשה שימוש  ובפיצוי זה,בתקשורת הקלאסית השימוש באקולייזר אלקטרוני הינו שכיח

המטרה העקרונית הינה לשערך את הסיגנל המשודר . ISI  ישנה בעיה שלן בהות רבמערכותב

  .באופן הטוב ביותר ובצורה פשוטה יחסית

קיימים שלושה . ידועות היטבהטכניקות לשימוש באקולייזר אלקטרוני בתקשורת הקלאסית 

 feedforward equalizerאשר נקרא גם (LE) אקולייזר ליניארי : סוגים של אקולייזרים עיקריים

(FFE);(DFE)  decision feedback equalizer;לבסוף אקולייזר בשם וmaximum likelihood 

sequence estimator (MLSE)  . את הפרמטרים של האקולייזרים ניתן לחשב באופן אנליטי או

          .לשערך באופן אדפטיבי

ם המוקדמות והתעצ 90 -המחקר בתחום פיצוי אלקטרוני לדיספרסיה אופטית החל בשנות ה

המחקר התמקד בעיקר במערכת תקשורת אופטית עם סיב חד אופן בגילוי . 2000-בסוף שנות ה

  . MLSEו LE, DFEרוב המחקרים לפיצוי אלקטרוני התבססו על . ישיר

  

 בגישת שונים אלקטרונים אקולייזרים של ונרחב מעמיק ניתוח לבצע הינה הנוכחי המחקר מטרת

סובלת  אשר אופטית תקשורת בעיקר למערכת, וקוהרנטי יריש בגילוי אופן חד לסיב אות עיבוד

, FFE ,DFE: םבעזרת סוגים שונים של אקולייזרי יעשה האלקטרוני הפיצוי. אופטית מדיספרסיה

MLSE ליניארי - ואקולייזר אי. 



, םמחקר זה מתמקד בניתוח ביצועים כמותי ומקיף למפצים האלקטרונים הקונבנציונאליי

- והצגה של אקולייזר אי, םם של המפצים האלקטרונים הקונבנציונאלייבהעלאת רמת הביצועי

  .ם מהאקולייזרים הליניארייהמופקיםליניארי אשר יכול להשיג ביצועים טובים יותר מאלו 

 ישיר  לחקור את הביצועים של האקולייזרים בגילויהיא אחת ממטרות המחקרכפי שנכתב לעיל 

 או יליניאר אופרטור י"עוץ האופטי ניתנת לאיפיון התגובה להלם של הער. קוהרנטיגילוי ו

מעניין , לכן. בהתאמה, ילוי קוהרנטיג למערכת בגילוי ישיר או מערכת ביליניאר- אופרטור אי

 FFE ,DFE :העקרוניים של האקולייזרים )אחד לשני( המוחלטים והיחסיים לבחון את הביצועים

י טרואי מידול תבוצעמחקר הנוכחי ב. י למקלט בגילוי ישיר ומקלט בגילוי קוהרנטMLSEו 

 יוליגב מערכתגילוי ישיר ולבמערכת וניתוח ביצועים מקיף וכוללני לשלושת האקולייזרים ל

  .קוהרנטי

 מבוסס על DFE ו FFE בבמערכת תקשורת קונבנציונאלית החישוב האנליטי של המקדמים 

. מוכר וידוע היטבניתן לחישוב בעזרת פתרון אשר  ,תמינימאליקריטריון שגיאה ריבועית ממוצעת 

ת תקשורת כבמער, אך. תליניאריו למערכות תקף, Wienerידוע כפתרון ה ,פיתרון אנליטי זה

הפיתרון  האנליטי של , ארית של הפוטודיודהיאי לינהגורמת ל, אופטית בגלל התגובה הריבועית

 פתרון מלא  ניתן,לראשונה, נוכחיבמחקר ה.  הופך להיות מסובך ביותרDFE ו FFEהמקדמים ב 

 תמינימאלימבוסס על קריטריון שגיאה ריבועית ממוצעת ה ,DFE ו FFEושלם למקדמים של 

  . בגילוי ישירתקשורת אופטיתמערכת ל

דרישה הרי שעדיין קיימת , מראה שיפור בביצועי מערכתDFE  ו FFEלמרות שהשימוש ב 

אחת מהבעיות העיקריות בתיקון בעיית . האלויזרים ימסחרית לשפר את הביצועים של האקול

במקרים רבים בעיה זו . הינה אי ליניאריות של הגלאי האופטי, הדיספרסיה בתקשורת אופטית

יש חשיבות גבוהה לבחינת ביצועיו של , על כן. מגבילה את ביצועיו של האקולייזר הליניארי

. יליניאר- וצג אקולייזר אימ, במחקר זה .אקולייזר אי ליניארי במערכת תקשורת אופטית

 Radail Basis הינו כת אשר נבחן כאן על מנת לשפר את ביצועי המעריליניאר-האקולייזר האי

Function (RBF) .לאקולייזר   ונעשה ניתוח מקיף ומעמיקמוצג המודל המתמטי, במחקר זה 

RBF. התאמת הפרמטרים של אקולייזר , כולל בין היתרהניתוח RBFוהשוואת לתווך האופטי  

  לאקולייזר.חלטהההמ משוב בעזרתפר וש מRBFמוצג , כמו כן. אקולייזרים סטנדרטים לוביצועי

  . הקונבנציונאליRBFזה בוצע מחקר מעמיק בדומה ל

י שימוש "ענעשה מקדמים של האקולייזר להשערוך האדפטיבי , לרוב ,במערכות מעשיות

, יאופטימאלאינו ה ידוע כי פתרון זה ,אך. תמינימאליבקריטריון שגיאה ריבועית ממוצעת 

פתרון מוצג , בתזה זו. הינו הפתרון האולטימטיבי, והקריטריון של מינימום קצב שגיאות בביטים

 באופן DFE ו FFE במובן של מינימום קצב שגיאות בביטים לשערוך המקדמים של יאופטימאל

  .אדפטיבי  למערכת תקשורת אופטית

אשר   למהירויות גבוהותMLSEלמרות שמימוש . יאופטימאלידרה  הינו משערך סMLSEידוע כי 

 ההתפתחות בעקבותהרי שמשערך זה עדיין ישים , מסובךהינו תהליך  ימות בתקשורת אופטיתיק

 פייניאיש צורך במ MLSEמשערך ממש  בכדי ל.המהירה של מעגלים אלקטרונים משולבים

 לרוב ,במערכות מעשיות. את תכונות הערוץ לגלותניתן לשלוח סידרת אימון אשר עוזרת . הערוץ



 נחקרות, בתזה זו. קיום של סידרה כזו אינו אפשרי ולכן יש לבצע שיערוך עיוור של תכונות הערוץ

  .MLSEמשערך ל ISIערוץ תקשורת אופטית עם בעיית של שערוך עיוור שיטות ל

 
מודל לפיצוי אלקטרוני  להבנה טובה יותר של הפוטנציאל וההמחקר הנוכחי תורם רבות, לסיכום

ניתוח מתמטי מקיף ומעמיק אשר , מחקר זה מציג כלים מתקדמים. מערכת תקשורת אופטיתב

 והלא קונבנציונאלים ונאלים ביצועים של האקולייזרים האלקטרונים הקונבנציימאפשר שיפור

  .    מערכת תקשורת אופטיתב
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Abstract 

Plant roots exhibit remarkable developmental plasticity in response to local soil 

conditions such as drought and nutrient supply. The three-dimensional deployment of the root 

(the root architecture) is determined by the pattern of lateral root (LR) branching and by the 

rate and direction of growth of individual roots. Little is understood regarding how root 

architecture is modified in response to sub-optimal soil conditions such as drought or salinity 

although several studies have indicated that LR proliferation is drastically reduced by osmotic 

stress or salinity. However, all these studies were carried out on plants grown under “optimal” 

nutritional conditions that do not induce LR proliferation. Yet changes in soil nutrient 

composition may change the response of plant roots to stress conditions. We thus 

hypothesized that the effect of a stress such as salinity would differ under conditions of NO3
-
-

induced proliferation of Arabidopsis roots and that these changes would be mediated by 

changes in the plant hormones auxin, cytokinin and/or ABA. 

To test this hypothesis, our approach was to induce LR proliferation by transferring 

low NO3
-
-grown Arabidopsis seedlings to segmented nutrient agar plates containing a high 

concentration of NO3
- 
with or without NaCl. Our results showed NO3

-
 and salt treatments 

localized to one section of the primary root led to an increase in the number of 1
st
 and 2

nd
 

order LRs in the NO3
-
- and salt-rich segment compared to NO3

- 
alone. In experiments 

transferring seedlings from low NO3
- 
media to plates containing NO3

-
 and salt treatments in all 

segments of the plate, an even greater enhancement of LR number was observed including the 

appearance of 3
rd
 order LRs. On the other hand, the average length of these LRs and of the 

taproot was greatly reduced. However, there was no difference between stressed and 

unstressed total root length suggesting that the salt-mediated reduction in LR and taproot 

length was compensated for by an increase in LR number. Exposure of roots to osmotic stress 

alone revealed that the enhancement of LR proliferation was specific to salt stress. However, 



the reduction in LR length under osmotic stress suggested that the reduction in LR length 

under salt stress was probably due to the osmotic component of salinity stress.  

 A role for auxin in salt enhancement of NO3
-
-induced LR proliferation was 

demonstrated by the complete abrogation of salt enhancement of LR proliferation in the aux1-

7 polar transport mutant. Moreover, in salt-stressed roots, greater numbers of lateral root 

primordia (LRPs) exhibited expression of a reporter gene driven by the auxin-sensitive DR5 

promoter than in unstressed roots. This finding correlated well with results from 

histochemical GUS staining of the END199 line (which harbors a promoter that drives GUS 

expression from the earliest stages of LR primordium development) or staining wild-type 

roots with acetocarmine. These experiments showed that salt stress led to greater numbers of 

LRPs progressing through the various developmental stages of LR formation. Taken together, 

our studies suggest that salt stress promotes auxin accumulation in developing LRPs thereby 

preventing their developmental arrest. 

In the ARR5:GUS line (the ARR5 promoter is activated by cytokinins), the vascular 

bundle of roots exhibited reduced GUS staining during salt enhancement of NO3
-
-induced LR 

proliferation. This result suggests that salt stress leads to a reduction in root cytokinin levels 

which would allow greater numbers of pericycle cells to initiate LR primordia development. 

GUS staining of the AHK3:GUS and the AHK4:GUS lines, which contain promoters of the 

AHK3 or WOL/CRE1/AHK4 cytokinin receptor genes, respectively, fused to GUS, indicated 

an increase in AHK3 and WOL/CRE1/AHK4 expression in salt-stressed LRs. This increase in 

expression may reflect the need for greater numbers of receptors due to the reduction in 

overall cytokinin levels caused by salinity.  

Examination of ABA and ethylene mutants revealed that ABA synthesis and a 

component of the ethylene signaling pathway are also required for salt-enhanced NO3
-
-

induced stimulation of LR proliferation. In addition, a substantial increase in proliferation of 

2
nd
 order LRs alone, in the stressed abi4-1 was observed indicating that this mutation 

unmasked a difference in the regulation of 1
st
 and 2

nd
 order LRs. 

  

Keywords 

Arabidopsis thaliana, lateral root development, nitrate nutrition, salt stress, auxin, cytokinin, 

abscisic acid. 

 



של ארכיטקטורת שורש , יית ניטראטהשפעת עקת מלח על התפתחות תלו: נושא העבודה

  Arabidopsis thaliana של

 

  גאסטו� אנריקה מרטי� זולא בניטס: ש המגיש
  

  היימר. יאיר מ' פרופ ,סיימו� ברק' דר :ש המנחי
 
  

  תקציר
  

כגו� , י קרקע מקומיי�בתגובה לתנא, שורשי הצמח מראי� יכולת של התפתחות פלסטית מרשימה  

�י  תצורת "נקבע ע) ארכיטקטורת השורש(ממדי של השורש �המבנה התלת. יובש או זמינות נוטרינטי

 �לא ברור כיצד .  י קצב וכיוו� הצמיחה של כל שורש בנפרד"וע, )LR(הסתעפות השורשי� הצדדיי

�ארכיטקטורת השורש משתנה בתגובה לתנאי קרקע תת�א� כי , בש או מליחותכגו� יו, אופטימאליי

�מספר מחקרי� הראו שריבוי הLRעל כל . י עקה אוסמוטית או מליחות" מעוכב בצורה משמעותית ע

��כל המחקרי� הללו בוצעו ע� צמחי� שגודלו בתנאי הזנה אופטימאליי� אשר לא מעודדי�  ריבוי ה, פני

LR .לשנות א �ת תגובת שורשי הצמח לתנאי זאת למרות ששינויי� בהרכב חומרי המזו� בקרקע עשויי

תהייה שונה בשורשי ארבידופסיס שעברו אינדוקציה , הנחנו כי השפעת עקה כגו� מליחות, כ��על. עקה

: י שינויי� ברמת ההורמוני� הצמחיי�"י ניטראט וכי שינויי� אלו יהיו מווסתי� ע"לריבוי השורשי� ע

  .או חומצה אבססית/ציטוקני� ו, אוקסי�

�בחרנו בשיטה לאינדוקצית ריבוי ה, נחה זאתמנת לבחו� ה�על  LRי  העברת נבטי ארבידופסיס " ע

המכילות ניטראט בריכוז גבוה ע� ,  מקוטעNutrient agarלצלחות המכילות , שגודלו בריכוז ניטראט נמו#

התוצאות שלנו הראו כי טיפולי ניטראט ומלח שמוקדו באיזור מסויי� של שורשי� ראשוניי� . או בלי מלח

�רמו לריבוי הגLRsבהשוואה למקטע האגר שהכיל ,  מסדר ראשו� ושני במקטע המעושר בניטראט ומלח

בניסויי� בה� הועברו נבטי� ממצע ע� ניטראט בריכוז נמו# לצלחות שהכילו אגר ע� . ניטראט ללא מלח

��נצפה ריבוי ה, ניטראט ומלח בכל המקטעיLRsמסדר של,  א$ גדול יותר �מצד . ישיכולל הופעת שורשי

�אורכ� הממוצע של ה, שניLRsושל ה,  אלו�taprootלא היה הבדל , לעומת זאת.  קט� במידה משמעותית

�מה שמאפשר להניח כי הפחתה באורכי ה, בס# אור# מערכת השורשי� שעברו או לא עברו עקהLRוה �

taprootקבלו פיצוי בריבוי מספר ה,  בתנאי מלח�LR .לעקה אוסמוט �ית בלבד הראתה חשיפת השורשי

�שתוספת בריבוי הLRהיתה ייחודית לעקת מלח  .��הפחתת האור# של ה, אולLR בתנאי עקה אוסמוטית 

  .מרמזי� כי שינוי זה נגר� כפי הנראה בגלל המרכיב האוסמוטי בעקת המלח

�תפקיד האוקסי� בריבוי ה  LRע, י ניטראט ומלח" שעברו אינדוקציה ע �י ביטול מוחלט של "הודג

 LR primordiaמספר רב יותר של , בשורשי� שעברו עקת מלח, יתר על כ�. י מלח" עLRעידוד ריבוי 

(LRPs) הראו ביטוי של הג� המדווח GUSי פרומוטור ה" המופעל ע� DR5  

י� אלו תואמי� במידה רבה את התוצאות של ממצא. מאשר בשורשי� שלא עברו עקה,  הרגיש לאוקסי�

 GUSהמכיל את הפרומוטור המפעיל את ביטויו של  (END199 בקו GUSצביעה היסטוכימית של 

�מהשלבי� המוקדמי� ביותר של התפתחות הפרימורדיה של הLR( ,צביעת שורשי ז� הבר ע �י "או ע

 העוברי� את שלבי LRPsותר של ניסויי� אלו הראו כי עקת מלח גורמת למספר רב י. אצטוכרמי�



�ההתפתחות השוני� של היווצרות הLR .הנ �תומכי� בהצעה שעקת מלח מעודדת הצטברות , ל"הממצאי

�של אוקסי� בLRPs�  . המתפתחי� ולכ� מונעי� את עיכוב התפתחות

�פרומוטור ה (ARR5:GUS בקו ARR5מופעל ע "��ה) י הציטוכיניניvascular bundle של 

� במידה מופחתת במהל# הריבוי של הGUSאו צביעת השורשי� הרLRsי ניטראט " שעברו אינדוקציה ע

דבר שעשוי , תוצאה זו מאפשרת להניח שעקת המלח גורמת להפחתה ברמת הציטוכיני� בשורשי�. ומלח

�לאפשר למספר רב יותר של תאי� פריסייקלי� להחל את התפתחות� של הפרימורדיה של הLR  . צביעת

GUSוים  של הקAHK3:GUS ו - AHK4:GUS  שלהמכילים בהתאמה � cytokinin receptor פרומוטרי

genes  AHK3 ו-WOL/CRE1/AHK4  ל �-  וAHK3 הראו הגברה בהתבטאות של, GUS -מצומדי

WOL/CRE1/AHK4 ב-LRs  אלו משק$ אולי את הצור# במספר רב . תחת עקת מלח �הגברת ביטוי גני

�  .י עקת מלח"ירידה ברמת הציטוקני� הנגרמת עלנוכח ה, יותר של רצפטורי

 ethylene והמרכיב שלה ABA ושל אתיל� הראתה שסינתיזת ABAבדיקת המוטנטי� של 

signaling pathway לסטימולציה של ריבוי �בעקת , י ניטראט"שעברו אינדוקציה ע, LR דרושי� ג� ה

�נצפה גידול משמעותי בריבוי ה, בנוס$. מלחLRד במוטנט  מסדר שני בלבabi4-1דבר ,  בתנאי עקה

�המראה כי מוטנט זה מבהיר את ההבדל בוויסות הLRs מסדר ראשו� ושני  .  

  

  :מלות מפתח

Arabidopsis thaliana ,חומצה , ציטוקנין, אוקסין, עקת מלח, הזנה בניטראט, התפתחות שורשים צדדיים
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   תקציר-'ברונזה תיכונה ג, הישוב בצפון מערב הנגב בשלב האחרון של תקופת הברונזה התיכונה
  

  למאת דוד ג
  אליעזר אורן' פרופ: המנחה

  
מתגבש בצפון מערב הנגב מערך ,  ואילך17-מסוף המאה ה, בשלב האחרון של תקופת הברונזה התיכונה

-אל-תל, עזה: האתרים הם. עד נחל שקמה, בתושל ישובים אורבניים הממוקמים באגן נחל הבשור וסבי

תל , תל רידאן, תל מלחתה, תל שרע, תל הרור, )מוגרבי ( תל מור , מה'תל ג, פרעה דרום-אל- תל, ול'עג

ובמועד הקמתו ,  גבול הארץ הנושבת-יחודו של מערך ישוב זה הוא במיקומו הגיאוגראפי . נגילה

,  חקר התרבות החמרית של מערך יישוב זה-טרת העבודה מ.  במצרים15  - ימי השושלת ה-והתגבשותו 

  .הגדרת מבנהו הסוציופוליטי וארגונו המרחבי והבנת קשריו עם מרחבים מדיניים סמוכים אליו

 של איזור מעיון במחקרי סביבה ואקלים קדומים. התקופה נעדרת כמעט לחלוטין מקורות הסטוריים

מראשית : גבולות כרונולוגיים למחקר. יים לאלו הקדומים מסתבר דמיונם של תנאי הסביבה הנוכחהמחקר

תל , עד כיבוש שרוחן, ס" לפה1600סביב ,  לחופי הלוואנטMCIII/LCIהופעת יבוא קיפרי של קבוצות 

עם הופעת היבוא הקיפרי מצטרפת כנען למארג המסחרי והפוליטי . ס" לפה1540, י יעחמס" ע,ול'אל עג

  .של הים התיכוןאשר הולך ונטווה באגן המזרחי 

בעושר הממצא ובבדיקת ,  הדבר בא לידי ביטוי הן בגודל האתר.האתר המרכזי באיזור הוא שרוחן

השכבות הקדומות  ניתוח סטרטיגראפי מפורט מתארך את .כיה איזורית לפי מודל המוצע במחקררהייר

במעלה לחקר לתארוך השכבות והממצא בהן חשיבות ראשונה . נושא שנוי עד היום במחלוקת, בתל

  .הקרמי בעיקר, הממצא החומרי בן התקופה

ח "על סמך כושר הנשיאה המקומי לקיום בע. טרום העיור שימש האיזור למחית אוכלוסיה פסטוראלית

ל הקמת האתרים האורבאניים  היקפן של עבודות העפר והבניה ש. משפחות800- היקפה נאמד ב.רועים

אשר סבל אותה עת , תנועת אוכלוסיה מאיזור ההרמסיני ומזה הגיע ככל הנראה . דרש כוח אדם נוסף

העדרו המחלט של עורף כפרי ומועדה , תנועת האוכלוסיה, היקף עבודות הבינוי. מזעזועים חברתיים

הינם עדויות , כפי שהיא באה לידי ביטוי במכלולים הקרמיים הדומים בכל האתרים, האחיד של הבניה

, לממלכת הדלתה . ממלכת הדלתה- להצעתי, יטית בתהליך העירנסיבתיות למעורבותה של ישות פול

 היה אינטרס חיוני , ובתהליך התרחבות אינטנסיבי באוואריסהמצויה בלחץ מתמיד ממצרים העליונה

כלכלת האיזור התבססה על . דגנים ומחסה בשעת צרה, אדם-בעורף איסטראטגי אשר עשוי לספק כח

ול שימשה מוקד הפצה של 'תל אל עג. וסחר פנים, קפריסין ומצריםסחר חוץ בעיקר עם , מרעה, ייצור דגן

  .קרמיקה קיפרית לאתרי חוף ואתרי סחר מרכזיים בפנים הארץ

רחובות , בהם מערכת אחידה של עבודות עפר, התכנון העירוני בכל האתרים כלל אלמנטים דומים

כן שטחים לא בנויים בתוך השטח והעדר קירות כפולים , התכנון הדומה. מבננים ומבני ציבור, מצטלבים

  .מוקדםמפורט  מעידים על תכנון המוקף חומה 

בממצא הקבורה עדות לתהליך חברתי של . ול'הקבורה נחקרה בעיקר לפי המידע המפורט מתל אל עג

  .מעבר מחברה אגליטארית של מקימי האתר לחברה מרובדת עם סממנים ראשונים של עושר חומרי



  .וכן ממצא חפצי מתכת ואלבסטר, רמי האופייניהוצג במחקר המכלול הק

האתר . 16- אין מודל אחיד של חורבנות בצפון מערב הנגב הנלווים לסיומה של התקופה באמצע המאה ה

 בעקבות 18-י פרעוני השושלת ה"אך זה שוקם במהרה ע, ול'י יעחמס היה תל אל עג"היחיד שחרב ע

תרי צפון מערב הנגב נפגעו בעקבות מסע יעחמס במידה שאר א. ערכו הכלכלי כמסוף ימי ומרכז איזורי

 בהר הינו ראשית התערערות החברה של סוף 17-המשבר הישובי מסוף המאה ה. או כלל לא, פחותה

 שבאו בעקבותיו משלימים את שינוי פניה 18-מסעות יעחמס ומלכי השושלת ה. תקופת הברונזה התיכונה

  .זה המאוחרתשל החברה הכנענית והמעבר לתקופת הברונ

המאפיינים היחודיים של התרבות החמרית הכנענית של . א: מבהיר המחקר את הנקודות הבאות, לסיכום

  .האיזור

תהליך זה אינו מקביל למה שקרה . י ממלכת הדלתה"התהליך הייחודי של העיור באיזור שהונע ע. ב

  .במערכת ישובית כלשהי בכנען של תקופת הברונזה התיכונה

ריק , מחבל ארץ פריפריאלי היושב בגבול הארץ הנושבת. הסוציופוליטי היחודי של האיזורהתפקיד . ג

הופך האיזור בסוף תקופת הברונזה התיכונה לחוליה חיונית בשרשרת הקשרים , מאוכלוסיה יושבת קבע

אף לא המשך אורגני , העצמאית" ממלכת שרוחן"האיזור איננו . הנרקמים באגן המזרחי של הים התיכון

בעל תרבות חמרית , זהו למעשה חבל ספר מצרי. של תהליך העיור בכנען בתקופת הברונזה התיכונה

  . המהווה עורק חיים וחלק אינטגראלי של ממלכת ההיקסוס בדלתה המזרחית של הנילוס, כנענית
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On the last phase of the Middle Bronze Age, since the end of the 17th century, an 
array of urban settlements crystallizes in the north-western Negev, the Basor basin 
and around, towards Nahal Shikma. The sites are: 'Aza, Tel el-Ajjul, Tel el-Far'a, Tel 
Jemmeh, Tel Haror, Tel Sera, Tel Mor, Tel Nagila, Tel Malhata and Tel Ridan. The 
uniqueness of this settlement system is its geographical location- the frontier of the 
settled land, and its establishment date- the time of the 15th dynasty in Egypt. The aim 
of this research is investigation of the material culture of this settlement system, 
determination of its sociopolitical structure, its regional organization and its 
connections with adjacent political entities. 
There is a total dearth of historical documentation during this time. Investigations of 
ancient environment and climate reveals the similarity between the ancient and the 
recent conditions of the region. Chronological boundaries of the research: from the 
appearance of Cypriot MCIII/LCI pottery in the Levant ports, around 1600 BC, to the 
occupation and the destruction of Tel el-Ajjul, Sharuhen by the first king of the 18th 
dynasty, 1540 BC. With the appearance of the Cypriot pottery, Canaan joins the web 
of political and commercial connections which is being established in the eastern part 
of the Mediterranean.  
The central site in the region is Tel el-Ajjul, probably Sharuhen. The evidences are its 
size, the reach find and a suggested model for investigation of regional hierarchy. A 
detailed analysis dates the ancient layers of occupation in this site, a scholarly 
controversial subject. The dating of these layers has a unique importance for the 
research of the material culture, the pottery especially at that time. 
According to a simulation of local capacity of grazing flocks, The capacity of the 
region to support human non-sedentary population prior to the urbanization was 
limited to 800 families. This population could not carry out the task of urban 
construction and earthworks. Additional manpower was probably brought from Sinai, 
Wadi Tumilat and the collapsing central mountain region. The volume of the 
earthworks, the population movement, the total absence of rural background and the 
fast construction of the sites according to the similar ceramic assemblage on all the 
first occupation layers in all the sites, all these facts are circumstantial evidence of the 
involvement of a powerful political entity in the process- the Delta Kingdom. This 
stranger kingdom in Egypt, suffering from a permanent pressure from Upper Egypt, 
her capital, Avaris is growing "enormously" during the second half of the 17th century, 
had a vital need for strategic hinterland which can supply cereals, manpower and a 
shelter in need.  
The regional economy was based on grain production, livestock, trade with Cyprus, 
Egypt via north Sinai corridor and maritime trade, and internal connections. Tel el-
Ajjul was a terminal for imported goods especially Cypriot pottery, distributed over 
internal central and shore sites.  
The components of urban planning in the sites were similar: earthwork system around 
the site, crossing roads, insulae and public architecture. The evidences for early 
planning are: the similar planning, the lack of  attached double walls and existence of 
empty areas inside the wall circumference. 



Burial customs were investigated according to the rich find in the cemeteries of Tel 
el-Ajjul. This find is evident for a social process of development from egalitarian 
society of the first settlers to a stratified society with clear characteristics of wealth 
accumulation.  
The typical regional assemblages of local and imported  pottery,  metal, alabaster and 
stone artifacts are investigated in this research.  
There is no constant model of destructions in the north-western Negev during the 
termination process of the Middle Bronze Age. The only site partially ruined by 
Ahmose was Tell el-Ajjul, but it was reconstructed again within a short time by the 
first kings of the 18th dynasty after its economic value being a maritime and 
continental trade terminal and a regional center. The other sites were hardly or not at 
all damaged by Ahmose's campaigns.  
The social crisis in the central mountain region in the end of the 17th century BC is the 
beginning of the social collapse of the Canaanite middle bronze age society. The 
campaigns of Ahmose and the early kings of the 18th dynasty complete the process of 
changing the Canaanite society and the beginning of the Late Bronze Age. 
In summary, the research reveals: a. The unique characteristics of the Canaanite 
material culture of the region. 
 b. The unique process of the regional urbanization, established by the Delta 
Kingdom, a process unparalleled in any other settlement system in Middle Bronze 
Age Canaan. 
c. the unique sociopolitical role of the region. From a peripheral  region situated on 
the frontier of the cultivated land, empty of sedentary population, it changes during 
the last phase of the Middle Bronze Age to an important link in the chain of relations 
in the eastern Mediterranean. The region is not the independent "Kingdom of 
Sharuhen" nor an organic continuation of the urbanization process of  Middle Bronze 
Age Canaan. Rather, it is an Egyptian frontier province, a vital artery and an integral 
part of the Hyksos Kingdom in the eastern delta of the Nile. 
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  :נושא העבודה

   יחודיות מול אוניברסאליות–מודל ביטוח הבריאות בישראל 

  :ש� המגיש

  איל��דנה שוור�

  :ש� המנחי�

  שפרה שור�' פרופ

  רויטל גרוס' פרופ

  :תקציר העבודה

  :רקע

חולל בישראל רפורמה במערכת הבריאות בכלל ובמודל ) מ"חבב(חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

 נוצר למעשה מבנה ביטוחי המורכב משלושה רבדי  �1995 בפעלתוע  ה. ביטוח הבריאות בפרט

  "): מודל הרבדי ("

  .  ביטוח בריאות ממלכתי לכלל האוכלוסייה באחריות המדינה�הרובד הראשו� . 1

  .   ובאחריות�קופות החולי  למבוטחי ) �"שב( שירותי הבריאות הנוספי  �הרובד השני . 2

  .מסחריי  שמספקות חברות הביטוח�ות הפרטיי  ביטוחי הבריא�הרובד השלישי . 3

בעקבות החקיקה הוסדר מימו� מערכת ביטוחי הבריאות ונקבעו כללי המסגרת שפועלי  בה זה 

  . לצד זה הביטוחי  הציבוריי  והפרטיי  ומקיימי  ביניה  יחסי גומלי�

  :מטרות

בהיבטי יחודיות  ובחינתותיאור התפתחותו והתגבשותו של מודל ביטוח הבריאות הישראלי 

י 'המודל הבוורידג –שלושה מודלי  בסיסיי  ובמה הוא שונה מבמה הוא דומה (ואוניברסאליות 

י "י גרמניה ומודל השוק החופשי המיוצג ע"המודל הביסמרקי המיוצג ע, י בריטניה"המיוצג ע

  . )ב"ארה

  :שיטת המחקר

הינו ראיונות כלי המחקר .   בניתוח מדיניות קיימת והערכת מודל קיימחקר איכותני העוסק

 ביצועבנוס* . עומק חצי מובני  פתוחי  ע  מנהלי  בכירי  בתו( מערכת הבריאות ומחוצה לה

ניתוח מסמכי  וניתוח התבטאויות פומביות של גורמי  , סקירת ספרות נרחבת מהאר� ומהעול 

ת  וזאת לש  השלמת הממצאי  שהתקבלו במסגר הישראליתבכירי  במערכת הבריאות

  . הראיונות ותיקופ 

  :ממצאי 

מ� היסוד בצורה ביטוח הבריאות מ לא שינה את מודל "חבב: התפתחות והתגבשות המודל •

 והשחקני    תו( שמירה על הבסיס הקיי יקיצונית אלא עשה שינויי  אינקרמנטל

מ שינה את עקרונות המשחק ומכא� ג  את יחסי הגומלי� בי� " ע  זאת חבב.העיקריי 

  .השחקני 

, תחרות, שוויוניות: ה�הנדונות על ידי המנהלי  הבכירי  לגבי המודל הסוגיות המרכזיות  •

זו ומשתלבות סוגיות אלו קשורות  .השילוב בי� המגזר הפרטי למגזר הציבורי ותפקיד המדינה

הרצו� להגברת התחרות בי� קופות החולי  ומנגד הצור( : לדוגמא. בזו ומשפיעות זו על זו

הרצו� לקד  את השוויוניות ומנגד הרצו� להגביר את ; קוח המדינה על פעילות�בהסדרה ובפי

 . התחרות ברובד השני המוביל לשחיקה בשוויוניות



 מתו( ניתוח המודלי  עולה כי :בחינת המודל הישראלי בהיבטי יחודיות ואוניברסאליות •

.  פרטי או ציבורי–קיי  מאפיי� בולט המבחי� ביניה  והוא אופי המימו� ואספקת השירותי  

בנויי  באופ� , למרות השוני ביניה  במאפייני  ובעקרונות, שלושת המודלי  הבסיסיי 

. �"השב, ואילו במודל הישראלי יש רובד משולב.  פרטי וציבורי–בסיסי משני רבדי  טהורי  

 כיו� שיש מבוטחי  בעלי שני סוגי  של 100%במודלי  אחוז המבוטחי  הכולל עולה על 

 .וחי  ויותרביט

 .ערכי  ושחקני  שוני , המורכב מעקרונות" מובייל"הישראלי ייחודי ונית� לדמותו להמודל  •

מידת הגמישות ושיווי המשקל , מוביילי  קיימי  ג  במודלי  אחרי  בעול  א( ההרכב

 . אופטימאלי לביטוחי בריאות/לכ� ג  קיי  קושי להציג מודל אידיאלי. שלה  שוני 

  :סיכו דיו� ו

הנימה המשתמעת מתו( הראיונות היא כי מודל הרבדי  הישראלי הינו מודל שעונה בדר( 

המיטבית האפשרית לדרישות מרבית הציבור ומנסה לתת את המקסימו  הנית� בתקציב 

   ."המובייל"ל שהמרכיבי  ובתנאי  הקיימי  תו( שמירת שיווי משקל בי� כל 

שונות עולה כי כל מודל משק* למעשה את ניסיו� מתו( ההשוואה למודלי  הבסיסיי  במדינות ה

לתפיסה , לאידיאולוגיה החברתית, להרגלי , המדינה להתאימו לאוכלוסייה ולמסורת שלה

קיימות תפיסות השונות ממדינה למדינה . הכלכלית ולתהליכי  הפוליטיי  וההיסטוריי  שלה

, היסטורי, כלכלי, פוליטי, ותיהמצביעות על כ( כי לא נית� לנתק מודל קיי  מתו( ההקשר התרב

. וכי מודל או שיטה שפועלת במדינה אחת לא בהכרח יצליחו במדינה אחרת, חברתי שבו הוא קיי 

  . לא נית� להעתיק מודל בכללותו א( נית� ללמוד על דרכי התמודדות המודל ע  חסרונותיו

צוא איזו� טוב יותר בי�  ולשפר את מודל ביטוח הבריאות בשני  הבאות תו( ניסיו� למיש להמשי(

והשאיפה , הממלכתי, השאיפה לשוויוניות ולהקטנת הפערי  לפחות במסגרת הרובד הראשו�

אחד הכווני  שיכולי   .לתחרות ולבחירה חופשית והקטנת מעורבות המדינה ברבדי  האחרי 

דע לקד  זאת הוא הגברת השקיפות של המודל על שלושת רבדיו וזאת באמצעות מסירת יותר מי

לציבור לש  הגברת יכולתו לבצע בחירה מושכלת ולנווט בי� הרבדי  השוני  לש  בחירת ביטוח 

ייתכ� כי הרחבת הידע של הציבור תקטי� את בעיית כפל הביטוח . הבריאות הכדאי והנחו� לו

  .  במודל הישראלי וא* תוביל להקטנת ההוצאה הפרטית לבריאות
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Background: 

The National Health Insurance Law started a reform in the Israeli health system in 

general, and in the model of health insurance in particular. With the implementation 

of the law, an insurance “pyramid” was created, made up of three “tiers” (“the Tier 

Model”): 

• The First Tier: national health insurance for the entire population, for which the 

government is responsible; 

• The Second Tier: supplemental health services for members of the HMOs, for 

which the HMOs themselves are responsible; 

• The Third Tier: private-commercial health insurance, supplied by insurance 

companies.  

Following the legislation, the financing of the health insurance system was regulated, 

and the rules of a framework in which public and private insurance operated side by 

side, in reciprocity, were established.  

Objectives: 

The description of the development and consolidation of the Israeli health insurance 

model and examination both of its unique and universal aspects (in what way does it 

resemble basic models elsewhere in the world, and how does it differ from them – the 

Beveridge model, represented by the United Kingdom; the Bismarck model 

represented by Germany; and the Free Market model represented by the United 

States). 

Methodology: 

Qualitative research project which analyzes existing policy and its assessment of an 

existing model. The research instruments are in-depth, semi-structured, open 

interviews with senior officials and executives, both from within and outside of the     



Israeli health system. In addition a broad survey of Israeli and foreign literature on the 

subject was undertaken, analysis of documentation and of public statements by senior 

figures in the Israeli health system, in order to complement and validate the findings 

of the interviews. 

Findings: 

• The National Health Insurance Law did not require extreme changes in the 

fundamental (existing) model, but introduced incremental changes while 

preserving the existing base and the main players. For all that, the law changed 

the rules of the game, together with the inter-relations between the players.  

• The central issues discussed by senior officials and executives are: equality, 

competition, the combination of the private and public sectors, and the role of 

the State. These issues are interrelated, intertwined, and mutually influence each 

other. For example, the desire to increase competition between the HMOs on the 

one hand, and the need for governmental regulation and supervision of their 

activity on the other; or the desire to improve equality on the one hand, and the 

desire to increase competition in the second tier, which may lead to an erosion 

of equality, on the other. 

• Examination of the Israeli model in terms of its uniqueness and universality: an 

analysis of health insurance models in other countries reveals one prominent 

feature that distinguishes them from each other: the mode of financing and 

provision of services – private or public.  The three basic models, despite the 

difference in their respective features and principles, are fundamentally built on 

two tiers: private and public. The Israeli model, however, has a third, mixed, 

tier, that of Supplemental Health Services. The percentage population insured 

exceeds 100% in the models, because there are people who have two or more 

forms of insurance. 

• The Israeli model is unique and can be compared to a "Baby’s Crib Mobile" 

which is composed of principles, values and different players. Such Mobiles 

exist in other models elsewhere in the world, but the components, the extent of 

flexibility and their balance are different. Consequently, there is difficulty in 

proposing an ideal or optimal health insurance model.   



Discussion and Conclusions: 

The direction emerging from the interviews is that the Israeli Tier Model is one that 

responds in the best possible way to the needs of the majority of the population, and 

tries to give as much as possible, within the limits of the budget and prevailing 

conditions, while maintaining a balance among all the components of the "Mobile".  

Comparison of the basic models in different countries indicates that each model in 

essence reflects an attempt by the country to adapt it to its own population, tradition, 

customs, social ideology, economic philosophy, history and political processes. The 

different conceptions that exist in different countries indicate that a model cannot be 

separated from its cultural, political, economic, historical or social context; and a 

model or system that operates in one country will not necessarily succeed in another. 

While it is not possible to reproduce a model in its entirety, it is possible to learn from 

the way it deals with its shortcomings.  

There is room to continue to improve the Israeli health insurance model in the years to 

come, to achieve a better balance between the aspiration for equality and narrower 

socio-economic gaps, at least in the first, public tier, and the desire for competition, 

freedom of choice and a reduction in government interference in the other tiers. One 

way of achieving this is the improvement of the transparency of the system, in all its 

three tiers. This can be done by providing the public with more information, to 

enhance its ability to make informed decisions and navigate between the different 

tiers, in order to select the health insurance that is most cost-effective and most suited 

to the individual’s needs. It is possible that more public information will reduce the 

problem of double insurance in the Israeli model, and lower private health costs.  



  הספר כתלות בערכים ארגוניים-מעורבות הורים בבית: נושא העבודה

  דניאל פלד: שם המגיש

  סעד-איסמעיל אבו' פרופ: שם המנחה

  תקציר

  

- בבית) מאפיינים אתיים ומאפיינים ניהוליים(עבודה זו בדקה את הקשר בין מאפיינים ארגוניים 

 –תחושת השפעה ( עמדות ההורים נבדקו, בנוסף.  בוהוריםהמעורבות ) סוג(לבין אופי , הספר

Empowerment –שביעות רצון , הנובעת משיתופם בתהליך החינוכי,  שאותה חשים ההורים

הנוגעת , המסגרת התיאורטית בעבודה זו.  בקשר זהםכגורמים מתווכי) הספר ואמון- מבית

ניים של ערכים ארגו" מיפוי"התבססה על מודלים תיאורטיים המתארים , לערכים הארגוניים

ערכים אתיים המיוצגים על ידי סוגי האקלים . 1: ערכים אלו הם. הספר- הקיימים בו זמנית בבית

 סגנונות ניהוליים אשר מאפיינים ומבטאים את –ערכים ניהוליים . 2; האתי הקיימים בארגון

 סוגי. ערכים ניהוליים אלו מיוצגים על ידי מודל הערכים המתחרים. הערכים התרבותיים בארגון

" אינסטרומנטליות", "אכפתיות", "חוק וקוד: "האקלים האתי שבהם השתמשתי במחקר זה הם

, "מודל יחסי אנוש: "המיוצגים במחקר הם) הערכים המתחרים(סגנונות הניהול ". עצמאות"ו

ערכים ". מודל התהליכים הפנימיים"ו" מודל המטרות הרציונליות", "מודל המערכת הפתוחה"

  .ו לשמש כמשתנים בלתי תלויים במחקר זהארגוניים אלה נבחר

  

התבססה על תפישת המעורבות של , הספר-המסגרת התיאורטית הנוגעת למעורבות ההורים בבית

המאופיינת בהשתתפות פעילה , "שיתוף"מעורבות מסוג . א: מימדי-ההורים באופן אקטיבי ודו

, מתן הרצאות לתלמידים, ארגון אירועים:  כמו,הספר- תוהתנדבותית בעיקרה של הורים בבי

המאופיינת , "קונפליקט"מעורבות מסוג .  ב; ועודהספר-תהשתתפות בקבלת החלטות בבי

  . תלונות ואף הפעלת כוח,  המבוססת על חיכוכיםהספר-תבאינטראקציה של הורים בבי

  

 - מורים ו211מתוכם נדגמו , ספר יסודיים מאזור חיפה והצפון- בתי20אוכלוסיית המדגם כללה 

שאלוני המורים . משני מקורות בלתי תלויים, נתוני המחקר נאספו בעזרת שאלונים.  הורים936

ואילו שאלוני ההורים ייצגו את עמדותיהם וכן את סוג , שימשו למיפוי הערכים הארגוניים

  .מעורבותם

לאחר בדיקת תקפותו על ידי מדדי ההתאמה ועל ידי בדיקת מודל , ניתוח המודל המחקרי נעשה

  ).SEM(בעזרת משוואות מבניות , מתחרה, רנטיביאלט

  

ממצאי המחקר העיקריים תמכו בקיומם של הקשרים בין הערכים האתיים והערכים הניהוליים 

על פי ממצאי המחקר ניתן לנבא את מעורבות ההורים . הספר-לבין מעורבות ההורים בבית

מעורבות ההורים . כים הניהולייםהן על ידי הערכים האתיים והן על ידי הער, המבוססת על שיתוף

בתיווכם של , קשורה על פי ממצאי המחקר לגורם האמון, המבוססת על קונפליקטים ומאבקי כוח

  . משתני שביעות הרצון ותחושת ההשפעה

סגנונות הניהול המועדפים על ההורים כבסיס למעורבותם השיתופית היו , פי ממצאי המחקרעל 

סוגי ). מודל המערכת הפתוחה(והסתגלות ) מודל התהליכים הפנימיים(אלה שמייצגים יציבות 



" חוק וקוד"האקלים האתי שהיוו את הבסיס המועדף על ההורים לשיתוף בתהליך החינוכי היו 

  ".אכפתיות"ו

קשור , שסוג המעורבות המבוסס על קונפליקטים ומאבקי כוח, אי המחקר מצביעים על כךממצ

דרושה על פי הממצאים , על מנת שמעורבות מסוג זה תצומצם. באופן עקיף לערכים הארגוניים

  .הספר-שביעות רצון ותחושה של השפעה שהורים חשים כלפי בית, מידה של אמון

דדי המחקר מהווים גורמים משמעותיים בהבנת הסיבות ממצאים אלו מצביעים על כך שכל מ

  .השונות לסוגי המעורבות ההורית

  

ניתן . הערכים הנמוכים יחסית של אומדני המודל, האחת. המחקר מציג שתי בעיות מתודולוגיות

הורים (לשייך אומדנים נמוכים אלו לשיטה שבה נאספו הנתונים משתי אוכלוסיות שונות 

) Common method variance" (שונות של מקור יחיד" מאפקט העה להימנשיטה המנס, )ומורים

. הבעיה המתודולוגית השנייה נוגעת לסיבתיות. לפיו כל משתני המחקר נמדדים על ידי אותו הכלי

קשה , למרות שהמודל המוצע הראה תוצאות התאמה טובות יותר מאלו של המודל המתחרה

אשר יאפשרו , )לדוגמה, מחקרי אורך(קרים נוספים לכך דרושים מח. להסיק קשרים סיבתיים

  .להציב השערות המבוססות על סיבתיות

  

מדגישות את החשיבות בזיהוי של הערכים , כפי שעולה מתוך הממצאים, מסקנות המחקר

הבנת . זאת כדי להבין את עמדותיהם של ההורים המובילה לרמת וסוג מעורבותם, הארגוניים

 תציב כלי עזר שימושי –ת ההורים ומעורבותם בתהליך החינוכי עמדו, הקשר שבין הערכים

  .הספר לבין ההורים- לשיפור יחסי הגומלין בין בית

  

הספר לבין -התרומה התיאורטית של המחקר היא החיבור בין הנושא של מעורבות ההורים בבית

  . ערכים אתיים וערכים ניהוליים–היבטים שכמעט ולא נחקרו בעבר 

גית תורם המחקר לתיקוף מדדים המאפשרים אבחנה בין סוגי מעורבות שונים מבחינה מתודולו

מוצעת כאן האפשרות ליישם , בכל הנוגע לתרומה המעשית של המחקר. הספר-של הורים בבתי

כך שניתן , הספר- את הממצאים לקראת שיפור הקשר בין ההורים כבעלי עניין מרכזיים לבין בית

  . בפעילות ההוריםיהיה להגביר את המרכיב השיתופי

  

  

  : מילות מפתח

ערכים מתחרים , )Ethical climate(אקלים אתי , )Parental involvement(מעורבות הורים 

)Competing values( , השפעה)Empowerment( , שביעות רצון)Parental satisfaction( , אמון

)Trust.(  
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ABSTRACT 

This study examined the relationship between organizational characteristics (ethical 

and administrative) of school and type of parental involvement. It also explored the 

mediating effects of parental attitudes: perceived parental influence (empowerment), 

satisfaction, and trust. The theoretical framework of this study, regarding 

organizational characteristics, was based on theoretical models that describe 

"mapping" of the organizational values which co-exist in schools. These values 

include: 1. ethical values, i.e. types of ethical climate in the organization, 2. 

administrative values, meaning styles of management which are represented by the 

Competing values model. The types of ethical climate employed in this study are: 

"law and code", "caring", "instrumentality", and "independence."  

The styles of management (competing values) represented in this work are: the 

"Human resources model", the "Open system model", the "Rational goals model", and 

the "Internal processes model". These organizational values were chosen as 

independent variables in the current study. 

The theoretical framework regarding parental involvement was based on 

parents' perception of involvement, both in active and two-dimensional concept: (a) 

"Cooperative" type of involvement, characterized by an essentially active and 

voluntary participation in school affairs such as organizing events, giving lectures to 

students, taking part in the decision-making process, etc. (b) "Conflict" type of 

involvement, characterized by parental interaction in school based on friction, 

complaints, and even using force. 

  The study population was drawn from 20 elementary schools in Haifa and the 

northern regions of Israel, comprising 211 teachers and 936 parents. Data were 

collected by questionnaires from two independent sources. The ones given to the 

teachers were utilized to map the organizational values, while the ones given to the 

parents represented categories of parent attitudes and the type of their involvement. 

The analysis of the research model, after ascertaining its validity by fit measures and 

alternative model, was carried out, using structural equations modeling (SEM) 

procedure.  
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 The main results of the study supported the existence of relations between the 

ethical and administrative values and parental involvement in school. Cooperative 

type of involvement was found to be predicted both by the ethical values and the 

administrative ones. According to the findings, the conflict type of involvement was 

found to be related to trust, mediated by satisfaction and perceived parental influence.         

             According to the research findings, the administrative styles preferred by the 

parents as a basis for their cooperative involvement were those displaying stability 

(the internal processes model) and adaptability (the open system model). The types of 

ethical climate constituting the parents' favored incentive for taking part in the 

educational process were "Law and code" and "Caring". 

The conflict based involvement, according to the study results, was found to 

be indirectly related to organizational values. The findings showed that a reduction in 

this type of involvement requires a measure of trust, satisfaction, and perceived 

parental influence the parents feel towards the school. These findings indicate that all 

the variables used in the model play significant roles in understanding the various 

reasons underlying the types of parental involvement. 

The study results raise two methodological concerns. The first is the relatively 

low level of the significant relationships in the model. This can be attributed to the 

method by which the data were obtained from two different populations (parents and 

teachers), a method attempting to avoid the problem of common method variance. 

The second methodological concern is related to causality. Although the study model 

shows better results than the competing model, causality of each one of the 

hypothesized relationships is still not conclusive. More rigorous research designs are 

needed to formulate causation-based hypotheses. 

The conclusion of the research points to the importance of identifying and 

understanding organizational values, so that parental attitudes, leading to the levels 

and the types of involvement, may be better comprehended. Understanding the 

relationships between organizational values, parental attitudes and the way parents 

taking their part in the educational process, will set a practical tool to improve the 

cooperative component between the school and the parents. 

 

Key words: 

Parental involvement, Ethical climate, Competing values, Empowerment (perceived 

parental influence), Parental satisfaction, Trust. 
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  .תרבותי-חברתי-שיח מיני; ספרות הדרכה מיני באסלאם – נושא העבודה

  . דפנה פורמבה– שם המגיש

  .דרור זאבי'  פרופ– שם המנחה

הדרכה מינית היא חלק ממערך הידע . עבודה זו עוסקת בספרות הדרכה מינית אסלאמית -  תקציר

נשען הידע ,  האסלאמיכשאר מרכיבי הידע. שמעניקה דת האסלאם למאמיניה בכל תחום בחייהם

ומקורות הסמכות הדתית והתרבותית שהתפתחה ' החדית, הקוראן, אנשיו, המיני על דברי הנביא

גם הידע המיני קיבל פרשנויות , כביתר תחומי החיים המוסלמיים. מראשית האסלאם ועד היום

ץ פי זרמי ההלכה האסלאמית וחוק המנהג בחברות האסלאמיות באר- וניואנסים שונים על

  . האסלאם

  

ומטרתה להעביר את הידע , ספרות הדרכה מינית מהווה סוגה ספרותית בספרות האסלאמית

, התפיסה האסלאמית הבסיסית היא. המיני ולהנחות את המוסלמים בפרקטיקות מין ומיניות

כדי לשמור על בריאותו הגופנית , ויש להנחותו כיצד לנהוג ביצריו, שהאדם נברא כיצור יצרי

  . קהילה מאורגנת ויעילהכזה לשמור על בריאותוכ,  כפרטוהנפשית

  

מיניים תפיסה ברורה של יצר - לבחון האם יש בטקסטים ספרותיים. א: מטרת מחקר זה היא 

האם יש קשר בין תפיסות אלה להגדרות של מגדר ומבנים . ב. והאם תפיסה זו משתנה, ומין

  . תרבויות המערבעם נה ומה קורה לתפיסות הללו במפגש עם המודר. ג. חברתיים

להבדיל מסוגות , בספרות מקורות העוסקת בהדרכה מיניתמתמקדת בדיקת שאלות אלה 

  . ופית ומחזותסספרות ,ה כשירה ספרותיות אחרות שיש להן נגיעה לארוטיק

  

  .20-  ועד למאה ה13-מסגרת הזמן לבדיקת הסוגיות הללו מתמקדת ביצירות שנכתבו מן המאה ה

 והלאה 13-והכתיבה מן המאה ה, ה גם קודם לכןתכתיבה בנושאי מין ומיניות נעשש, צריך לציין

  .לא מסמנת את ראשית הצורך בתיעוד הידע המיני

  

. המרחב הגאוגרפי של ספרות ההדרכה המינית שבמוקד עבודה זו הוא האימפריה העוסמאנית

ולותיה באיראן ובצפון חלק נרחב מספרות זו נכתב במחוזות האימפריה וחלק אחר נכתב מחוץ לגב

זו מתורגמת ברובה לערבית ולעוסמאנית והיוותה חלק מעולמם " חיצונית"ספרות . אפריקה

באשר לספרות ההדרכה . כן היא נכללת בקורפוס המקורות- התרבותי של תושבי האימפריה ועל

ה העבוד. מרביתה כתובה הן בערבית והן בעוסמאנית,  ומחוצה לההמינית בגבולות האימפריה

  .תתמקד במקורות הכתובים בשפה הערבית

  

 הקשר שבין השאלות שהעבודה מציגה בנושאי מין ומיניות לבין בחירת טקסטים מסוגה 

הוא גם הקשר שבין חקר השיח לבין הניסיון לשרטט , ספרותית זו כספקי החומר לדיון בהן

 מיניות  כחלק ובמקרה הנדון הקשר שבין שיח מיני ובין פרקטיקות, מציאות כלשהי בעבר

ישנן גישות תיאורטיות ומתודולוגיות למחקר היסטורי . מחשיבה ועשייה בתרבות מסוימת

וישנן גישות , שטוענות שישנה הבחנה ברורה בין חקר השיח לבין החיפוש אחר מציאות היסטורית

למחקר היסטורי המצביעות על הבעייתיות בשימוש בטקסט ספרותי כמקור היסטורי לבדיקת שני 

היא שספרות הדרכה מינית היא טקסט ספרותי , הנחת העבודה של מחקר זה. הדברים גם יחד



ב 

מאתגר או , מעצב, שניתן ללמוד ממנו על תפיסות ופרקטיקות של מין ומיניות כחלק משיח מחנך

וככזה הוא אינו מנותק ממציאות תרבותית קונטקסטואלית שממנה צמח ואליה הוא , משקף

על תיאוריות ומתודות ככלי עבודה לחקר השיח באמצעות מקורות ספרותיים ועל היחסים  .פונה

  . נערך דיון מקיף בפרק המבוא של העבודהבין טקסט לקונטקסט

  

יד חמישה כותבים שונים בתקופות -לביצוע המחקר בחרתי חמישה מדריכים מיניים שנכתבו על

  , נפזאוי'  מאת שיחהגן המבושם, יפאשי  מאת אחמד תתענוג הלבב; שונות וממקומות שונים

כרון יש,  מאת כמאל פאשא זאדהשיבת הגבר אל נעוריו, סיוטי- אל מאת הבהרות בידע המשגל

  .אן' מאת סדיק חסן חהמבושמים מיין

  

הקשר שבין מעמד ותפקיד ; חמשת הכותבים ועבודותיהם נבדקו באורח זהה בשלוש סוגיות

תפיסת היצר המיני והשפעתה על מבנים ומוסדות , דן החברתימיניים של נשים לבין מעמדן ותפקי

- תרבותי-חברתי- ומגמות המשכיות ושינוי בשיח המיני, תרבותיים כנישואין ומשפחה- חברתיים

תיפאשי ונפזאוי . ליישום בדיקה זו סווגו חמשת היצירות לשלושה שלבים על ציר הזמן. אסלאמי

, ה הם דור ההמשך של הממלוכים והעוסמאניםסיוטי וכמאל פאשא זאד, הם האבות המייסדים

  .אן מסמן את הכניסה לעת החדשה והמפגש עם המודרנה'וסדיק חסן ח

  

  

ספרות ההדרכה המינית האסלאמית שנבדקה בעבודה זו משקפת שיח מיני מתמשך מראשית ימי 

, מגמת ההמשכיות אינה תוצר מקרי או סתמי של העברת ידע קדום. 20-האסלאם ועד למאה ה

  .אלא עדות לקיומה של השקפת עולם אסלאמית שמכילה התייחסות לכל תחום בחיי המאמינים

זכר , משקפת השקפת העולם האסלאמית את הבנת היצור האנושי, בתחום המיניות האנושית

, ברואי אללה לא נבראו כדי להגיע לאלוהות. ידי האל-כיצורים יצריים מטבע בריאתם על, ונקבה

וחיי הגוף , היצר המיני הוא טבעי, משום כך. פני האדמה-הנאת החיים עלאלא כדי למצות את 

ערכי או פיזיולוגי של ,  ללא שיפוט מוסרי,מצווים להגשמתו, והנפש של בעליו מותנים בסיפוקו

פי -על. המגבלה החשובה היא הדאגה לסדר חברתי של קהילה יצרנית ויעילה. טעמיו ונטיותיו

  .ך כלכלת תענוגות היצר המיני בהתאם לצורכי הסדר החברתיארגון חברתי צור, תפיסה זו

  

אשר פרצה את ההסגר ,  נכתבה ספרות ערבית מודרנית20-במהלך השליש האחרון של המאה ה

. ידי חלוצים בעולם המערבי שהביאו אותה אל הצרכנים במערב-התרבותי שנכפה עליה על

, מפגש המאכזב והטראומטי עם המערבה, מהעיניים התרבותיות המוסלמיות של כותבי ספרות זו

היצרי ,   ספרות זו חושפת מחדש את המרכיב המיני.הוביל למפגש מחודש ומוחצן עם המזרח

. כחלק מבריאת האדם בהשקפת העולם האסלאמית, הטבעי בחיי היומיום של שני המינים

 הספרות חוזרים אל, שתייה והישרדות, השילוב הטבעי של מיניות האדם לצד יצרים כאכילה

אך , אומנם אין זו ספרות הדרכה מינית. ביוגרפית וספרות בדיה, הערבית בכתיבה אוטוביוגרפית

, תפיסה זו. ייצוגים של שיח מיני שמעיד על קיומה של תפיסת האדם כיצור יצרי מטבע בריאתו

, חוזרת ומציגה את עצמה לבני תרבותה בשפה הערבית, שהמודרנה והמפגש עם המערב צונזרה

באמצעות תרגומים לעשרות שפות לקהל הקוראים , מפירה את הדממה כלפי תרבויות אחרותו

  .ברחבי העולם
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Subject – Islamic Sexual Handbooks; Sexual-Social-Cultural Discourse. 
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Abstruct 

The purpose of this study is to explore sexual, social and cultural discourse within the 

Islamic society during the 13th century throughout the 20th.  For this purpose I chose 

five sexual handbooks written during this timeframe.  

Sexual manuals are a component of erotic literature, a wide spread genre in Arabo-

Islamic societies and cultures. As a cultural product, these handbooks were used as 

the ram’s horn of the Islamic religious, medical, intellectual leadership throughout the 

13th and 20th centuries, to moderate the sexual life of the Islamic community. 

As such, they served to examine: (1) was there an Islamic sexual discourse? 

(2) The connection between women’s sexual position and their social one, (3) the 

nature of human sex drive, and its relations with Islamic social institutions, such as 

marriage and family, and (4) What happened to Islamic sexual writings during the 

modern era? 

 

The study of these issues focuses on five central works of five famous writers in this 

literary genre; Nuzhat el-Albab (The Pleasure of Hearts) by Tifashi, Rawd el-Atir, 

The Perfumed Garden by Nafzawi, Al-Idakh fi Ilm al-Nikah, (Clarifications on the 

Knowledge of Intercourse) by Suyuti, Ruju` El-Sheikh, The Old Man’s Return to his 

Youth by Ibn Kamal Pasha and Nashawat al-Sakran and The Intoxication of the 

Slightly Drunk by Sidiq hasan Khan.  

Having read these works, led me to present their contribution to the Islamic sexual 

concept of knowledge in three phases; Tifashi and Nafzawi were "the founding 

fathers", Suyuti and Kemal Pasha represented the Mamluks and the Ottomans were 

"the continuing generation", and Sidiq hasan Khan acts for "the stage of modern age". 

I found, that the sexual guidance in these works reflected and produced sexual 

discourse, as part and parcel of the Islamic worldview, which has developed since the 

prophet Muhamad`s period in the 19th century. 

 

Islamic worldview understood women to be sexually equal to men in: (1) The right to 

sexual realization and satisfaction, (2) The decision on reproduction, birth control, 

abortion and the fetus creation.  Moreover, women project men’s honor and shame, 
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male success and failure.  Female sexual fulfillment decides the male social status 

outside the bedroom amongst men.  In order to gain public social respect, man needs 

to prove his sexual ability with a woman behind close doors. Thus women are not 

subjected to men, but vise versa. 

 

Islamic worldview viewed the sexual drive as a godly creation, meant to be fulfilled 

for physical and mental health.  As such, the sexual urge and the quest for its 

satisfaction are natural.  The Islamic sexual concept did not indicate an exclusive 

sexual partner of either sex, as long as there was mutual consent and enjoyment. 

However, social life compelled regime of pleasures, which forced behavioral codes 

within social institutions such as marriage and family. The social order defined the 

recommended public sexual choice, while alternative sexual choices were carried out 

privately and secretly. As long as social life was not damaged, forbidden ethics were 

tolerated. I argue, that this attitude indicates the preference of the pleasure principle 

over the social-cultural negative judgment. 

 

Islamic sexual knowledge experienced transformation as a modernization byproduct. 

Sexual guidance writing was silenced, as an internal cultural self-defense, and as a 

responsive introversion, facing the western economical, political and cultural invasion 

into the Islamic world. 

 

Islamic societies and cultures had to pass change progressions close to developments 

and changes in information and knowledge systems.  The sexual need did not change, 

because the human nature did not, but what the eyes saw and the ears heard did 

change.  Systems of covering, hiding and restraining regulated the knowledge, the 

place and the ways of fulfilling the varied human sexuality.  The modern Arabic 

literature of the last third of the 20th century breaks out of the cultural confinement 

that was forced upon her by pioneers in the western world.  It may be, from the 

Islamic cultural eyes of these writers’ literature that the disappointing traumatic 

meeting with the west led to a new and an exposed one with the east.  

 

 In conclusion, sexual, instructional literature did not renew its classic days, but 

Islamic sexual knowledge maintained its vital necessity and presence.  
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  השפעה על הרגלי רישום תרופות במערכת ממוחשבת: נושא

  ר אלון צוקר"ד: מגיש

  יוסי פליסקין' פרופ: מנחה

  תקציר

 , במדינות המתועשות.ההוצאה הלאומית לבריאות מתרחבת ברוב מדינות העולם משנה לשנה

 אם ימשך שיעור .מהתוצר הלאומי )8.8%ישראל  (14.9% ל 7.5%הוצאה זאת מהווה היום בין 

תהיה ההוצאה לבריאות  2013הצפי הוא שבשנת  ,ינקטו אמצעים לריסונו מבלי שהגידול הנוכחי

 ,בפילוח ההוצאה לבריאות לסעיפי משנה . מהתוצר הלאומי הגולמי18.4%בארצות הברית 

 15.1% -ו, וצאה לבריאות בארצות הבריתה מה10.5%ההוצאה על תרופות מרשם מהווה 

. של תקציב התרופות הולך ועולה משנה לשנה הגידול קצב, ה מזאת יתר.)כלל התרופות(בקנדה 

 ההוצאה לתרופות , משנה לשנה7% -ב עולה בממוצע בכ"בעוד שההוצאה לבריאות בארה

  .בשיעור כפול מרשם עולה בממוצע

עים על ההוצאה לתרופות ניתן למנות בראש ובראשונה את הופעתן של יבין המנגנונים המשפ

גורמים נוספים . מאמצי השיכנוע והקידום של חברות התרופותאת ו, רות יותרתרופות חדשות ויק

ההתנהגות , המשפיעים על התהליך הם החינוך הרפואי של הרופאים המתעלם משיקולי מחיר

ומאמצי הפרסום , על טיפולים ותרופות חדשותלחולים זמינות המידע ,  של הרופאיםתהשמרני

   .ופותהישיר לחולים שמפעילות חברות התר

קיימות גם , הגישה הפשטנית להסבר העליה החדה והמתמשכת בהוצאות לתרופותלעומת 

לים תרופתיים ניתן ו בין הגורמים המביאים לשימוש רב יותר בטיפ, לפי גישות אלה.גישות אחרות

שימוש בשילובי תרופות להשגת , הזדקנות האוכלוסיה, זיהוי טוב יותר של גורמי המחלות :למנות

ואינפלציה , הצגת תרופות חדשות, הגדלה המינונים של תרופות קיימות,  תרפויטיותמטרות

  ). עליה במחירי תרופות מוכרות(

נוקטים בצעדים שונים ומגוונים , חברות ביטוח רפואי וספקים של תכניות בריאות, אירגוני בריאות

רטיביים כמו הגדרת ביניהם ניתן למנות צעדים אדמיניסט. על מנת לצמצם את ההוצאה לתרופות

והגבלת השימוש השתתפות עצמית של המטופלים ברכישת התרופה הקביעת , פנקס תרופות

, תהליכי משוב ותזכורות, אמצעים אחרים כוללים חינוך. בתרופות מסוימות לתרופות גנריות

אף שהיא בעלת ערכים ,  להתערבות האירגונית ברישום התרופות.ואפילו תמריצים כספיים

 יש השפעות בלתי רצויות ,)בעקבות השינויים בהקצאת המשאבים ( וחברתים חיובייםכלכלים

אף שהשפעות אילו אינן מענינה של . שיש להעלותן בכל דיון על אכיפה ובקרה על רישום תרופות

חשוב לציין את תופעות הלואי של המגבלות על רישום התרופות שכוללות ירידה , עבודה זאת

לטיפול ושינויים בהרגלי לקיחת התרופות וכתוצאה מכך הגדלת התחלואה בהיענות של  החולים 

  .ושיעורי האישפוז
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שליטה על ההוצאה לתרופות מהווה אתגר חשוב למעצבי המדיניות ל מציאת דרכים ,לאור זאת

על  טמון בהבנת התהליכים המשפיעים  לכךהמפתח .של שירותי הבריאות בכל ארצות העולם

  .איםרופי "ערישום תרופות 

למרות ,  המאפשרות לרופא לתעד את עבודתו בזמן אמיתי נחשבות,מערכות תיק רפואי ממוחשב

מחקרים . כלי מרכזי ביישום אסטרטגיה אירגונית בתחום הבקרה על רישום תרופות, נדירותן

, חלק מהמאמצים הוכתרו בהצלחה חלקית. שונים מתארים מאמצים שנעשו במדינות שונות

ואחרים לא ,  לזמן ההתערבותקצוביםהיו וי של הרגלי רישום התרופות שאחרים הדגימו שינ

באף מחקר לא דווח על מדידת השפעתה של התערבות . שינוי כל שהוא/הצליחו להדגים שיפור

כלומר , "מרשם הממוחשב"ה. ישירה בזמן אמת בתהליך רישום התרופות במרשם הממוחשב

אך , חשב נתפס כהבטחה הגדולה בתחום זהמרשם המופק על ידי הרופא תוך כדי שימוש במ

 5%פחות מ , בארצות הברית למשל. ברוב ארצות העולם השימוש בו מוגבל מאוד עדיין

תפוצת המחשוב הרפואי ועומק יישומו במדינת . מהמרשמים מופקים בעזרת מערכת ממוחשבת

שב של ורישום ממוח, מזה שנים רבות הרישום הרפואי הממוחשב. ישראל הם יוצאי דופן

. מהווים הליך מקובל ברפואה הראשונית והשניונית המוסדית בארץ, מרשמים כחלק ממנו

 מפעילות הרפואה האמבולטרית 100%קרוב ל –המערכות לרישום רפואי ממוחשב מכסות 

התיק הרפואי הממוחשב משמש כלי לאיסוף מידע בזמן אמיתי משולחן , במערכות אלה. בישראל

וגם ככלי בקרה והתערבות בזמן אמיתי , חלטה בתחומים שוניםכמערכת תומכת ה, הרופא

המשמשת את הרופא , אירגוני הבריאות השתמשו במערכת הממוחשבת. בתהליכים שונים

חלק מהישומים למימוש  .על מנת להשפיע בזמן אמיתי על רישום התרופות, לצורכי תיעוד

,  לוואי של תרופות מסוימותהתראות על תופעות, למשל. השפעה זו הינם בעלי אופי רפואי

חוסר , רגישות לפניצילין, הריון והנקה(אזהרות על שימוש בתרופה בתנאים או רגישויות מסוימות 

( ומעל הכל התראות או מניעת רישום של תרופות בעלות השפעות צולבות ) ' וכו G6PDDrug 

Interaction.(  

Clicks שירותי בריאות "במרפאות העומדת לרשות הרופאים ) (במערכת התיק הממוחשב 

תת מערכת זאת . משולב מודול לרישום תרופות" מכבי שירותי בריאות"ובמרפאות " כללית

ולקבוע את , מאפשרת לרופא לבחור תרופה מתוך רשימת התרופות המאושרות לשימוש

המערכת משמשת כמערכת תומכת החלטה מאספקטים . המינונים הדרושים וצורת השימוש

שורה שלמה של מנגנונים הבנויים בתוך מערכת המרשמים  .ניסטרטיביים גם יחדרפואיים ואדמי

המנגנון הבסיסי ביותר הוא ספר התרופות . הממוחשבים מיועדת להשגת החיסכון בתרופות

. י המבטח"רופאי הקופות רושמים אך ורק תרופות המאושרות לשימוש ע. האירגוני הממוחשב

מיושמות בזמן ' משך השימוש וכו, ות לגבי המינון המותרהגבלות מינהלתיות שונ, יתרה מזאת

י "כמו כן מיושמים במערכת תהליכים מינהלתיים אחרים כמו דרישה לאישור מוקדם ע. אמיתי

על ידי מומחים בלבד או " מומחה" רישום של תרופות ,)Prior Authorization (גורם מוסמך 

נושא אחר המיושם במלואו ). (או רישום מקדים של תרופה אחרת , באישורם Step-Therapy
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Generic Utilization .( המערכת הממוחשבת מתרגמת כל תרופה נרשמת שיש לה חלופה

תרופות גנרית למרשם הנושא את המרכיב הגנרי ובכך מאפשרת לארגון לשאת ולתת על מחירי 

הנושא הסבוך ביותר עם משמעויות כספיות רבות הוא חלופות טיפוליות . טובים יותר

)Therapeutic Interchange (המלצות על חלופות טיפוליות . שאינן בהכרח חלופות גנריות

מהוות את חוד החנית של ההתערבות ) Preferred Drug Lists(המשולבות בעדיפות הארגונית 

המצב . שום התרופות על ידי הרופא ובשינוי הרגלי רישום התרופות שלוהאפשרית בהליך רי

  .המיוחד בישראל מספק לפיכך הזדמנות למחקר בתחום השליטה על ההוצאה לתרופות

והעובדה , ם ממוחשבים מחדיסביבת עבודה נטולת נייר שבה כל התהליכ, דהיינו, הנסיבות

. אציה יחודית שאינה מצויה במקומות אחרים אחראי על פיתוח התוכנה יצרו סיטוהעבודהשכותב 

להבין ולהגדיר כיצד משפיעות המלצות האירגון על בחירותיו של הרופא במחקר זה נעשה ניסיון 

ר תהליך התגובה של הרופא העובד וטיני "ע המחקר התבצע . התרופות שלווהרגלי רישום

  :פשרי המחקר א.במערכת הממוחשבת להמלצות על חלופות טיפוליות

בין חלופות גנריות הארגון כאשר הם מפולחים  היענות להמלצות -אי/היענותשיעורי לבדוק  

 . וקבוצות שונות של חלופותוטיפוליות

) התמחות, תצורת המרפאה, השכלה, גיל(לאפיין את תגובתן של קבוצות רופאים שונות 

.להמלצות

 

 

, ועילה לאורך ציר הזמןהאם ההמלצה מ.  הבודדרוויה של הרופא/לאפיין את עקומת הלמידה

 ?רופאים לומדים להתעלם ממנההאו שמא 

 

.י המערכת" ע) אם בכלל ( החיסכון המושג אתישירבאופן  למדוד   

 אגרונ, במערכת הממוחשבת המשמשת את רופאי מכבילרופא באמצעות שינויים בלתי נראים 

 ביקורים, המתועדים בדרך כללנתונים בנוסף ל, )01.06.2005 – שבועות החל מ40במשך (

הנוגעים לתהלך קבלת תונים נוספים נשמרו נ ,)5,271,474(מרשמים ו, פעולות,) 3,414,521(

כ "סה ( כאשר לתרופה שנבחרה היו חלופות מועדפותההחלטה על מרשם ספציפיהתגובה וה

ונית של הבחירה הראשפרטי נאגרו ונותחו , תועדו. ) מרשמים לתרופות עם חלופות1,229,615

החלטתו הסופית נשמרה וכן , )גנריותבמידה ובחר תרופה שיש לה חלופות טיפוליות או (הרופא 

נתוני התגובה של והמרשמים , פרטי הביקורים .לאחר צפיה בהמלצת המערכת הממוחשבת

 בכלים סטטיסטיים מקובלים  ונותחו)  אתרים פעילים176 (אספו מהאתרים השוניםנהרופאים 

(JMP by SAS) .בתהליך ולנתח את ההיבטים השוניםלכמת  ,פשר למדודיניתוח הנתונים א 

  . בחירת התרופה על ידי הרופא ואת ההשפעה שיש להמלצתו הארגון על בחירתו

,  או התעלמות ממנה,קבלת המלצת הארגון לתרופה מסוימת, הממצאים מעלים שבחירת הרופא

כ "צות על חלופות גנריות מתקבלות בדהמל. זמן מחשבה והיא תהליך מושכל הדורש מהרופא

שיעור ההיענות , לעומת זאת. )90.2% (הוא גבוה מאודהממוצע במלואן ושיעור ההיענות 

כמו כן ניתן היה .  ),P<.0001 35.3% (בהרבהלהמלצות על חלופות טיפוליות  נמוך הממוצע 

  3  -תקציר  



P<.0001( .כלומר , יש עקומות למידה, בשתי הקבוצות

 .) שבועות20 לאחר כ עד להתיצבותו(שיעור ההיענות האוטומטית של הרופאים עולה עם הזמן 

המערכת הממוחשבת ממשיכה לתרום תרומה משמעותית ,  גם לאחר סיום שלב הלמידה,אולם

בחלופות  10%  בחלופות גנריות ו62% (י הארגון"לכיוון החלופות המומלצות ע הבחירה להסטת

משמעותם המעשית וגם אז , קיימים הבדלים קטנים, רק בחלק מהמקרים .) P<.0001 ,טיפוליות

סוג ההעסקה ,  תחום התמחותל פי המפולגים ע,בין קבוצות שונות של רופאים, זעומה

הישיר החיסכון הכספי . ומקום הלימוד, עומס עבודה,  וותק בעבודה,גיל, מגדר, )עצמאי/שכיר(

 עלות ות נתוניניתן לכימות על ידי בשל סודיאך לא היה  ,ניתן למדידהבולט וי המערכת "המושג ע

, ועיצוב ממשקי מחשב אדם, בתחום הנדסת האנוש. ) על פי המודל4.7% (התרופות לארגון

של הרופא בבחירתו " התבצרות"רוכה גרמה לבלטה העובדה שהצגת רשימת חלופות א

  .הראשונית

אכן מקטינה את ההוצאה המסקנות המעשיות ממחקר זה הן העובדה שמערכת ההמלצות 

תמשכת גם מעבר לשלב מאינה ניתנת להסרה בשל תרומתה ההמערכת . לתרופות בארגון

אין , כת ההמלצות מאחר שאין הבדלים מהותיים בתגובתם של רופאים שונים כלפי מער.דהיהלמ

ניטור מדויק ורציף .  או אחרתובקבוצה זים מיוחד) כפיה/בקרה/חינוך(צורך בהשקעת משאבים 

יכול להיות כלי שימושי למחלקות , כפי שהתבצע בכלי מחקר זה, של תגובת הרופאים להמלצות

  אוי חינך והסברה"הרוקחות והרפואה של הארגון במאמציהם לטייב את המערכת ההמלצות ע

  .  מחד ושינוי ההמלצות מאידךתקנות 

כדאי לבדוק את השפעתם של . מן הראוי שמחקר זה ימשך על מנת לבחון אספקטים נוספים

על תגובתם של ', הגבלות מנהלתיות וכו, בקרה, כמו הסברה, תומכים/תהליכים מקבילים

מחשב את /דם בתחום ממשקי א, כמו כן כדאי לבדוק בניסוי מבוקר. הרופאים להמלצות הארגון

   .הקושר בין עומס חלופות לבין הירידה בהיענותהממצא 
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Subject: Influencing Physician Prescribing Habits in a Computerized System 
By: Allon Zuker M.D 
Supervisior: Prof. Joseph Pliskin 
 
 
ABSTRACT 
Due to rising costs, healthcare providers, insurance companies and health-plan 

providers all invest great efforts in trying to curb the rising cost of prescription drugs 

expenditure, whose rising rate is double that of the rise in overall healthcare cost. 

Measures taken so far have proved only partially successful.  

The special situation in Israel, where comprehensive patient-file oriented 

computerized medical information systems have been in use since 1990 and to date 

cover close to 100% of ambulatory medical care, sets the perfect background for 

measuring the effect of organizational intervention in real time aimed at influencing 

drug prescription and its ever increasing expenditure. 

Clicks®, the medical information system used by Israel's largest healthcare providers, 

has an embedded prescription module that lets doctors choose drugs from an 

organization-authorized pharmacopoeia and lets them set the dosage and manner of 

usage. All the drug components are pre-coded and implemented in real time. Doctors 

can only prescribe drugs from the organizational pharmacopoeia. Administrative 

restrictions as to the allowed dosage, time of usage, required prior authorizations, 

ensuring that specialist drugs are prescribed by the respective authorized specialists 

only, or Step-therapy prescription protocols – are all embedded and implemented in 

real time. Generic utilization and recommendations for Therapeutic Interchange 

Drugs (TID) are fully implemented in real time.  

In an attempt to understand how organizational recommendations affect physicians' 

choice of drugs and their drug prescription habits, research was conducted by 

monitoring the reaction process of doctors working in the computerized system to 

recommendations for generic drugs and TID. Various parameters were studied: the 

rate of compliance to recommendations, the reaction of different physician groups to 

such recommendations, the learning curve of individual physicians, whether a 

recommendation was useful over time, and the extent of direct saving achieved by the 

system. 

The findings show that doctors' choice accepting a recommendation or ignoring it is a 

cognitive process. Recommendations for generic substitutes are usually accepted in 

full with a high compliance rate (90.2%), compared with a much lower (35.3%, 

  5  -תקציר  



P<.0001) rate for TID, which also requires longer time towards decision. Compliance 

increases with time until it stabilizes after about 20 weeks but the system continues to 

affect choice diversion toward the preferred drugs even beyond the learning curve. 

The system reduces the organization's expenditure for drugs even beyond the learning 

phase, and no extra measures are required for this group or another. Continuous 

monitoring of doctors' reaction to their recommendations can help organizations 

improve their system by various measures. The direct financial savings according to 

model are 4.7%. Further study is required in order to examine additional aspects of 

doctors' drug prescription habits, such as the influence of parallel supporting 

processes to the studied recommendation model, and the connection between the 

degree of compliance to various computer-human interface design. 
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  עישון מאפייני הערכת  :המערבית והגדה עזה באזור פלסטינאיים) תלמידים (מתבגרים בקרב בריאותית התנהגות הערכת

 אני'דג – חיאט ר חולוד"ד

 אבדין. ז'   פרופ, פורטר. ב'  פרופ,פליסקין. י'   פרופ, כראל. ר' פרופ   :בהדרכת

, עישון וצורות מגמות אודות מעמיק מחקר נערך לא מעולם, יגריותס עישון של האטיולוגיה אודות ענפה ספרות שישנה אף על 

 מסגרת באמצעות ובעזה המערבית בגדה זו בעיה ניתחו לא החוקרים, כן כמו. פלסטיניים ילדים בקרב טבק עישון של שונים ומודלים

 טבק עישון של זו בחינה    .הקהילתיו ספרי- הבית, החברתי, המשפחתי, האישי מההקשר הנגזרים משתנים לבחון מנת-על  – אקולוגית

 המחקר. ובעזה המערבית בגדה פלסטיניים ומתבגרים ילדים של מדגם בקרב נערכה, בריאותית מבחינה ביותר המסוכנת כהתנהגות

 תהאקולוגי המסגרת  .מעשנים הם ומה  מתי, והיכן, ההרגל את מקיימים הם כיצד וללמוד, טבק מעשנים צעירים מדוע להסביר מנסה

, המשפחה, האישי: כגון, והמתבגרים הילדים של בחייהם רמות מספר משלבת היא שכן, למחקר המתאימה התיאורטית כמסגרת נבחרה

, תברּוהִח של המרכזי המרכיב הוא הספר- בית כאשר – תברּוהִח של התיאוריה על מבוסס המחקר עיצוב. וקהילה חברים, הספר- בית

  .חייהם משגרת לחלק הופכים אשר מסוכנות התנהגויות של אשכולות מפתחים אדם-בני כי הטוענת – בעייתית התנהגות של והתיאוריה

 השפעת. הפלסטיניים בשטחים החיים ומתבגרים ילדים בקרב בעישון הקשורים וההגנה הסיכון גורמי את לזהות ההיית המחקר מטרת

, א"אונר של ספר-ומבתי, וממשלתיים ציבוריים ספר-מבתי ב"י- ו', י', ח', ו כיתות תלמידי 17,715 של במדגם נבחנה אלו משתנים

-2003 האקדמית השנה של אביב סמסטר במהלך נערך המחקר. עזה מרצועת 8,271-ו המערבית מהגדה מתוכם 9,444 כאשר

 של יםהשלב את בחן המחקר. ומתבגרים ילדים בקרב העישון תופעת של והתפוצה האופי של אפידמיולוגי ניתוח נערך  .2004

, סיגריות, נרגילה (טבק עישון של ההרגל ואימוץ, )בעישון התנסתה לא מעולם המדגם מאוכלוסיית  24 (%בעישון ראשונית התנסות

, 12 הינו מעשנים מתבגרים של החציוני הגיל. לניקוטין להתמכרות הובילה אשר, והמתבגרים מהילדים  12.8 %ידי- על) שניהם או

 ניתח המחקר, ילדים בקרב העישון תופעת על ביותר המשפיעים הגורמים את לנבא מנת-על. לניקוטין דותעמי מתפתחת הגיל עם כאשר

 של התפיסה; וחברים עמיתים עם יחסים; והתנהגותם ההורים עמדות; אקונומיים- וסוציו, התנהגותיים, םדמוגראפיי, אישיים מאפיינים

-על טבק עישון של ההרגל אימוץ לניבוי בוצעה אשר הלוגיסטית הרגרסיה תוחני תוצאות  .חברתי ולחץ ומעורבות; ותנאיו הספר- בית

 משפחה, עמיתים, ספר- בית, קהילה: הינם המשתנים סוגי. שונות אקולוגיות ברמות והגנה סיכון משתני 52 גילו מתבגר או ילד ידי

 וסוג, )ב"י-ו' י (כתה, )זכר (מין, )מערבית גדה (זורא: כגון, םדמוגראפיי גורמים: הכוללים סיכון מרכיבי של רחב מגוון נתגלו. ואישי

: כגון) אלימות (סיכון-לקיחת של והתנהגות, אחרות פיסיות ומוגבלויות אסטמה מחלת: כוללים הבריאותיים הגורמים). רגיל (ספר- בית

 היתר, אומנת משפחה עם םמגורי, לבית מחוץ העובדת אם: כוללים ומשפחתיים    הוריים גורמים. נשק ונשיאת בתגרות השתתפות

, השני המין בני חברים עם תקשורת, וחברים עמיתים התנהגות: כוללים עמיתים השפעת גורמי. מעשנים אשר אם או ואב, בבית לעשן

 נעדר בהם הימים מספר, התלמיד נכשל בהם המקצועות מספר: כוללים הספר-בית גורמי. השגחה בלא חברים במחיצת וזמן

 ארגון או במועדון מעורבות: כגון, חברתיים גורמים ישנם, לבסוף. הספר- בבית המשמעת וחומרת, הבית-שיעורי של הלחץ, מהלימודים

 והאחיות האחים מספר, )אסלאם (הדת השפעת, ההורים שני עם מגורים: הינם המגנים המשתנים. בקהילה והתנדבות, שהוא סוג מכל

 הכסף כמות ידיעת, הילדים חברי עם היכרות (ילדיהם לחיי ההורים דעותמו, והאחים ההורים עם בשיחה הפתיחות רמת, בבית

, ההורים של העזרה רמת: בנוסף, כוללים המגנים המשתנים). החופשי זמנם את מבלים הם בו האופן וידיעת, הילדים שברשות

, מרובה לוגיסטית רגרסיה ניתוח תבעקבו  .ילדיהם של ודאגותיהם בעיותיהם את והבנתם, אהבתם, בילדיהם להם שיש האמון, תמיכתם

 מאד מושפע תלמיד ידי- על טבק עישון והמשך שהתחלת הוכיח הניתוח. לעיל הגורמים מקרב זוהו טבק עישון של עיקריים מנבאים 25

 – בנושא םועמדת ההורים ידי- על עישון; ובריונות אלימות: כגון, התנהגותיים גורמים; המערבית בגדה ומגורים זכר מין: כגון מגורמים



 וכן, השני המין עם תקשורת, תפופולאריו, חברתי לחץ: הינם עישון על המשפיעים נוספים גורמים. בבית סיגריות לעשן היתר, למשל

 החיים ומתבגרים ילדים אצל פוחת לעשן הסיכוי, זאת לעומת. בקהילה ופעילויות, מתבגרים בקרב לעישון שיש" קול"- ה הדימוי

-בית סביבת. במשפחה טובה ותקשורת, ההורים של זהירה השגחה, והאחיות האחים בין טוב קשר עם חמה משפחתית באטמוספרה

-בית כללי אם. לשיעורים סדירה והגעה יפים אקדמיים הישגים עם תלמידים אצל עישון בהפחתת חשוב תפקיד לשחק יכולה הספר

 יכולה הספר-בית סביבת, תלמידיהם ידי-על ואהודים עוזרים ריםוהמו, טוב לתלמידים היחס, סביר הבית-שיעורי עומס, הוגנים הספר

 ניתוח באמצעות טבק עישון לניבוי חברתי- הפסיכו המודל הינו הנוכחי המחקר של מיוחד מאפיין   .ומתבגרים לילדים מוגן מרחב להיות

 התוצאות  .נרגילה ועישון תדיר עישון ,)חניכה (התנסות: עישון של מודלים לשלושה המנבאים של מרובה מדורגת לוגריתמית רגרסיה

 מהגדה זכר תלמיד להיות, ובעזה המערבית בגדה פלסטיניים ומתבגרים ילדים שבקרב מגלות סטטיסטית מבחינה ביותר המשמעותיות

 שאינם ילדים   .עישון הרגל של אימוץ לקראת והתקדמות עישון התחלת המנבאים סיכון גורמי הינם', ו בכתה ילד ולהיות המערבית

, סיבה בלא הספר- מבית או משיעורים נעדרים שלא, בבית ואחיות אחים יותר להם יש אשר, בתגרות השתתפו שלא, נשק נושאים

 פחות ואשר, חברים עם בערב מבלים לא אשר, הספר-בבית במקצעות מעולם נכשלו שלא, ולמורים הספר- לבית ביחס טוב המרגישים

 נרגילה עישון כי מראה זה מחקר   .עישון הרגל לפתח יותר נמוך סיכוי ובעלי מעישון יותר וגניםמ הינם, בקהילה בהתנדבות מעורבים

 וכן, חברתיים ובאירועים בבית נרגילה לעשן והיתר חברתי אישור. פלסטיניים ומתבגרים ילדים בקרב משמעותי התנהגותי סיכון הינו

 טבק להגבלת והמדיניות עישון נגד החוקים של הצלחתם לאחר בייחוד, דשח אתגר מציבים, ייעודיות נרגילה חנויות של הגדל מספרן

 סימנים מביא זה מחקר, טבק עישון אודות הפלסטיני במחקר הראשונה בפעם. ציבוריים ובתחבורה במקומות עישון על האוסרת

 ראשון, כיום, הינו נרגילה וןעיש. מחקר ואנשי בריאות מומחי לידיעת פלסטיניים מתבגרים בקרב חדשה נרגילה למגפת מדאיגים

 בהתמדה אך באיטיות נעה באזור אחרות ואוכלוסיות פלסטיניים מתבגרים בקרב החדשה הנרגילה מגפת. הטבק עישון הרגלי ברשימת

 לאומית תוכנית ללא שמדינות, הדבר ברור  .הנרגילה עישון התפשטות את לעצור מנת- על מיוחדת גישה נחוצה. למערב ממזרח

 הטבק בצריכת יילחמו אשר, כזו מועצה או תוכנית לייסד מנת-על קשה לעמול חייבות לטבק לאומית מועצה או טבקב לשליטה

 בה במדינה   .נעוריהם בשנות זה הרגל מסגלים הם בטרם, האפשר ככל מוקדם צעירים לאנשים לפנות יש, בעיקר. הטבק ובתעשיית

, מה : השאלות על העונה ומפורט מקיף פרופיל פיתוח הינה זה מחקר של חשובה התרומ, לכלכלה חיוני וגם נפוץ גם הינו טבק עישון

 הבדלים, )ועזה מערבית גדה (גיאוגרפיים הבדלים: הינם זה במחקר שנחקרו אחרים היבטים. מעשנים פלסטיניים תלמידים ולמה היכן

 מניעה תוכניות יצירת על מקל זה דבר. והקהילה רהספ- בית, והעמיתים המשפחה וברמת, האישית ברמה הבדלים וכן, וגיל מין פי- על

 בסביבה החיים או תרבותית- גיאו לקהילה השייכים מתבגרים על משפיעים אשר ספציפיים והגנה סיכון לגורמי להתייחסות שיותאמו

 בתוכניות מוךלת המאמצים את להרחיב ביותר חשוב. לעשן מתבגרים של שיקוליהם על משפיעות תרבותיות ונורמות היות, מסוימת

 אשר וקהילתיים, ספריים-בית, חברתיים, משפחתיים מהקשרים ומתעלמות האישי בהקשר רק, כיום, מכוונות אשר, קיימות מניעה

 הספר- בית סביבת, חינוך של הערך, הביתית הסביבה, במשפחה יחסים: כגון, מתבגרים ידי- על לעישון הגנה/סיכון גורמי לשמש יכולים

 בנים בייחוד, מסוימות לקבוצות המכוונות מניעה תוכניות לעיצוב מנחים קווים לספק יכולות הנוכחי המחקר צאותתו   .חברתי ולחץ

 15- ו, 9-15, 9- 6 גיל (התבגרות ועד) 6- 3 גיל (ספר- בית-מטרום, שונות וחינוך התפתחות ברמות ועזה המערבית מהגדה ובנות

 לפעולה המלצות ולהציע טבק עישון של מנבאים לזהות מנת- על – הספר- בתי ועל הפרט על – כפול מיקוד מיישם זה מחקר   ).ומעלה

 מתרחשים בהם קסומים למקומות הספר-בתי את להפוך דרך מציע זה מחקר, "שליטה"-ו" יעילות "של צר יום- סדר של בעידן. מונעת

 לקידום פלסטיניות יוזמות   .וחברתי התנהגותי ילשינו הפועלות ובסוכנויות המשפחה בתוך מודעות ליצור ניתן כיצד מראה הוא. ניסים

 המוות-וסיבת, פלסטיניים ספר- בבתי ביותר הנפוצה המסוכנת ההתנהגות – העישון בהגבלת לסייע יכולות סיכון ומניעת הבריאות

 .חיללהת מילדים למנוע כדי יחד לעבוד ועלינו, להפסיק חייבים המעשנים אלו. במדינה למניעה ביותר הניתנת והמחלה
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Although there is a considerable body of literature on the etiology of cigarette smoking, research has never 

explored thoroughly the smoking types and trends, and the different models of tobacco smoking among 

Palestinian children. Nor have researchers analyzed this problem in the West Bank and Gaza using an 

ecological framework to examine variables derived from the individual, family, peer, school, and 

community contexts.  This assessment of tobacco smoking, as the most endangering health behavior, was 

conducted on a sample of Palestinian school children and adolescents in the West Bank and Gaza Strip. The 

study attempted to explain why youngsters smoke tobacco, to learn how they maintain the habit, and where, 

when, and what they smoke. An ecological model was chosen as the appropriate theoretical framework for 

the study, incorporating multiple levels of the children and adolescents’ lives, such as individual, family, 

school, peer, and community.  Study design was based on the theory of socialization, considering the school 

as a central component of socialization, and on problem behavior theory, suggesting that humans develop 

clusters of dangerous behaviors that become part of their daily lives. The purpose of this study was to 

identify the risk and protective factors associated with smoking among school children and adolescents 

living within the Palestinian territories. The influence of these variables was assessed on a sample of 17,715 

sixth, eighth, tenth, and twelfth grade students from public, government, and UNRWA schools, of which 

9,444 were from the West Bank and 8,271 from the Gaza Strip, during the spring semester of the 2003-2004 

academic year.  Epidemiological analysis of the character and distribution of the phenomenon of tobacco 

smoking by school children and adolescents was performed.  The study examined the stages of initial 

experimentation with smoking (24% of the study population were found to have ever tried smoking), and 

the adoption of the habit of tobacco smoking (Nargilah, cigarettes, or both) by 12.8% of school children and 

adolescents, leading to nicotine addiction. The median age of adolescent tobacco smokers was established to 

be 12 years, with further development of the tolerance of nicotine with age.  To predict the most influential 

factors in the smoking behavior among school children, the study analyzed individual demographic, 

behavioral, and socio-economic characteristics; parental attitudes and practices; interactions with peers and 

friends; school settings and perception of school; and social involvement and pressure.  The results of the 

logistic regression analysis performed to predict adoption of the tobacco smoking habit by a school child or 

an adolescent revealed 52 risk and protective variables at different ecological levels.  Following a multiple 



logistic regression analysis, 25 main predictors of tobacco smoking were identified from among the above 

factors. The analysis proved that initiating and maintaining tobacco smoking by a student is heavily 

influenced by such individual factors as being a boy and living in the West Bank; such behavioral factors as 

violence and bullying; and parental smoking practices and attitudes, such as approval of cigarette smoking 

at home. Also affecting smoking behavior were peer pressure, popularity, and communication with the 

opposite sex, as well as the “cool” image of adolescent smoking and community activities. By contrast, the 

likelihood of smoking was reduced among school children and adolescents living in a warm family 

atmosphere with close relationships to siblings, careful parental monitoring, and good family 

communication. The school environment plays an important role in reducing smoking by students with good 

academic achievements and who attend classes regularly. If the school's rules are fair, the workload 

reasonable, the students well treated, and the teachers helpful and liked by their student the school setting 

can be a safe haven for children and adolescents.  A special feature of the present study is the psychosocial 

model for predicting tobacco smoking through multiple step-wise logistic regression analysis of the 

predictors for three models of smoking: experimenting (initiation), frequent smoking, and Nargilah 

smoking.  The most significant statistical results revealed that among Palestinian school children and 

adolescents in the West Bank and Gaza, being a male student from the West Bank and being a child in grade 

6 are risk factors predicting initiation of smoking and progress toward adopting a smoking habit. School 

children who do not carry weapons, have not been in a physical fight, have more siblings at home, never 

skip classes or miss school without reason, feel good about school and teachers, have never failed school 

subjects, do not spend evenings out with friends, and are less involved in volunteering in the community are 

more protected from smoking and less likely to develop a smoking habit.  This study showed Nargilah 

smoking to be a prevailing risk behavior among Palestinian school children. Social acceptance and approval 

of Nargilah smoking at home and at social events, as well as the increasing number of Nargilah shops 

present a new challenge, especially following the success of tobacco control laws and policies in prohibiting 

smoking in public places and transportation. For the first time in Palestinian research on tobacco smoking, 

this study brings the alarming signs of a new Nargilah epidemic among Palestinian adolescents to the 

attention of health care professionals and scientific researchers. Today Nargilah smoking ranks first on the 

list of tobacco smoking habits. The new Nargilah epidemic among Palestinian adolescents and other 

populations in the region appears to be moving slowly but steadily from east to west. A special approach is 

needed to halt the spreading of Nargilah smoking.   This study employs a dual focus on individuals and 

schools to identify predictors of tobacco smoking, and offer recommendations for preventative action. 
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  רמת מובהקות סובייקטיבית: נושא העבודה

  דרור דויד לב: שם המגיש

  דויד לייזר' פרופ: שם המנחה

  

  : תקציר

שלב ראשון בהתמודדות בסביבה עמוסה בנתונים הוא זיהוי של היחידות המשמעותיות בתוך 

השאלה היא עד . ההשוואה היא של ערך לבין התפלגות של ערכים .הרעש המקרי של הסביבה

זה ידוע בתחום שיטות המחקר מדד . להתפלגותביחס , ערך המטרה, הערך הבודדריג כמה ח

להעריך בצורה ישירה את היכולת של אנשים , לראשונה, החיבור הנוכחי מנסה .כמדד המובהקות

מאמץ מחקרי זה כורך יחד פיתוח . לשפוט מובהקות של ערך מסויים ביחס להתפלגות נתונה

לחקר שיפוטי מובהקות עם חקירה של גורמים המשפיעים על פרדיגמה ניסויית המתאימה 

  .שיפוטים אלו

הוא של ביקורת על חוסר ההתאמה של הטון השולט בספרות המחקר של מקריות סובייקטיבית 

 .לאחרונה החלו נשמעים גם קולות אחרים. התנהגות אנשים לקריטריונים הסטטיסטיים המקובלים

 שמלמדים על רגישות למאפיינים ,ים של סיווג תפיסתיחיזוקים נוספים אפשר למצוא במחקר

   .בשעת סיווג קטגוריאלי) נטייה מרכזית ושונות של קטגוריות(סטטיסטיים של התפלגות 

, במסגרת הנסיון לפתח מטלה ניסויית מתאימה לבחינת שיפוטי מובהקות, במחקר ראשוני

לנבדקים פיזורי נקודות וביקשה מהם להחליט בכל פיזור האם קיים  (Lev, 1999)הציגה ִעִדית לב 

תהליך שיפוט חזותי שמתאים  לרומזים עהממצאים  .בו מקבץ חריג או שמא כל הפיזור מקרי

סקירה של מודלים של מערכת הראיה מראה שיש  .אולם גם חשוף להטיות, למטלת המובהקות

שאלה נוספת . ה הויזואלית דרך הטיות חזותיותבוחן את מידת ההשפעהנוכחי המחקר  .יסוד לכך

שנדונה במחקר הנוכחי היא המידה שבה אפשר לצמצם הטיות אלו על ידי הדגשים שונים בהוראות 

לבסוף נעשית הכללה למטלת מובהקות של מאפיין אחר מאשר . התצוגהשינויים באופן ידי -ועל

  . מובהקות של שיעור התחלפויות, צפיפות

, הממצאים שחזרו על עצמם היו, 1-3ניסויים , במסגרת הגירסאות הראשוניות של הפרדיגמה

ומצד שני ההשפעה , היכולת של הנבדקים להבחין בין גירויים עם אות לגירויים ללא אות, מצד אחד

-4ניסויים , הגירסה החדשה של הפרדיגמה. החזותית של מידת הגיבוש של הגירוי על השיפוטים

המשקולות ממוצע ) למעט אחד(בכל הניסויים . ה לחדד את הבחינה של שני גורמים אלואיפשר, 9

ממוצע . לעומת ממוצע המשקולות של הגורם החזותי~ 10- ~2הסטטיסטי היה גדול פי של הגורם 

  . ~90% - ל~ 25%נעה בין , מידת השונות המוסברת על ידי הגורמים

.  הטיותבמקוםעל המידע הסטטיסטי באה שהסתמכות דפוס התוצאות מעבר לניסויים מלמד 

היו מגובשים יותר כך תחושת ) הגרפיים(נמצא שככל שהגירויים , מידת הגיבוש של הגירויעבור 

תיפעולי עבור . עבור אותה מידת חריגות סטטיסטית, החריגות הסטטיסטית היתה גדולה יותר

עית נמצא רק הגדלה של מידת עבור ההכוונה הביצו. נמצאו השפעות על דפוס התוצאות, ההוראות
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עבור ההבהרה הסטטיסטית נמצאו גם הגדלה של מידת . ההסתמכות על המידע הסטטיסטי

. ההסתמכות על המידע הסטטיסטי וגם הפחתה של מידת ההסתמכות על מידת הגיבוש של הגירוי

 נדרש .8אך לא בניסוי מספר , 7נמצאה השפעה בניסוי מספר ) נומרי/גרפי (אופן הייצוגעבור 

נמצא שהצגה נומרית מקלה ) סדרתית/זמנית-בו (אופן ההצגהעבור . מחקר נוסף לבירור הסוגייה

  . על העיבוד של המידע הסטטיסטי

. נראה שהיחס בין ההשפעה הסטטיסטי לבין ההטייה תלוי במידת הקושי של פיתרון המטלה

או , או מקושי לממש אותוהקושי בפיתרון המטלה יכול לנבוע מקושי למצוא את הפיתרון הנכון 

הפחתת : גורם שתי השפעותהפיתרון הסטטיסטי קושי גדול יותר בהשגת , בכל מקרה. שניהם

  .והגברת השפעתם של גורמים מטים כמו מידת הגיבוש של הגירוי, ההשפעה הסטטיסטית
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Topic: Subjective significance level 

Name: Dror D Lev 

Name of supervisor: Prof. David Leiser 

 

Abstract: 

The first step in dealing with a data loaded environment is to identify the meaningful 

objects within the random noise of the environment. It requires the comparison of a value 

to a distribution of values. The question is to what extent the single value, the target value, 

is extreme relative to the distribution. This measure is known in the field of research 

methods as the significance level of the target. The present work is the first to focus on the 

evaluation of people's ability to judge the level of significance of a certain value relative to 

a specified distribution. This scientific effort involves the development of a new paradigm 

for the study of naïve judgments of significance level and the study of factors that influence 

such judgments. 

In the scientific literature there are indirect references to this issue. Epidemiologists 

claim people are biased in their judgments of significance level, on the basis of their field 

experience and of the psychologist literature on subjective randomness. Indeed, the major 

claim of the students of subjective randomness is that the naïve notion of randomness 

deviates from the statistical one, though other views exist. Studies of perceptual 

classification show that people are sensitive to the statistical characteristics of distributions 

(central tendency and variance).  

In a preliminary study I. Lev (Lev, 1999) showed her subjects distributions of dots and 

asked them to judge, for each distribution, whether it contained an unusual cluster or 

whether the entire distribution was random. Her results raise the possibility of a perceptual 

process appropriate to the significance level task, but also suffering from biases. A survey 

of visual perception models renders this hypothesis reasonable. The research described 

here aims at the study of visual biases over significance level evaluations, first using the 

preliminary paradigm, and then with a new and improved one. Another question studied is 

how these biases can be diminished, using different emphases in the instructions and data 

formats. Finally, the task is generalized by changing its focus from clusters to alternations 

ratio. 

With the preliminary paradigm, experiments 1-3, the consistent finding was that 

observers are able to distinguish between stimuli with a superimposed cluster from uniform 

distribution, and that the stimulus level of cohesiveness affects such judgments.  

The new version of the paradigm, experiments 4-9, enabled fine scrutiny of these 

factors. In all experiments (but one) the (average) statistical information influence was 2 to 
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10 times bigger then the (average) target value influence. The average amount of variance 

explained by the two factors ranged between ~25% and ~90%.  

The pattern of results across experiments indicates that relying on the statistical 

information replaces the reliance on biasing perceptual factors. Regarding stimuli level of 

cohesiveness we found that as a (graphical) stimulus was more cohesive, the subjective 

significance increased for a constant level of statistical significance. Instructions 

manipulations did influence the patterns of results. Operational directions (experiment 5) 

affected only the amount of influence of the statistical information. The statistical emphasis 

(experiment 6) affected both coefficients, statistical information and perceptual information, 

in opposite directions. The representation (graphical/numerical) had an effect in 

experiment 7, but not in experiment 8. The presentation (parallel/serial) manipulation 

showed the expected effect, that numeric presentation both increases the influence of the 

statistical information and decreases the influence of the perceptual information.  

To conclude, it seems that the ratio between the statistical influence and the bias is 

dependent on the difficulty to reach the solution. That ratio is affected by both its 

components: When the statistical solution is harder, statistical influence decreases and the 

influence of biasing factors such as the level of cohesiveness increase.  



 קומפלקסי ניקל תלת ערכי עם ליגנדים מקרוציקליים בתמיסות :נושא העבודה

  מימיות

  
  דרור שמיר: מגיש

  
  ר ישראל זילברמן"דן מאירשטיין  וד’ פרופ: שם המנחה

 
  תקציר

  
  

 כמייצבים לקומפלקס ניקל תלת ערכי בתמיסות  שונים בעבודה זו נחקרו ליגנדים

לקסים מקרוציקליים של ניקל תלת ערכי ולהפיק קומפזאת במטרה לתכנן , מימיות

וכמו כן למצוא מערכות בהן קומפלקסים מקרוציליים של , היציביים בתמיסות מימיות

  .ניקל עשויים לשמש כמודלים למערכות ביולוגיות

הבחירה בליגנדים . אמינייםקבוצת הליגנדים הראשונה שנבחרה היתה קבוצת ליגנדים 

זאת , ים אלו עשויים לייצב את יון הניקל התלת ערכיאלו נעשתה מתוך ההנחה כי ליגנד

)  ציקלם (L = 1,4,8,11- teteraazacyclotetradecaneעקב כך כי בליגנד המקרוציקלי 

ישנם ארבעה חנקנים שניוניים מאוד יציבים קינטית ולכן ההנחה היתה כי ליגנדים 

  . ת המרכזיי יון המתכ"בעלי חנקנים ראשוניים ושניוניים לא יעברו חמצון ע

  :התוצאות שהתקבלו מצביעות על העובדות הבאות

ניקל תלת ערכי ציקלם מחמצן  אמינים ראשוניים ושניוניים ומשמש  )1

  כאלקטרוקטליזטור לחמצון האמינים

קבוע המהירות הנצפה של התהליך  קטן ככל שהריכוז של האמינים הראשוניים  )2

ן אחד קשור ליון הניקל התלת תוצאה המצביעה על כך שלפחות אמי, והשניוניים גדל

 .ערכי כבר בריכוז הנמוך של האמינים הנלמדים

pH מצביע על ,  של התמיסה יותר בסיסי - קבוע המהירות הנצפה גדל  ככל שה )3

.10 -  של האמין הקשור גדול מpKa -כך שה

י ניקל תלת ערכי ציקלם הינו מנגנון "המנגנון המוצע לחמצון  אמינים ע )4

המנגנון המוצע כולל  את . י מתכות בערכויות גבוהות"ינים ע לחמצון  אמיהאופיינ

-LNiII(NH2CH3)יצירת צורון הביניים הרדיקלי  
.
NHCH3

:המנגנון המוצע הינו.  +2

  
NiIIIL(H2O)2

3+  + 2NH2CH3 
                                 LNiIII(NH2CH3)2

3+ 

 

LNiIII(NHCH3)(NH2CH3)2+    (Int.II)                     LNiII(NHCH3)(NH2CH3)2+  (Int.I) 
   
  
R                                            2NiIIL2+ + 3NH2CH3  + NH4

+ + CH2O 

- H+

  

LNiIII(NH2CH3)2
3+, H2O  

⋅⋅ ⋅



 היא מולקולה הממלאת תפקידים חיוניים NO, לאחרונה נמצא שחד תחמוצת החנקן

כת העצבים ופעילות  העברת מסרים במער,כגון  וויסות לחץ דם, במערכות ביולוגיות

   משתתף בפעילויות מזיקות בגוף כגון עקה NO - ומאידך  מוצע ש, במערכת החיסונית

אי לכך יש חשיבות .   יוצר תרכובות רעילות כולל תרכובות הגורמות לסרטן,חימצונית

במחקרנו נמצא כי  מנגנון חימצון .  במערכות ביולוגיותNOלחקר מנגנוני התגובה של 

-LNiII(NH2CH3)    בתוכו את יצירת צורון הביניים הרדיקלי כוללאמינים
.
NHCH3

2+ ,

 יגיב עם NO - היה סביר ש,  הינו רדיקלNO -היות ו י מתכות בערכויות גבוהות"ע

 מגיב במנגנון רדיקלי עם NOהמחקר הוכיח שאומנם . תוצרי הביניים הרדיקליים

אמינים הקשורים ליוני מתכות מעבר בערכויות גבוהות תוך ניטרוזציה מחזרת של 

   .   ניטרוזו הידועות כתרכובות מסרטנות– N ויצירת תרכובות קומפלקסה

בשלב השני לאור התוצאות עם האמינים הוחלט לחקור ולבדוק האם  המנגנון של 

מיניים הוא המנגנון הכללי ולכן הוחלט לחקור  עם ליגנדים אNOתגובת רדיקל 

. Gly-Gly-Glyהפפטיד הראשון שנבחר כמודל היה . קומפלקסים עם פפטידים

 מגיב במנגנון רדיקלי NO -המחקר הוכיח ש גם במקרה זה , התוצאות תאמו את הצפוי

 הקשורים ליוני מתכות מעבר בערכויות גבוהות תוך ניטרוזציה מחזרת של פפטידיםעם 

המחקר רמז כי .  ניטרוזו הידועות כתרכובות מסרטנות– Nהליגנד ויצירת תרכובות 

  י התוצאות של  "דבר שגובה ע, ניטרוזציה מחזרת מתרחשת על החנקן הטרמינלי

 שהוכיח ללא ספק כי Ala-Gly-Gly עם קומפלקסים של הפפטיד NOתגובת רדיקל 

  .יניטרוזציה מחזרת אומנם מתרחשת על החנקן הטרמינל

  

כמייצבים לקומפלקס ניקל תלת ערכי בתמיסות כאמור לעיל נחקרו ליגנדים שונים 

 עם שורה שלמה של mn)-(NiIIILXn)(3+הוחלט לחקור את יצוב הקומפלקס  .מימיות

י שמוש "ע) X הינו המטען של הליגנד האקסיאלי mכאשר (, ליגנדים אקסיאליים

ללו בין היתר את האמינים עליהם  כ,הליגנדים שנבחרו. האלקטרוכימיה בטכניקת 

נגזרות של פוספטים ,  שהם נגזרות של חומצה בנזואיתדובר בהרחבה ובנוסף ליגנדים 

  .נגזרות של סולפטים וסולפונטים ויון המוליבדט, ופוספונטים

  :התוצאות שהתקבלו מצביעות על העובדות הבאות



כל שמספר המטענים אך כ, ליגנדים אניוניים מייצבים את יון הניקל התלת ערכי )1

ולכן פוליאניוניים מייצבים  טוב יותר את , השליליים גדול יותר  כך הייצוב טוב יותר

 קומפלקס הניקל התלת ערכי

צפיפות אלקטרונית גדולה סביב הליגנד מגדילה את הייצוב של הניקל התלת  )2

 ערכי

ברוב המקרים שני ליגנדים נקשרים ליון הניקל התלת ערכי בעמדות  )3

 ליות  האקסיא

P2O7נמצא שהליגנגים   )4
 . NiIIIL הם ליגנדים מעולים לייצוב -ATP4  -  ו-4

P2O7 - נמצא ש )5
P2O7  מייצב קומפלקסי מתכות מעבר בערכוית גבוהה גם כש-4

4-  

MIII(P2O7)nבקומפלקסים מהטיפוס 
3-4n 

 במערכות ביולוגיות הוא ייצוב קומפלקסי מתכות ATPמוצע שיתכן ותפקיד נוסף של 

.בערכויות גבוהותמעבר 
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Abstract 
 

  
In the present study, various ligands were investigated as stabilizers of Ni (III) complexes 

in aqueous solutions, with the purpose to design macrocyclic complexes of Ni(III) which 

are stable in aqueous solutions.   

The first group of ligands that was chosen was an amine ligands. The selection of this 

type of ligand, was based on the assumption that these ligands might be used as 

stabilizers of Ni(III), as the secondary amines of the macrocyclic ligand L = 1,4,8,11- 

teteraazacyclotetradecane, stabilized Ni(III).     

The results are as follow: 

1. Ni (III) cyclam complexes oxidize primary and the secondary amines and serve as 

electro-catalysts for the oxidation of amines 
2. The observed rate constants decrease with the increase on the concentrations of the 

primary and secondary amines. This result points out that at least one amine is bound to 

Ni(III) at very low concentrations of the  investigated amines. 
3. The observed rate constants increase as the pH of the solution becomes more basic, 

pointing out that the pKa's of the bound amine is above 10. 
The proposed mechanism of oxidation of amine by Ni(III) is a typical mechanism of 

oxidation of amines by metals with high redox potentials. The proposed mechanism 

includes the creation of the intermediate radical specie (NH2CH3)LNiII-.NHCH3
2+ . The 

proposed mechanism is the following 

 

: 
NiIIIL(H2O)2

3+  + 2NH2CH3 
                                 LNiIII(NH2CH3)2

3+ 
- H+

 

LNiIII(NHCH3)(NH2CH3)2+    (Int.II)                     LNiII(NHCH3)(NH2CH3)2+  (Int.I) 
   
  
                                            2NiIIL2+ + 3NH2CH3  + NH4

+ + CH2O 

  

  LNiIII(NH2CH3)2
3+, H2O  

⋅⋅ ⋅



  

 
Lately, it was found that the mono nitrogen oxide is a molecule that fulfills a key role in 

biological systems. For example the control of the blood pressure, transmittance of 

messages in the nervous system and was also a role in the immune system. As the results 

indicate that the mechanism of oxidation of amines includes the creation of an 

intermediate radical species, and as NO is a radical, it seemed reasonable to assume that 

NO will react with the intermediate radical species.  The results indicate that indeed NO 

reacts via a radical mechanism with amines ligated to high valent metal ions resulting in 

reductive nitrisation of the amines ligand yielding  N-nitroso compounds which are 

known as carcinogenic molecules.    

Due to the latter resultes it was decided to investigate the reaction of NO peptides 

complexes. The first peptide which was chosen as a model was Gly-Gly-Gly.   

The results were are in accord with the expectations. Also in this case the resultes point 

out that NO reacts via a radical mechanism with peptides ligated to metal ions in high 

oxidation states resulting in reductive nitrosation of the terminal amine. As amines cannot 

be used as axial stabilized of NiL3+ in aqua's solutions the plausible  one  of a variety of 

amine ligandes was investigated. The studied ligands included derivates of benzoic acid, 

derivates of phosphates and phosphonates, derivates of sulfates sulfonates and the 

molybdate ion.  

The results point out the following conclusions: 

1. anionic ligands stabilize Ni(III), the stabilization increases with the increase of the  

charge    

2. The stabilization increases with the charge density near the central cation. 

3. In most cases 2 ligands bind to the NiIIIL3+ in axial positions. 

4. It was found that the ligands P2O7
4- and ATP4- are the best ligands studied for the 

stabilization of NiIIIL3+.  

5. Furthermore the results point out that P2O7
4- stabilized high valent transition metal 

cations in complexes of the type MIII(P2O7)n
3-4n. 

The results suggest that probably another role of ATP in biological systems is to stabilize 

metal complexes with high oxidation states. 



  אקולוגיים גורמים של  חשיבותם:פונדקאי טפיל ביחסי הדדיות
 פרופסור צביקה אברמסקי ודוקטור בוריס קרסנוב:  מנחים.הדס הבלנה: מאת

  

כמות גדולה של טפילים וניזוקים מהם במידה ם אחדים של פונדקאים מוטפלים בבעוד  שפרטי

לשוני הזה . וניזוקים במידה מועטהפילים טמיני פרטים אחרים נושאים כמויות נמוכות של אותם , ניכרת

היציבות וההתפתחות , הפיזור, ברמת ההטפלה ובנזק שנגרם לפונדקאי עשויה להיות השפעה על השפע

חשיבות ההדדית של אוכלוסיות פונדקאים וטפילים ולכן ידע על הגורמים שאחראיים לשוני זה הוא בעל 

בידע הקיים חסרות הוכחות ניסוייות , זאת למרות .טבעלהבנתנו לתהליכים בטבע ולממשק מחלות ושמירת 

 של הגורמים השונים ואילו המידע הקיים רובו נאסף תוך הסתכלות חד צדדית על לגבי חשיבותם היחסית

, בגורמים האקולוגייםעיקר ההתמקדות הייתה בגורמים האבולוציוניים ולא ,  בנוסף. הפונדקאי או על הטפיל

 פרעושים על מנת לבחון כיצד -המחקר הנוכחי התבצע במערכת מכרסמים.  ומיתהחשובים גם מבחינה ייש

התנגדות ) 2(, י הטפיל"הנזק שנגרם לפונדקאי ע) 1: (הגורמים האקולוגיים והסביבתיים משפיעים על

   .ההצלחה הרבייתית של הטפיל) 4(דגמי הטפלה ו ) 3 (,הפונדקאי

  

י הפרעוש "המוטפל ע, )G. andersoni (ביל חוף גר: פרעוש-המחקר מתמקד בשלוש מערכות מכרסם

Synosternus cleopatrae , מריון מדבר)Meriones crassus( ,י הפרעוש "המוטפל עXenopsylla conformis 

. טכניקות שונות בשדה ובמעבדה בתישיל. X. ramesisי הפרעוש "המוטפל ע, )G. dasyurus(וגרביל סלעים 

י הפחתת מספר הטפילים החיצוניים "נדקאים מקבוצות שונות נבדקה עהשפעת הטפילות על פו, ראשית

בסדרה של . בשדה ומעקב אחר שינויי המסה והשרידות של הפרטים שעברו טיפול לעומת פרטי הביקורת

בפעילות ובהתנהגות הניקוי , ניסויי מעבדה שיניתי את כמויות הפרעושים ועקבתי אחר השינויים בפיזיולוגיה

על מנת לבדוק איך תגובת ההתנגדות של הפונדקאי תלויה בגילו וברמת .  כתגובה למניפולציהשל הפונדקאים

עקבתי אחר התנהגות הגירוד של פונדקאים צעירים ובוגרים תחת רמות הטפלה שונות והשוויתי , ההטפלה

 גידול שבהם  וגרביל חוף המאכלסים בתיגרביל סלעים, בין אסטרטגיות החיסון של שני מיני גרבילים קרובים

תיארתי את פיזור הפרעושים בין , מנקודת המבט של הטפיל. בהתאמה, ת ההטפלה נמוכה וגבוההרמ

תלוי בהרכב הפונדקאים  חלקות במערב הנגב ובדקתי האם דגם הפיזור 23מכרסמים צעירים לבוגרים ב 

. ות היחסית בחלקהלחבטמפרטורה וב, הקרציות או האקריות הכוללת בחלקה, בצפיפות הפרעושים, בחלקה

, פעילות הניקוי שלו,  איך קצב אכילתם ושרידותם של פרעושים מושפעים מגיל הפונדקאיבדקתי, במעבדה

י מעקב אחר שינויי המסה ושינויים בתכולת הדם במעי " ביניהם עהמצפיפויות הפרעושים ומהאינטראקצי

    .ובשרידותם של פרעושים שהטפילו מכרסמים צעירים בתנאים שונים

  

התרומה החשובה ביותר . מו בשישה מאמרים שהתפרסמו ואחד נוסף שנמצא בבדיקה סוכהתוצאות  

תגובת פונדקאים וטפיליהם עשויה , טפיל נתונה-של המחקר היא הממצא שאף בתוך מערכת פונדקאי

ם בין פונדקאים שהתנהגות, להשתנות תחת תנאים אקולוגיים שונים כגון בין פונדקאים מגילאים שונים

 המחקר מצא עדויות .תחת צפיפויות שונות של טפילים ותחת משטרי טמפרטורה משתנים, שונה

מכרסמים . שעומדים בפני המכרסמים והפרעושים במהלך יחסי הגומלין ביניהם) Trade-offs(לקונפליקטים 

השקיע בגירוד עד כמה ל) 2(; עד כמה להשקיע בגירוד לעומת אכילה) 1: (עומדים בפני הקונפליקטים הבאים

עד כמה להשקיע בהתנגדות חיסונית על חשבון פעילויות אחרות שעשויות להגדיל את ) 3(לעומת מנוחה ו 

נמצאו עדויות עקיפות לכך שהפרעוש עומד גם הוא בפני קונפליקט בין בחירה של , בנוסף. ההצלחה הרבייתית

תוצאות . אותו ניתן לנצל בקלות יחסית, עירלפונדקאי צ, העשיר כנראה יותר מבחינה תזונתית, פונדקאי בוגר



המשנים את המשקל , טפילים חיצוניים-המחקר מצביעות על חשיבות מספר גורמי מפתח במערכת מכרסמים

ל ומעצבים את יחסי הגומלין שבין הפונדקאים "היחסי של היתרונות והחסרונות שבמרכז הקונפליקטים הנ

בין , ך שהנזק הנגרם לפרט הפונדקאי שונה בין מיני מכרסמיםבמחקר נמצאו עדויות לכ, למשל.  לטפילים

מתוצאות המחקר גם מתקבל הרושם כי . מכרסמים עם אסטרטגיות חיסון שונות וכתלות ברמת ההטפלה

, מצד אחד. טפילים חיצוניים-התנהגות הניקוי של הפונדקאי תופסת תפקיד מרכזי במערכת פונדקאים

התנהגות הניקוי מהווה מרכיב , מצד שני.  זים מהשונות בתמותת פרעושים אחו55-68התנהגות זו מסבירה כ 

,  של הטפילטמנקודת ההיב. נכבד בחלוקת הזמן של המכרסם ולה עלות משמעותית הנמדדת בזמן מנוחה

. נמצא כי פרעושים אך לא אקריות או קרציות מפוזרים בצורה לא אחידה בין פונדקאים צעירים לבוגרים

כות פיזורם נוטה לכיוון פונדקאים צעירים ועם העלייה בצפיפות נטייתם משתנה לכיוון בצפיפויות נמו

, לבסוף.  פיזור זה מושפע בנוסף מצפיפויות הקרציות וטמפרטורת הקרקע שבחלקה. פונדקאים בוגרים

ה ולהתנהגות הניקוי של הפונדקאי יש משקל רב בבקר, בין הפרעושים, מינית-במחקר נמצא כי לתחרות תוך

  על צפיפות הטפילים על הפונדקאי

  

טפילים -ויחסי מכרסמים,  תרומות עיקריות להבנת יחסין גומלין בין אורגניזמים ככלל4למחקר 

המחקר מחזק את חשיבותם של גורמים אקולוגיים בקביעת מידת הנזק שנגרם , ראשית. חיצונים בפרט

על דגמי ההטפלה ועל ההצלחה הרבייתית של , על מידת התנגדות הפונדקאי לטפיל, לפונדקאי על ידי הטפיל

תוצאות המחקר מרמזות שלגורמים אקולוגיים תפקיד חשוב נוסף במניעת אוכלוסיית הטפיל , שנית. הטפיל

הראנו בצורה ניסויית שהן . קיום יציב ביניהם-מניצול יתר של אוכלוסיית הפונדקאי ובכך מאפשרים דו

ילות הניקוי של המכרסם מצמצמות את כמות הטפילים ובכך מינית בין פרעושים והן פע- תחרות תוך

צפיפות ותחרות בין קרציות ופרעושים - ברירת פונדקאי תלוית. מקטינות את הנזק שנגרם לפרט הפונדקאי

מעתיקות בנוסף את פיזור הפרעושים לכיוון הפונדקאים הטולרנטיים בזמנים שבהם רמות ההטפלה עשויות 

המחקר מעמיק את הידע שלנו לגבי החשיבות של משתני סביבה בעיצוב , בנוסף. להסב לפונדקאים נזק רב

 שבין פונדקאים הנמצא כי משתנים סביבתיים עשויים לשמש כמתווכים בדינאמיק. טפיל-יחסי פונדקאי

למחקר , לבסוף. לטפילים על ידי השפעה על פיזור הטפילים בין הפרטים השונים של אוכלוסיית הפונדקאי

שומית לשמירת טבע ולממשק מחלות מפני שהוא מראה שלטפילים חיצוניים השפעה שלילית על חשיבות יי

המחקר מצביע על פונדקאים צעירים כקבוצת סיכון להטפלה על ידי . הפונדקאי מעבר להיותם נשאי מחלות

ות הבנת מנגנוני הבקרה של אוכלוסי,  של בריאות הציבורםמהיבטי. טפילים חיצוניים בחברות טבעיות

טפילים חיצוניים והמחלות שהם , פרעושים בטבע היא מרכזית לפיתוח אסטרטגיות בקרה כנגד פרעושים

  . מעבירים

  

  



Interrelated Nature of Host-Parasite Interactions: Role of Ecological Factors 

By Hadas Hawlena. Supervised by Professor Zvika Abramsky, and Doctor Boris Krasnov 

 

Some host individuals are more susceptible to and suffer more from the same parasite species 

compared with other individuals. This variability may influence abundance, distribution, and 

stability of host and parasite populations and shape their coevolution. Although knowledge of 

the factors that cause this variability is important for understanding natural processes, for disease 

management, and for wildlife conservation, empirical studies that aimed to explore variability 

among host-parasite systems are scarce. The common approach of looking at the host-parasite 

association from a host-only or parasite-only perspective may be misleading, and most of the 

evidence gathered in the past stresses evolutionary rather than ecological and environment 

factors that are most important for applied proposes. The present study used a rodent-flea 

association as a model to investigate the possible ecological and environmental causes for the 

spatio-temporal variation in (1) the negative effect of parasites on their hosts, (2) host resistance, 

(3) patterns of infestation, and (4) parasite reproductive success.   

The study focused on three rodent-flea models: Gerbillus andersoni infested with the 

flea Synosternus cleopatrae, Meriones crassus infested with the flea Xenopsylla conformis, and 

G. dasyurus infested with the flea X. ramesis. The study involved an integration of both 

laboratory and field techniques. First, the effects of parasitism on different host cohorts was 

tested by reducing ectoparasite numbers and tracking changes in host body mass and survival in 

the field. In a series of lab experiments, I varied flea numbers on the hosts and measured 

changes in host physiology, activity levels, and grooming behaviour. To examine how the 

resistance of a host depends on host age and infestation level, I monitored grooming behaviour 

of juvenile and adult rodents under different flea densities and compared between the immune 

strategies of two closely-related gerbil species that are living at different infestation levels. From 

the parasite’s perspective, I examined flea distributions among juvenile and adult hosts in 23 

plots in the field and tested how they changed in response to the proportion of different host 

cohorts and in response to flea, mite, and tick densities. I also examined how the distribution 

was altered by temperature and relative humidity.  In the lab I tested how feeding and survival 

rates of fleas are affected by host grooming activity, flea densities, and their interactions. 

The results were summarized in 6 published manuscripts, and one that is under review. 

The most important contribution of the study is that it showed that even in a given system, host 

and parasite responses changed according to different ecological factors such as host age, 

grooming behavior, parasite densities and soil temperatures. The study provided evidence for 



some important trade-offs that rodents and fleas face while co-occurring. Rodents are faced with 

three trade-offs between: (1) grooming and feeding, (2) grooming and resting, and (3) immune 

response and other fitness-increasing investments. There was indirect evidence that fleas are 

facing a trade-off between food and colonization. The study also revealed the importance of 

several key ecological factors in the rodent-ectoparasite association that change the relative 

weights of benefits and costs linked to the trade-offs affecting both groups. I found that the 

damage caused to host individuals differed among rodent species and changed with host age, 

resistance strategy, and ectoparasite density. Grooming seems to play a crucial role in the 

rodent-ectoparasite system. On the one hand, it causes ectoparasite mortality. On the other hand, 

grooming occupies a significant part of the rodent's time budget, making it costly for the host in 

terms of time allocated to resting. In terms of parasite traits, fleas, but not mites and ticks, 

shifted their distribution from juveniles to adult rodents at increasing flea densities. Flea 

distribution among these host cohorts was mainly affected by soil temperature and tick density.  

The study makes at least four important contributions to the understanding of species 

interactions in general and rodent-ectoparasite interactions in particular. Firstly, it strengthens 

the role of ecological factors in determining the damage caused to hosts by parasites, the degree 

of host resistance, and the patterns of infestation.  Secondly, the results suggest that ecological 

factors serve an additional function in preventing the parasite population from depleting its 

resource, thus allowing coexistence between hosts and parasites. I showed empirically that both 

intra-specific competition among the parasites and host grooming reduce parasite numbers and 

the damage caused to the host individual. Density-dependent host selection and inter-specific 

interactions between parasites further shift flea distribution toward the more tolerant host 

cohorts at times when infestation levels are approaching levels harmful to the hosts. Thirdly, the 

study contributed to our knowledge on the role of environmental variables in host-parasite 

interaction. I found that environmental variables can mediate rodent-flea dynamics indirectly by 

changing flea distribution among host individuals. Finally, the research has an applied aspect 

that can be used for conservation and disease management, as it suggests that ectoparasites may 

negatively affect host individuals and populations in more ways than just serving as vectors for 

the transmission of other pathogens. It also provides direct evidence that juvenile rodents 

represent the high-risk group for ectoparasite infestation in nature. From a public health 

perspective, understanding the mechanisms that regulate flea populations in nature is important 

to guide the development of control strategies against fleas, other ectoparasites, and the 

pathogens that they transmit.  
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  לאחר שפעול תאים פאגוציטארים NADPH oxidase- וcPLA2הקשר בין 

 

 .זאב שמלצר מאת" דוקטור לפילוסופיה"מחקר לשם מלוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר 

 .רחל לוי' פרופ: מנחה

 .המחלקה לביוכימיה קלינית

 

ים תפקיד מפתח בהגנת 'מונוציטים ומאקרופאג, נויטרופילים, (Phagocytic cells)לתאים בלעניים 

התאים . פטריות וטפילים שונים, חיידקים: הגוף מפני הדבקות על ידי מיקרואורגניזמים כמו

דרך רצפטורים , אשר פלשו לדם או לנוזלי הגוף, הבלעניים נקשרים אל המיקרואורגניזמים

כדוגמת הרצפטורים , ספציפיים לאופסונינים או למרכיבים אחרים במעטפת המיקרואורגניזמים

 המצויים על C3b (CRs) ורצפטורים למרכיב המשלים IgG (FcRs) של נוגדנים מסוג Fcלחלק 

בעקבות קשור זה נבלעים המיקרואורגניזמים בתהליך הפאגוציטוזה . פני ממברנת התאים

(Phagocytosis)לתוך פאגוזום בו מתרחש תהליך ההרג והעיכול של המיקרואורגניזמים  .

 הינם אנזימים מפרקי שומן המזרזים הידרוליזה של חומצות שומן מעמדה A2 (PLA2)פוספוליפז 

sn-2פוספוליפז .  בפוספוליפידיםA2 הציטוזולי (cPLA2) , משחרר באופן ספציפי חומצה

במעבדתנו הוראה . ולו תפקיד חשוב כמתווך בתהליכי מעבר האותות בתאים הבלעניים, ארכידונית

 חיוני לשפעול יצירת רדיקלים חמצניים על ידי cPLA2כי שחרור חומצה ארכידונית על ידי 

מ למנוע ייצור בלתי מבוקר "ע.  בתאים בלענייםNADPH-oxidaseהקומפלקס האנזימתי השלם 

האוקסידז מורכב . האוקסידז מבוקר ונמצא בתא הנייח במצב מפורק, של  רדיקלים חמצניים

gp91מהיחידות הממברנליות 
phoxו  -p22

phoxהיוצרות את ה  -flavocytochrome b558 ומהיחידות 

p67הציטוזוליות 
phox ,p47

phox ,p40
phoxו  -Rac1/2 .היחידות הציטוזוליות , לאחר שפעול התאים

עוברות טרנסלוקציה ליחידות הממברנליות שבממברנה הפלסמטית ויוצרות את הקומפלקס 

בייחוד לאור העובדה שהאוקסידז ,  על האוקסידז אינו ידועcPLA2מנגנון הבקרה של . השלם

 עובר טרנסלוקציה cPLA2ממוקם בממברנה הפלסמטית בעוד שרוב המחקרים מראים כי 

 .לממברנת הגרעין במגוון תאים

 NADPH-oxidase ובין הקומפלקס האנזימטי cPLA2עבודת מחקר זו עסקה בחקר הקשר בין 

 .לאחר שפעול תאים פאגוציטריים

 :הממצאים העיקריים שהתקבלו בעבודה זו הם

 מגויס cPLA2,  ממוינים לכיוון גרנולוציטיםPLBנמצא כי בעקבות שפעול נויטרופילים ותאי 

אימונופרסיפיטציה מצביעים על -ניסויי קו. י קומפלקס האוקסידז"לממברנה הפלסמטית ע

 וקומפלקס האוקסידז בתאים משופעלים בהתאמה לזמן יצירת הרדיקלים cPLA2קישור בין 

 עוכבה בנוכחות PMA לממברנת נויטרופילים ששופעלו עם cPLA2טרנסלוקציית . החמצניים

p47אשר עיכב את זרחון וטרנסלוקציית , PKC- מעכב ל
phox ובכך מנע את יצירת קומפלקס 

בשורת תאים .  עצמוflavocytochrome-  אינו נקשר לcPLA2- הדבר מרמז ש. האוקסידז השלם

 לממברנה cPLA2לא נצפתה טרנסלוקציה של , שמבטאת רק את תת היחידות הממברנליות



 flavocytochrome-  אינו נקשר לcPLA2דבר המחזק את המסקנה כי , בעקבות שפעול התאים

p67 החסר את תת היחידה הציטוזולית CGDבנויטרופילים מחולה . עצמו
phox ובשורת תאי PLB 

p67החסרים את 
phox נצפתה טרנסלוקציה תקינה של cPLA2 לממברנה הפלסמטית לאחר שפעול 

p47הדבר מרמז שנוכחות . התאים
phox בקומפלקס האוקסידז מספיקה לעיגון cPLA2 . ניסויי

p47 מזורחן ובין cPLA2 הצביעו על קישור בין in-vitroקישור 
phoxאבל לא עם ,  רקומביננטי

p67
phoxניסויי אפיניות הראו קישור בין , כמו כן.  רקומביננטיGST-p47

phox
 רק cPLA2-  ו 

 צריך cPLA2- תוצאות המעידות על כך ש, מליזט של תאים משופעלים ולא מליזט של תאים נחים

p47- להיות מזורחן על מנת להיקשר ל
phox.ניסויי ,  בנוסףFRET מצביעים על כך שבין cPLA2ו  -

p47
phox יש קירבה מולקולרית בעוד שבין cPLA2ו  -p67

phoxלמרות קיומם באותו ,  אין

p47 מקטעים של 3- וcPLA2 מקטעים של 4תכנון וייצור של . קומפלקס
phox , אפשרו לקבוע כי

p47האינטראקציה בין שני החלבונים מתרחשת בין הקצה האמיני של 
phox ( המורכב בעיקר מאתר

PX)  ובין הקצה האמיני שלcPLA2 (המורכבת בעיקר מאתר קישור יוני סידן -C2) . אנליזה

. נתנה מספר רצפי קישור אפשריים, p47-PX-  וcPLA2-C2ממוחשבת של אפשרויות הקישור בין 

רק שניים מתוך הפפטידים הצליחו לעכב יצירת סופר אוקסידים .  פפטידים שונים9מתוכם בחרנו 

ואילו שילוב של שני הפפטידים ביחד מנע כמעט לחלוטין את יצירת הסופר , בנויטרופילים

 ובין קומפלקס cPLA2השימוש בפפטידים אלו מנע את הקישור בין , מעבר לכך. אוקסידים

 ובין החלבון cPLA2פ ממברנת נויטרופילים משופעלים ומנע את הקישור בין "האוקסידז ע

GST-p47הרקומביננטי 
phox

-PX . מהתוצאות עולה כי הקישור ביןcPLA2ו  -p47
phox מתרחש 

עדיין לא . p47-PX-  שבEMFPIEAGA והרצף cPLA2-C2-  שבGAFGDMLבעיקר בין הרצף 

 .ידוע אילו חומצות אמינו משתתפות בקישור
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Cytosolic phospholipase A2 (cPLA2)–generated arachidonic acid (AA) has been 

shown to be an essential requirement for the activation of NADPH oxidase, in 

addition to its being the major enzyme involved in the formation of eicosanoid at the 

nuclear membranes. The mechanism by which cPLA2 regulates NADPH oxidase 

activity is unknown, particularly since the NADPH oxidase complex is localized in 

the plasma membranes of stimulated cells, while cPLA2 has been shown to 

translocate to the nuclear membrane in variety of cells. The NADPH oxidase is a 

multicomponent enzyme, constructed from membrane and cytosolic components. 

Upon activation, the cytosolic components translocate to the plasma membrane to 

form the assembled enzyme. The present study was initiated to study whether there is 

an interaction between cPLA2 and NADPH oxidase in the plasma membrane after 

stimulation and to characterize the binding sites between these two enzymes.  

The results of this study demonstrate a physical interaction between the assembled 

NADPH oxidase and cPLA2 on the plasma membranes upon stimulation of 

neutrophils and granulocyte-like PLB-985 cells. Upon stimulation, cPLA2 is 

transiently recruited to the plasma membranes by a functional NADPH oxidase in 

granulocytes. Coimmunoprecipitation experiments demonstrated an association 

between cPLA2 and the assembled oxidase in plasma membranes of stimulated cells, 

which is in correlation with the kinetics of superoxide production. cPLA2 

translocation to the plasma membranes of stimulated neutrophils by PMA was 

inhibited in the presence of the PKC inhibitor, GF-109203X, which also inhibited the 

translocation of p47
phox

 and the assembly of the NADPH oxidase complex, indicating 

that cPLA2 does not bind the flavocytochrome b558 itself. Cells expressing only the 

oxidase membrane components further demonstrated that cPLA2 does not bind the 

membrane imbedded flavocytochrome b558. Upon stimulation, there was a normal 

translocation of cPLA2 to the plasma membranes in p67
phox

-deficient CGD 

neutrophils, as well as in a model of p67
phox

-deficient granulocyte-like PLB-985 cells, 

mailto:shmelzer@bgu.ac.il


indicating that p47
phox

 after its translocation is sufficient to anchor cPLA2 to the 

plasma membranes. In vitro affinity binding assay showed an interaction between 

cPLA2 in lysates from activated neutrophils and recombinant p47
phox

 but not 

recombinant p67
phox

. Likewise, an affinity binding assay detected an interaction 

between GST-p47
phox

 and cPLA2 in lysates of stimulated cells, but not of 

unstimulated ones, indicating that cPLA2 has to be phosphorylated for its binding. 

Engineering four different domains of cPLA2 and three of p47
phox

 enabled us to define 

the interaction between the calcium-ligand binding (C2) domain of cPLA2 and the N-

terminal domain of p47
phox

, which consists mainly of a PX domain. A computer-based 

analysis was done to predict the exact binding sequences between p47
phox

 and cPLA2. 

The highest scored results were chosen and nine peptides were synthesized. Only two 

peptides out of the nine were able to inhibit superoxide production, and when 

combined, inhibition was almost complete. In affinity binding assays, these peptides 

also attenuated the association between cPLA2 and p47
phox

. These results suggest that 

the interaction between cPLA2 and p47
phox

 is mainly between GAFGDML in cPLA2-

C2 and EMFPIEAGA in p47-PX. The exact amino acid participating in the binding 

remains to be determined.  

 

The main conclusions of this research are: 

1. cPLA2 translocates and binds to the plasma membrane of activated phagocytic 

cells through the assembled NADPH oxidase.  

2. cPLA2 binds the assembled NADPH oxidase via the p47
phox

 subunit.  

3. The association between cPLA2 and p47
phox

 is through the Ca
2+

 binding domain of 

cPLA2 and the PX domain of p47
phox

.  

4. The association between cPLA2-C2 and p47
phox

-PX is through 33-39aa on cPLA2-

C2 and 58-66aa on p47
phox

-PX. 

 

 

Key words: Phagocyte cells, Neutrophils, Monocytes, Granulocytes, PLB-985 cells, 

X-CGD, Phagocytosis, Cytosolic phospholipase A2, Arachidonic acid, NADPH 

oxidase, Superoxide, gp91
phox

, p47
phox

, p67
phox
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ושיטות חישוב מתקדמות לאפיון רקמות עור שימוש בספקטרוסקופיית אינפרא אדום 

.ותאים נורמליים וסרטניים בתרביות, שפירות וסרטניות 
זיאד חמודה     מאת : 

  פרופסור שאול מרדכי   :מנחים

  שמואל ארגוב' דר             

תקציר

 שיכולים תהליכיםישנם  מספר. מחלת הסרטן אחד הגורמים העיקריים לתמותה במאה העשרים ואחת  הוא  

 ,RNA) גורמים תורשתיים ווירוסים של חומצות גרעין, קרינה, ינוגניםלגרום לסרטן  כמו קרצ

DNA). טיפול יעיל במחלת הסרטן תלוי בגילוי המחלה בשלביה המוקדמים  ואז הסיכויים להחלמה גבוהים

  .מאוד

מספר חולי המלנומה הממאירה  הוא השלישי בגודלו .  ביותר ממחלות הסרטן הקשותסרטן העור הוא אחד 

.זה התמותה  מסרטן  מקרי ממספר79%חולי סרטן העור אבל מהווה כ ב

 ישראלים מאובחנים 950: מספר הישראלים הלוקים במלנומה ממאירה ממשיך לעלות והמספרים מבהילים

 . לגודל האוכלוסיההחולים היחסי' במקום השני בעולם במסנמצאת ישראל . מדי שנה במחלה הקטלנית

תאי אשר יגרום בסופו של דבר לתכונות אופטיות שונות מתא -תא סרטני הוא בעל שוני במבנה התאי והתת

  .  בתאיםים שחלםיי הביוכימיםנורמלי עקב השינוי

 .של המבנה המולוקולריולקונפורמציה המרחבית אדום ידועים ברגישותם להרכב -ספקטרה האינפרא

אדום יכולה באופן עקרוני -קרינת אינפרא . מאפשרים מדידת ויברציות מולקולריות מורכבותקטרה הספ

מולקולרי ושינויים מבניים מיקרוסקופיים  שחלים -אמינו, לגלות שינויים אופייניים בהרכב המולקולרי

קשה  כלל שבדרךשלב , מחלהוזאת בשלב מוקדם של התפתחות ה,  לסרטנייממצב נורמל  התאים שלבמעבר

  .לאבחון בשיטות הסטנדרטיות

נה חלק ממחקר כולל המתבצע במעבדתנו ואשר מטרתו לבדוק את  הפוטנציאל הטמון יהעבודה  הנוכחית ה

(FTIR-MSP) על מנת להבחין בצורה ספקטרוסקופית בין   םאדו-ספקטרוסקופית האינפראמיקרו ב) 1(

(FTIR-FEWS) בסיבים שטוחים   על מנת ספקטרוסקופית גל שיורי ב) 2(,  וניבוססדרמייאפ ,מלנומה

 נורמליים ותאי חולדה פיברבלסטיים שעברו (NIH/3T3)תאי חולדה פיברובלסטיים להבחין בין 

ספקטרוסקופית גל שיורי בסיבים גליליים  ב) 3(ו  ,  MuSV (NIH/MuSV)י  "טרנספורמציה ויראלית ע

in situ  .ס ירמדילהבחין בין ניבוס ואפעל מנת 

  :עבודת מחקר זו מחולקת לשני חלקים

  חלק ראשון
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FTIR-MSP ניבוס ואפידרמיס(    על מנת לאבחן בין ביופסיות של רקמות עור נורמליות השתמשנו בשיטת (

, הפוספאטים, התוצאות שלנו מראות כי ישנם שינויים  בתחומי הבליעה  של האמידים ). מלנומה(וסרטניות 

הסמנים ממידיים של  -ממידיים ודו-גרפים חד. צות הגרעין  בין הסוגים השונים של הרקמות ירוזין וחומתה

, סדרמייאפ–ל ברגישות גבוהה  בין מלנומה יקדמות  מראות כי ניתן להבדתהאלו ושיטות סטטיסטיות מ

  .סאפידרמי-ניבוס וניבוס–מלנומה 

  

  חלק שני

רקמות נורמליות   : י הבדלנו בין שני סוגים של רקמותחים בספקטרוסקופית גל שיורשטושימוש בסיבים  י"ע

FTIR-MSP     י  "בצורה ספקטראלית  וגם ע NIH/MuSV ת  כשיטNIH/3T3  רקמות סרטניות  ו  

הפוספאטים , רמת הבליעה של האמידים.  בין שתי השיטותרב התוצאות שלנו מראות  דמיון . ביקורת רגישה

  .לנורמליתלשוני בין רקמה סרטנית העיקריים נמנים על הגורמים וקרבוהידראטים  

וניבוסים  )  אפידרמיס(משנו גם בסיבים גליליים בספקטרוסקופית גל שיורי  בכדי להבדיל בין עור רגיל תהש 

in situ  . בזמן אמת    במדידות   
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Characterization of Benign and Malignant skin Lesions and Cells in 

Culture Using IR spectroscopy and Statistical Methods 
By:                Ziad Hammody 

Supervisors: Prof. Shaul Mordechai 

                      Dr. Shmuel Argov  

Abstract 
Cancer is one of the leading causes of death worldwide today. It may be induced by a variety 

of factors, including carcinogens, radiation, genetic factors, and DNA and RNA viruses. Early 

detection of cancer is critical for successful therapy and can result in complete recovery from 

some types of cancer.  

Malignant melanoma (MM), a malignant neoplasm of epidermal melanocytes is the third 

most common skin cancer, but it causes about 79% of skin cancer deaths and its incidence is 

on the rise in the world and in the United States in particular. The American Cancer Society 

(ACS) estimates that in 2007 there will be 59,940 new cases of melanoma in the US alone. 

About 8,110 people will die of the disease. Thus, early detection of MM is highly important 

for management and intervention.  

High risk factors for melanoma include the presence of pigmented lesions with several large 

non-dysplastic nevi, many small nevi, moderate freckling, or familial dysplastic nevus 

syndrome. In many cases, melanoma develops from nevus, which is considered the non-

malignant stage. 

Spectroscopy in the mid infrared (mid–IR) spectral range 4000–400 cm-1 is based on 

absorption of radiation due to vibrations of molecules in materials. IR spectroscopy is a 

reagent-free, harmless methodology that has been applied for identification of various 

biomolecular components of intact cells and tissues. Three IR spectroscopy techniques were 

used in this study: (1) Fourier Transform Infrared microspectroscopy (FTIR-MSP), (2) 

Flattened AgClBr fiber optic evanescent wave spectroscopy (FEWS), and (3) Cylindrical 

AgClBr FTIR-FEWS. 

The main objectives of this study are to evaluate the potential of: (1) FTIR-MSP technique to 

discriminate and investigate spectral differences between melanoma, nevus, and 

corresponding normal epidermis and melanoma–nevus tissues, (2) Flattened AgClBr FEWS 

technique for detection and identification of cancer cells in vitro using cell cultures as a model 
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system, and (3) Cylindrical AgClBr FTIR-FEWS for distinction of nevus from surrounding 

epidermis in situ. This study is divided into two parts. 

Part I 

FTIR-MSP was used to investigate spectral differences between melanoma, nevus, and the 

corresponding normal epidermis from each patient individually and melanoma–nevus taken 

from different patients. In the present work, FTIR-MSP was performed on formalin-fixed 

biopsies of 55 melanoma and 52 nevi cases along with the adjoining histologically normal 

epidermis to understand the biochemical variations from the epidermis and identify suitable 

parameters for differentiation of nevi from melanoma.  

Part II 

The second part of the present study focuses on evaluating: (I) the potential of flattened 

AgClBr FTIR-FEWS technique for detection and identification of cancer cells in vitro using 

cell culture as a model system and their comparison with the data measured from the same 

samples with FTIR-MSP technique, which was extensively used to identify spectral properties 

of intact cells.  

(II) Evaluating the potential of cylindrical AgClBr FTIR-FEWS method to characterize the 

differences and similarities in order to distinguish nevus from surrounding epidermis.  

 
The use of flattened fiber rather than the standard cylindrical fiber has several practical 

advantages and is considered as an important step towards in vivo measurements in real time, 

such as that of skin nevi and melanoma using special designs of fiber optic based sensors.  

 
The present study helps in the identification of spectral features suitable for distinction of 

melanoma from nevus which may appear similar in some FTIR spectral features and thus can 

pave the way for development of in vivo screening systems based on these diagnostic 

markers. 
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  .מגזר הערביב האקלים הכיתתי בשיעור המתמטיקה בבית הספר היסודי :נושא העבודה

           זידאן ראיד:המגיששם 

  אסמעיל אבו סעד'  פרופ:שם המנחה

בבתי '  ו-ו' ה', בחקר האקלים הכיתתי בשיעורי המתמטיקה בכיתות ד עסקהמחקר זו   עבודת:תקציר

את תפיסת התלמידים את האקלים הכיתתי לבחון קר היו מטרות המח. הספר היסודיים במגזר הערבי

 ;בשיעורי המתמטיקה ולבדוק את הקשר בין גורמיו השונים לבין שיטות ההוראה השיתופית והפרונטלית

 לבין תפיסתו את האקלים םורמת הישגיאזור , גיל , מגדרכמו , בנוסף נבדק הקשר בין משתני רקע

  .הכיתתי וגורמיו

. מרכז  ודרום, חיפה, ספר יסודיים מן המגזר הערבי במחוזות צפון- תלמידים מבתי3786במחקר השתתפו 

חלקו הראשון בדק את תפיסת התלמידים לאקלים : שהורכב משני חלקים, לתלמידכלי המחקר היה שאלון 

 Anderson (1971); Fraser חלק זה מבוסס על שאלונים שפותחו על ידי, הכיתתי בשיעורי המתמטיקה

(1989); Fraser et al. (1982); Moos & Trickett (1973,1974) .  כלל את המשתנים השאלון גם

  . שיטת הוראה ואזור מגורים,רמת ההישגים במתמטיקה, רמת כיתה, מגדר: הבאים

לאחר רוטאציה של (הממצאים העיקריים מצביעים על קיומם של חמשה גורמים שנמצאו בניתוח גורמים 

סיפוק ) 1: (ת תפיסתם של התלמידים לאקלים הכיתתי בשיעורי המתמטיקההמאפיינים א, )וורימקס

  .תחרותיות) 5(;  תלמיד-יחסי תלמיד) 4(;  שוויון מגדרי-מתח ואי) 3(;  תלמיד-יחסי מורה) 2(;  והנאה

מלוכדים ומגובשים , הספר היסודי במגזר הערבי נהנים ומסופקים-ממצאי המחקר מראים כי תלמידי בית

אלא שנתון זה עולה בשיעורים המתקיימים בשיטה הפרונטלית יותר מאשר בשיטה , מטיקהבשיעור המת

שאין לזלזל , "קדוש"כי הכללים והמשמעת הם ערך , נמצא. אך נתון זה לא מובהק סטטיסטי, השיתופית

שיטת ההוראה שבה הוא לומד ורמת , מגדר, ללא הבדל גיל, על ידי אף תלמיד, בו ואין להתעלם ממנו

עזרה , בכיתה קיימים גיבוש חברתי ולכידות. תלמיד התגלו כטובים ומספקים-יחסי תלמיד. גיוהיש

וממעטים , התלמידים מתנהגים  בשיעורי המתמטיקה בנימוס. שיתוף פעולה והקשבה איש לרעהו, הדדית

, ניתן לייחס זאת לעובדה שבתי הספר ביישובים הערביים הם בתי ספר שכונתיים. לריב אלה עם אלה

דבר זה תורם להידוק היחסים בין . שכנים או מכרים, התלמידים באותה כיתה הם לרוב קרובי משפחה

ונמוך גם רצונו של , רמת התחרותיות שנמדדה נמצאה נמוכה  .התלמידים בכיתה ומביא לגיבוש וללכידות

ככל ,  זאתעם. ולהתחרות על תשומת ליבו של המורה, להשיג ציונים גבוהים, התלמיד להיות ראשון

  .שעולה גיל התלמידים גוברת התחרותיות בכיתה



Classroom Climate in Math Classes in Arab Elementary Schools 
 

Student: Raed Zedan 

 

Supervisor :Prof. Ismael Abu-Saad 

 

Abstract: This study examined the math class climate among fourth, fifth and sixth graders in 

Arab elementary schools.  The study objectives were to describe the students' perceptions of math 

class climate and to examine the effect of cooperative and frontal teaching methods on students' 

perceptions of math class climate and its factors.  In addition, it examined the relation between 

background variables such as gender, age, region and achievement level and the perception of the 

math class climate factors. 

The sample included 3786 students from Arab elementary schools from the Galilee, Triangle, and 

Negev regions. Math classroom climate was measured using a modified version of the 

questionnaire developed by Anderson (1971); Fraser (1989); Fraser et al. (1982); Moos & 

Trickett (1973,1974).  The questionnaire also included questions about the following variables: 

gender, classroom level, achievement level in math, teaching methods, and residence regions. 

 Based on factor analysis of the classroom climate scale, five factors emerged: 1) satisfaction and 

enjoyment; 2) teacher-student relations; 3) tension and gender inequality; 4) student-student 

relations, and 5) competitiveness. 

The study findings show that the elementary school children in the Arab sector are more satisfied 

with math lessons taught using the frontal teaching method than those taught using the 

cooperative method.  However, the difference was not statistically significant.   

The study shows that rules and discipline were "sacred" values that could not be belittled or 

disregarded by students regardless of age, gender, teaching method, or level of achievement.  The 

student-student relations appeared to be good and satisfactory. Social consolidation, mutual 

assistance, cooperation and listening one to the other was observed in classroom. The students 

demonstrated good behavior during the math classes, with minimal conflict. This may be related 

to the fact that the schools in Arab villages are neighborhood schools.  The classmates are most 

likely relatives, neighbors and/or acquaintances.  This leads to stronger relations and social 

consolidation in the classroom.  

The level of competitiveness was low, as was the students' desire to be number one, to achieve 

high grades, and compete for the teacher's attention. Nevertheless, competitiveness in the class 

increased with students' age. 











Physiological factors and gene expression involved in determination of mycorrhizal 
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A mycorrhiza is a symbiotic association between a fungus and a plant. Terfezia boudieri 

is an underground truffle known to form ecto- or endomycorrhizas with its host, 

depending on nutritional and growth conditions. We report here the results of an 

investigation into different aspects of mycorrhization between T. boudieri isolates and 

Agrobacterium rhizogenes-transformed roots of Cistus incanus in an in vitro model 

system specially developed for this purpose. Our basic premise was that the different 

Terfezia isolate - Cistus hairy root combinations would exhibit variability in type of 

mycorrhiza engendered as well as variability in gene expression during the process of 

mycorrhization. 

One clone (M-2), out of several transformed  root  clones  of  Cistus  incanus, was 

capable of forming either ecto- or endomycorrhiza in vitro with two isolates of  Terfezia  

boudieri  collected  in  Israel.  All other clone- fungal isolate combinations formed 

ectomycorrhiza. An endomycorrhiza-forming isolate secreted smaller amounts of auxin 

than an ectomycorrhiza-forming isolate. Addition of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 

(2,4-D) led to ectomycorrhiza  formation  by  the  M-2  clone  on  low  P  medium. 

Endomycorrhizas were formed by both M-2 and a control clone with the same T. 

boudieri isolates on high P medium with 2,4-D. The M-2 clone of C. incanus exhibited 

greater sensitivity to exogenous auxins (IAA and 2,4-D) than other clones, and clonal 

sensitivity to auxin was increased tenfold under low P conditions.  

We concluded from the physiological studies that the path taken by a particular 

mycorrhizal association was influenced by several factors, namely, the nature of the 

fungal isolate; that of the root clone; exogenous P; and auxin levels. However other 

factors cannot be ruled out.  

For further elucidation of the processes involved in determining mycorrhizal type, the in 

vitro system was used to study plant and fungal gene expression during the preinfection 



and mycorrhiza-enabling (mycorrhizal) stages on media containing either high or low P 

concentrations.  

On low P medium, more fungal than plant genes were differentially expressed, which is 

consistent with other researchers' findings that plant genes are shut off or down 

regulated in mycorrhizas while fungal genes adapt to mutualistic existence with the 

plant. Both partners expressed genes involved in metabolism, vesicular trafficking, 

protein synthesis and signal transduction.  

Under all growth conditions studied, we found no genes showing the same expression 

pattern at the preinfection and mycorrhizal stages, which suggests that gene expression 

changes in tandem with transition from one developmental stage to another.  

It is clear from our work that the different genes responsible for dictating an ecto- versus 

an endomycorrhizal course are expressed at different stages of development of the 

mycorrhiza. Most of the ectomycorrhiza-associated genes were found to be expressed 

either at the preinfection or at the mycorrhizal stage. It is possible that their expression 

depends both on culture conditions and timing.  

Many of the differentially expressed plant and fungal genes showed no homology to any 

sequences in the databases. There could be three possible explanations for this finding: 

the fragments belonged to untranslated regions; were too short; or represented rare 

unidentified mycorrhiza-related transcripts. To clarify the issue, four differentially 

expressed fungal fragments, all without matches in the databases and all either ecto- or 

endomycorrhiza-specific, were chosen for extension experiments. Upon extension three 

of the four showed homology to known proteins.  The fourth fragment was found to 

code for a short peptide lacking homology to any of the known databases. This peptide 

was two amino acids longer in the endo- forming isolate than in ectomycorrhizal one.  

In conclusion, in this study we have identified several types of genes expressed in 

mycorrhizas: genes expressed under one of the growth conditions only, namely 

preinfection (transiently) or mycorrhizal culture; and genes showing different patterns of 

expression under different growth conditions. This is the first time that some genes are 

shown to be implicated in determination of mycorrhizal type. We show that the 

differentially expressed genes exhibit different patterns of expression in endo- and 

ectomycorrhizas. The two kinds of mycorrhiza are also distinguished from each other by 

the expression of certain genes of unknown function. 



 

  

 Terfezia boudieriגורמים פיזיולוגים וביטוי גנים במהלך קביעת טיפוס המיקוריזה הנוצר בין 

 )לוטם שעיר (Cistus incanusושורשים מותמרים של ) כמהה מדברית(

 

 זרצקי מריאנה: מגישה

 ר דוד מילס"ורדה כגן צור וד' העבודה נעשתה בהדרכת פרופ

 

 תלות הדדית בהלשותפים ו  היותהמוגדרת כהדדית , ים ופטריותמיקוריזה היא סימביוזה בין שורשי צמח

 היא כמהה מדברית תת קרקעית היוצרת Terfezia boudieri. לפחות בעת חשיפתם לתנאי סביבה קשים

בעבודה זו השתמשנו  . או אנדומיקוריזה עם הצמח המארח בהתאם למצב הנוטריינטים והסביבה-אקטו

מנת ללמוד על הגורמים השונים המשפיעים עם יצירת מיקוריזה בין על , שפיתחנו in vitroבמערכת 

 עם החיידק Cistus incanusי הדבקת צמחי " לבין שורשים מותמרים שנוצרו עT. boudieriתפטירים של 

Agrobacterium rhizogenes . הנחנו שצירופים שונים של תפטיריTerfezia וקלונים שונים של שורשים 

 .ראו הבדלים הן ביכולתם ליצור מיקוריזה והן בביטוי גנים במהלך התהליךמותמרים של לוטם י

 עם שמונה קלונים של Terfeziaבחלק הראשון של המחקר השתמשנו בצירופים של חמישה תפטירי 

בעוד , כל הקלונים למעט אחד יצרו אקטומיקוריזה עם כל התפטירים שנבחנו. Cistusתרביות שורשים של 

.  ואקטומיקוריזה עם שאר התפטירים,  יצר אנדומיקוריזה עם שני תפטירים– M2 - ןיוצא הדופ שהקלון

.  מאשר תפטיר היוצר אקטומיקוריזהIAAתפטיר היוצר אנדומיקוריזה הפריש כמויות נמוכות יותר של 

 גורמת P למדיום גידול המכיל ריכוז גבוה של D-2,4במהלך שינוי בתנאי הגידול גילינו שהוספת האוקסין 

 במדיום D-2,4 –העלאת ריכוז ה , לעומת זאת. י כל הקלונים עם כל התפטירים"ליצירת אנדומיקוריזה ע

בניגוד למה , M2+42aי הצירוף " במקום אנדומיקוריזה ע- גרמה ליצירת אקטוPהמכיל ריכוז נמוך של 

 קלונים אחרים  הראה רגישות גבוהה יותר לאוקסינים חיצוניים לעומתM2הקלון .  גבוהP –שקיבלנו ב 

 .שנבדקו

קלון , כגון התפטיר, מתוצאות המחקר הפיזיולוגי הסקנו שיצירת מיקוריזה מושפעת ממספר גורמים

על מנת . למרות שלא ניתן לשלול גם מעורבות של גורמים אחרים,  חיצוני ורמת האוקסיןP, השורשים

בטאות גנים בשני שלבים שונים של  שלנו ללימוד התin vitroהשתמשנו במערכת , להבהיר את הנושא יותר

 . נמוך וגבוהP טרום מיקוריזה ומיקוריזה על מצעי גידול עם –מיקוריזה 

וזה בהתאם לממצאים ,  נמוךPיותר גנים פטרייתיים מגנים צמחיים הראו ביטוי דיפרנציאלי על מדיום המכיל 

בעוד שגנים , ו ירידה בביטויאשר הראו שגנים צמחיים במיקוריזה עוברים השתקה א, של חוקרים אחרים

תנועת , גנים הקשורים למטבוליזם. פטרייתיים מראים עליה בביטוי עקב התאמת הפטריה לדו קיום עם הצמח

 .סינתזת חלבונים והעברת סיגנלים הראו ביטוי דיפרנציאלי בשני השותפים, וסיקולות



 

  

ממצא זה אינו ;  נמוךPגם על  גבוה התבטאו Pכל המקטעים למעט אחד שהראו ביטוי דיפרנציאלי על 

 נמוך דורש ביטוי של יותר גנים ומסלולים על מנת להתמודד עם רמת פוספט Pמכיוון שגידול על , מפתיע

 .מוגבלת

זאת , לא מצאנו גנים שהתבטאו באופן זהה במצב מיקוריטי וטרום מיקוריטי, בכל תנאי הגידול שנלמדו

 .צב גידול אחד לשניאומרת התבטאות גנים משתנה בהתאם למעבר ממ

 או אנדומיקוריזה מתבטאים בשלבים שונים של -עבודתנו מראה שגנים שונים האחראיים על יצירת אקטו

 טרום –רוב הגנים הקשורים לאקטומיקוריזה הראו ביטוי רק באחד ממצבי המיקוריזה . יצירת מיקוריזה

 .  ה לתיזמון ותנאי הגידולהתבטאות של גנים אלה יכולה להיות קשור. מיקוריזה או מיקוריזה

קבוצה גדולה של גנים צמחיים ופטרייתיים בעלי ביטוי דיפרנציאלי לא הראו הומולוגיה לאף רצף במאגרי 

או שהינם קצרי , הנחנו שהדבר יכול לנבוע מכך שהרצפים האלה שייכים לאזורים לא מתורגמים. נתונים

לכן בחרנו להאריך ארבעה גנים . ים למיקוריזהאו שמייצגים תעתיקים נדירים לא מזוהים הקשור, מדי

 לא המקטעים המקוריים ארבעת . או אקטומיקוריזה-פטרייתיים בעלי ביטוי דיפרנציאלי וקשורים לאנדו

 . הראו הומולוגיה לגנים במאגרי המידע

טיד הגן הרביעי מקודד לפפ. שלושה גנים מתוך הארבעה הראו הומולוגיה לחלבונים ידועים, לאחר ההארכה

הפפטיד שמצאנו היה ארוך בשתי חומצות אמינו בתפטיר היוצר . קצר ללא הומולוגיה למאגרי המידע

 .אנדומיקוריזה מאשר בתפטיר היוצר אקטומיקוריזה

 בטרום –גנים המתבטאים רק באחד מתנאי הגידול : גילינו כמה סוגי גנים המבוטאים במיקוריזה, לסיכום

במחקר זה . המתבטאים באופן שונה במעבר מתנאי גידול מסוימים לאחריםוגנים , מיקוריזה או במיקוריזה

אנו מראים כאן שגנים בעלי ביטוי דיפרנציאלי . זוהו לראשונה גנים המעורבים בקביעת סוג המיקוריזה

 תפקיד לא ידוע המאפשרים בעליקיימים גנים , כמו כן.  ובאקטומיקוריזה-מתבטאים באופן שונה באנדו

 .ועשויים להוות סמנים מולקולריים נוחים לשימוש, וגי מיקוריזה שוניםלהבחין בין ס

 

 

 

 

 

 

 



  

ניתוח ביואינפורמטי ומבני של מסגרות קריאה בלתי שמורות 

  NRC.  spHalobacterium-1מהארכאה ההלופילית 

  חגי שמואלי    :מגיש

  בעז שאנן' פרופ   :מנחים 
  רי אייכלר'ג' פרופ

  תקציר

אתגר מרכזי  .מספר פרוייקטיי הגנום המגיעים לסיום עולה בהתמדה בשנים האחרונות

תהליך זה , בגישה המסורתית. קביעת תפקידם של החלבונים המקודדיםשל פרויקטי גנום הוא 

השלב , למרות יכולתנו לבטא ולבודד חלבונים .בשיטה של ניסוי וטעייה, במידה מסויימת, מתבצע

המהווה את צוואר הבקבוק בהגדרת הפרמטרים לפעילותו של החלבון הינו מציאת התהליך אותו 

אך עדיין , ודד עם הבעיה במחקר מעבדתי בתפוקה גבוההקיימים ניסיונות להתמ. הוא מבצע

אחת הדרכים להתמודד עם הבעייתיות . התהליך איטי ביותר בהשוואה לזה של פענוח הרצף

דבר אשר יסייע לנו למקד את , הזאת היא פיתוח מנגנון המאפשר חיזוי אמין של פעילות החלבון

   .העבודה הנסיונית

ים המבצעים פעילות דומה הביא לפיתוח שיטות שונות הדמיון המבני הקיים בין חלבונ

דרך אחת לחיזוי תפקיד חלבון מתבססת על הדמיון ברצף בין חלבון ידוע לבין . לניבוי פעילותם

דרך נוספת . דרך זו יעילה רק לגבי חלק מהחלבונים, אולם .חלבון המקודד ממסגרות הקריאה

 לבין חלבון בעל מבנה ORF-בנה החזוי של הלניבוי תפקיד החלבון מתבססת על השוואה בין המ

לאט יותר , אבולוציונית, דרך זו מתבססת על הרעיון כי מבנה החלבון משתנה. ותפקוד ידועים

 Foldהנקראות , השיטות המתבססות על ניבוי מבנה תוך השוואה למבנים ידועים. מאשר הרצף

recognition (FR) .גורמת לכך שייצוג יים באופן ניסיונ האיטית במספר המבנים הנקבעההעליי, אך 

העשרת מאגרי המידע בקיפולים חדשים תעלה את . הקיפולים אינו מועשר דיו בקיפולים חדשים

לפיתוח מערכת שתחזה את מבנה , בסופו של  תהליך,   וכן תביאFRסיכויי הצלחת הניבוי בשיטת 

, ם פרוייקטי גנומיקה מבניתנערכים כיו, במרכזים שונים בעולם. החלבון בצורה מדויקת יותר

לצמצם את הפער הקיים , שמטרתם העיקרית הינה לפתור מבני חלבונים רבים ככל האפשר ובכך

- בגנומים שנקבעו לבין מספר המבנים התלתORFs-בין מספר רצפי חלבונים המקודדים מ

  . ממדיים של חלבונים

ירת המטרות לעבודה בח. עבודה זו התמקדה במחקר מצומצם בגישה של גנומיקה מבנית

 Halobacterium sp. NRC-1-נעשתה בכוונה להעלות את הסיכוי לקבל מידע על קיפולים יחודיים ל

אורגניזמים . האורגניזם שנבחר לעבודה שייך לממלכת הארכאה. ויצורים הלופילים הקרובים לו

. ונייםהשייכים לארכאה משתמשים במנגנונים יחודיים להתמודדות עם תנאי הסביבה הקיצ

Halobacterium sp. NRC-14מעל (מלח בעלי ריכוז מלח גבוה -  גדל באגמי M ( ושומר על איזון

 ניתן איפוא להניח שלארכאה .+Kי שמירת ריכוז פנימי גבוה של יוני "אוסמוטי עם הסביבה ע

הלופילית זו יהיו חלבונים המותאמים להתמודדות עם תנאי המליחות הגבוהים בתא  ברמת 

  . חלבוןמבנה ה



Halobacterium sp. NRC-1הגנום . זן הארכאה ההלופילית הראשונה שרצפו נקבע  הינו

כרומוזומים - ושני מיני Mbp 2.01מכרומוזום אחד בגודל  מורכב Halobcterium sp. NRC-1של 

  .שמתוכם נבחרו המטרות לעבודה זו, 2682מספר הגנים הצפוי הינו . Mbp0.37 - ו  Mbp 0.19בגודל

להבטיח שהמחקר יתמקד במסגרות קריאה שאכן מקודדות לחלבונים התבצעה כדי 

במספר  Halobacterium sp. NRC-1בחירת המטרות על ידי סינון מסגרות הקריאה הצפויות של 

תהליך זה התבצע מכיוון שהסיכוי ששני . סולקו כל החלבונים שאין להם פרלוגים, תחילה. שלבים

על מנת להגדיל את הסיכוי שהמטרות . באופן אקראי מאוד נמוךחלבונים דומים יופיעו בגנום 

כל הקבוצות שאפילו לאחד , בשלב השני, נפסלו, שיבחרו יהיו בעלות פונקציה או מבנה ייחודיים

הנציגים שלהן יש חיזוי לתפקיד על פי אנוטציה של החלבון או על בסיס דמיון המתקבל על ידי 

 האחרון הוצאו ממאגר המטרות החלבונים הצפויים להיות ,בשלב הסינון. blastהאלגוריתם של 

  . חלבונים בסך הכל40 קבוצות הומולוגים המכילות 14נותרו , בסיום התהליך. קשורים לממברנה

 חלבונים משש קבוצות צפויים 17עולה כי , מניתוח ביואינפורמטי של החלבונים שנבחרו

שבעה חלבונים משתי , י חמצון חיזורשמונה חלבונים חזויים להשתתף בתהליכ, DNAלקשור 

שלושה חלבונים ישתתפו כנראה בתהליכי , קבוצות צפויים לבצע הידרוליזה של פוספאט

  .פרוטאוליזה ולארבעה חלבונים משתי קבוצות לא נמצא תפקיד חזוי

מתבטאים בתא האם החלבונים , RT-PCRבעזרת , נבדק, כשלב ראשון בעבודת המעבדה

.  מסגרות הקריאה שנבדקו מתבטאות בתא40 מתוך 30נמצא כי . יה אנוטצשגיאתמהווים ואינם 

 גנים לתוך 38שובטו , בהמשך. mRNAבתנאים שנבדקו רק במשפחה אחת לא נמצא ביטוי של 

  .החלבונים שהתבטאו בודדו ונערכו נסיונות גיבוש. וקטורי ביטוי חיידקיים וארכאלים

החלבון . X-קריסטלוגרפית קרני נקבע ב ומבנהוVng0258hגבישים התקבלו רק לחלבון 

-winged helix-turn מסוג DNAכאשר בכל מונומר מבנה הדומה למתחם קישור , הינו הומודימר

helix) wHTH .(מבנה המונומר . שני סלילים נוספים משתתפים בדימריזציה של החלבון השלם

החלבון מהארכאה יוצר דימר אך , penicillin resistance- וMarR ,PadRדומה לחלבונים ממשפחת 

 תהיה שונה מהצורה בה מבצעים את DNA-נראה כי צורת קישור ה, מבחינת התפקיד. ייחודי

 טעונים באזור DNAחלבונים קושרי . penicillin resistance- וMarRהקישור החלבונים מהמשפחות 

י מופיע מטען נמצא כ, Vng0258hכאשר חושב המטען האלקטרוסטטי של . הקישור במטען חיובי

תוצאה זו מרמזת כי החלבון יהיה מסוגל לקשור את . M NaCl 5-חיובי רק בחוזק יוני המקביל ל

 .Halobacterium sp רק בסביבה בה ריכוז מלח גבוה כמו זו הנמצאת בציטופלסמה של DNA-ה

NRC-1.  
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Abstract 

 

Determining the functions of encoded proteins within a genome is presently a time-

consuming prospect. While we are readily able to over-express and purify proteins, the 

bottleneck in determining the biochemical parameters of a protein lies in defining the 

process(es) in which that protein participates. Attempts to overcome this problem 

experimentally using high throughput approaches have been developed, but these remain 

slow as compared to gene sequencing. Thus, an alternative approach to overcome this 

challenge has been to develop efficient in silico prediction mechanisms which will serve to 

focus subsequent ‘wet’ lab work. 

Sequence-based methods such as blast, COG and others have met with only partial 

success in predicting protein function. Other more complex methods that rely on structure 

prediction have evolved in an attempt to improve the situation. Such methods, referred to as 

Fold Recognition (FR), are based on the assumption that relative to its sequence, the 

structure of a protein is more stable throughout evolution. FR approaches use known 

structures available in the protein database. Thus, to make reliable predictions, a structural 

representative for each functional group of proteins is called for. To meet this need, more 

structures are required so as to cover all the structures present in the protein world. The 

availability of a complete protein fold catalogue could eventually lead to the development of 

tools that will accurately predict protein function from sequence information. Accordingly, 

structural genomics projects are in progress all around the world, each with the goal of solving 

the structure of as many proteins as possible, thus reducing the gap between the number of 

known open reading frames and the number of proteins with solved 3D structures. 

The work described in this thesis adopted a structural genomics approach, using 

Halobacterium sp. NRC-1 as a model system. To facilitate such efforts, targets offering a 

better chance of presenting unique folds were selected. As a member of the Archaea, this 

haloarchaea employs unique mechanisms to cope with its harsh environment, in this case 



hypersalinity. Accordingly, for Halobacterium sp. NRC-1 to survive the elevated salt 

concentrations of the salt lakes where it lives (where the salt concentration is above to 4 M 

NaCl), osmotic pressure is regulated by elevated cytoplasmic potassium ion concentrations. It 

is, therefore, reasonable to assume that the structure of proteins from this halophilic archea 

will be modified to adapt to this unique environment. 

The genome sequence of Halobacterium sp. NRC-1, comprising one 2.01 Mbp 

chromosome and two minichromosomes, was determined in 2000. The targets for this work 

reported in this thesis where selected from the 2682 genes predicted in this organism. To 

ensure that the research would focus on real proteins, several steps of prescreening were 

performed. First, the open reading frames were grouped into sets based on homology, those 

with no paralogs (i.e. homologs in the same genome), since the odds that two homologous 

proteins appear in the same genome by chance alone are low. To increase the probability of 

getting a target with unique function or fold, all the sets that include even a single member 

with a homolog in other organisms or assigned a functional annotation were disqualified. 

Finally, those genes encoding for membrane proteins were excluded. At the end of this 

process, 40 proteins, divided into 14 paralogous groups, remained. 

Bioinformatics analysis of the selected targets indicated that 17 proteins from six 

groups are predicted to bind DNA, eight proteins are expected to participate in 

oxidation/reduction processes, seven proteins from three sets probably hydrolyze phosphate 

and for four proteins from two groups, no function was found.    

The expression of the selected targets was tested using RT-PCR. 30 out of the 40 

open reading frames were found to express mRNA. Under 'normal' growth conditions, only 

one set of targets showed no expression. Next, 38 target genes were cloned into bacterial 

and archaeal vectors. Crystallization of the purified proteins was then attempted. 

Crystals were obtained only for Vng0258h, and its structure was determined by X-ray 

crystallography. The protein crystallizes as a dimer. Each monomer appears to contain a 

winged helix-turn-helix DNA binding motif, followed by two dimerization helixes. The monomer 

structure is similar to that of proteins from MarR, PadR and penicillin resistance SCOP 

families, although the archaeal protein reveals a unique manner of dimerization. It appears 

that the DNA-binding mode of Vng0258h is different from that of proteins in the MarR and 

penicillin resistance families. When the electrostatic potential of Vng0258h was calculated, a 

positive cleft (necessary for DNA binding) appeared only in a 5 M NaCl equivalent 

environment. This result suggests that the protein will only be able to bind DNA in elevated 

salt concentrations, such as encountered in the Halobacterium sp. NRC-1 cytoplasm.  

 



 

 שיטה מיטבית לפיתוח שפת מחוות ידיים לשליטת רובוט וירטואלי: נושא העבודה
 

 חואן ווקס: שם המגיש
 

 יעל אידן' פרופי הלמן שטרן ופרופ: שם המנחה
 

 : תקציר העבודה
 

תפריטים וממשקי , ממשקים מבוססי מחוות ידיים מציעים חלופה לממשקים מסורתיים יותר כגון שלטים
פקודות ניווט ופרמטרים נוספים באמצעות מחווה ,פעולות ,  היכולת לציין עצמים.מניפולציה ישירה

ניתן לראות בממשקים . אינטואיטיבית אחת מושכת משתמשים מתחילים ומשתמשים מנוסים כאחד
וון שהן מציעות יתרונות כגון ימבוססי מחוות ידיים כחלופה מועדפת לטכניקות ממשק קיימות מכ

אחד מהיתרונות הבולטים הוא סיוע לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות . גובה מהירהסטריליות ות, טבעיות
שלב מכריע בממשק מבוסס מחוות ידיים הנועד למשימות לא . לגשת למחשבים ולהתקנים פיזיים נוספים

פרוצדורות לתכנון שפות , לרוע המזל. גנריות הוא הבחירה של מחוות הידיים הנכללות במשוב בקרה
יצירת שפת מחוות ידיים קשורה לבעיית .  בין אדם למחשב לא נחקרו לעומקאינטראקציהים למחוות ידי

 המשתמשים  שלאופטימיזציה בעלת מרחב חיפוש גדול במיוחד ואמורה להתבסס על גורמי שימושיות
הגורמים הבאים הם המשפיעים ביותר על הביצועים של תכנון שפת מחוות ידיים . וגם זיהוי המכונה

 :מחשב- אדםמכוון
 
 של השרירים מאשר התקשורת מבוססת מחוות ידיים כוללת יותר אינטראקצי): או נוחות (עייפות. 1

לכן מחוות ידיים צריכות . האצבעות והזרוע כולם תורמים לביטוי הפקודות, פרק היד. עכבר או דיבור
ה חייב להימנע ממחוות תכנון השפ, במיוחד. ולמזער את המאמץ ביד ובזרוע, להיות תמציתיות ונוחות

מחוות חוזרות ומגושמות משפיעות באופן . ידיים שדורשות מתיחת שרירים גבוהה במשך זמן ממושך
פרוצדורה מוצלחת תעודד תנוחות . משמעותי על מתיחת הרקמות וגורם לחץ על עצם שורש כף היד

, מאמץ סטטי: זה הזוי סוגים של מאמץ נקבעו בתישנ.  אלו שגורמות מאמץ חוזר אתחיטבעיות ותזנ
שהוא המאמץ , ומאמץ דינאמי, שהוא המאמץ הדרוש על מנת להחזיק מחווה סטטית במשך זמן מוגדר

 נוצרה על מנת לשמור את המידע אודות Sמטריצת מאמץ . הדרוש לביצוע מעבר בין מחוות סטטיות
 .Sשל  היא פונקציה Uמטריצה . מדדי המאמץ של המחוות שנכללו במתודולוגיה נוכחית

דבר . הקשר הטבעי בין מחווה לפקודה או כוונה,  היא הקוגניטיביותאינטואיטיביות:  אינטואיטיביות.2
מחוות מסובכות ולא טבעיות מוזכרות לעתים רחוקות . אנטומית הידמזה לא קשור לאילוצים הנובעים 

ר אותה אפילו כאשר שניתן לזכו, המחווה צריכה להיות פשוטה. על ידי המשתמשים  בעת ביצוע משימה
גורמים .  קשורה ללמידה ויכולת זיכרוןאינטואיטיביות. אין פעולה קוגניטיבית ברורה הקשורה אליה

רקע תרבותי ויכולות בלשניות , י המשתמשים הם רקע כללי"נוספים שמשפיעים על המחוות המועדפות ע
שהיא קשורה ,  ישירהיטיביותאינטוא: ו מוצגים בתיזה זאינטואיטיביותשני סוגים של . של המשתמש

שהיא קשורה לשימוש מחוות משלימות ,  משלימהאינטואיטיביותו, לקשר הקוגניטיבי בין מחווה לפקודה
 אינטואיטיביות מכילה מידע על I הישירה אינטואיטיביותמטריצת ה. על מנת להציג פקודות משלימות

 אינטואיטיביותהימה נשמר במטריצת  המשלאינטואיטיביותמידע לגבי ה. ישירה של  סביבת העבודה
 .}I,IC{ת היא אינטואיטיביולכן קבוצת ה. IC, משלימהה
זיהוי מחוות ידיים היא משימה . דיוק הזיהוי הוא אחוז המחוות שהתקבלו שזוהו נכון: דיוק הזיהוי. 3

לים במוד, דינאמיים-מצבים סטטיים, מורכב/קשה בתחום הראייה שהיא כוללת הנחות לגבי רקע אחיד
כיוון ותצורת אצבעות כף היד יכולות להוות דגש על הבדלים בין מחוות ידיים ולכן , מיקום. צבע של עור

עיבוד תמונה ואלגוריתמים יעילים לזיהוי מהווים גורם מכריע לסיווג מחוות . להשפיע על ההבחנה ביניהן
 .A, הוי של שפת מחוות ידייםאלגוריתם לזיהוי מחוות ידיים פותח על מנת למצוא את דיוק הזי .ידיים

 



תלוי , דיוק, הם ממוקדי אדם כאשר הגורם השלישי, אינטואיטיביותעייפות ו, שני גורמים הראשונים
, תיזה זו עוסקת בתכנון אופטימאלי של שפות מחוות ידיים). תוכנה, חומרה: למשל(בתכונות המכונה 

מבלי להשפיע על ההיבט הטכני ) נוחות ואינטואיטיביות(תוך שיפור חווית השליטה של המשתמשים 
 .שלושת גורמים אלו יקבעו את התכנון האופטימאלי של שפת מחוות הידיים). דיוק הזיהוי(

מטרתה העיקרית של התיזה היא לנסח את בעיית התכנון האופטימאלי של שפת מחוות הידיים באופן 
אלגוריתמים , ותיוריסטיגישות , תמטיידי שימוש בתכנות מ-לפתח ולאמת מתודולוגיה לפתרון על, קפדני

  .פיזיולוגיים-לעיבוד תמונה והערכת מדדים פסיכו
 

 מתודולוגיה
פקודה אשר מביא למינימום את זמן -מוגדרת כאוסף זוגות מחווה, GV, שפת מחוות ידיים אופטימאלית

חר מאוסף פי המשימה ואוסף המחוות נב- מוגדר עלCאוסף הפקודות ). או המשימות(ביצוע המשימה 
התלוי במדדי , Gnביצוע המשימה תלוי בדיוק הזיהוי של תת קבוצת המחוות . Gz, רחב של מחוות ידיים

 .ונוחות המחוות, פקודה-גורמי אנוש המייצגים את טבעיות האסוציאציות מחווה
 הגדרת הבעיה וגישות לפתרון

מאחר . GV, הידיים האפשריותהבעיה העיקרית היא לצמצם זמן ביצוע משימה עבור אוסף שפות מחוות 
שלושה מדדי ביצוע מומלצים , אינו בעל צורה ידוע מראש, GVכפונקציה של , שזמן ביצוע משימה

מציאת המקסימום של כל . Z3(GV)ודיוק הזיהוי , Z2(GV)נוחות , Z1(GV) אינטואיטיביות: כקירובים
ידי בחירת -הניתנת לפתרון על) MOP( מטרות תהמטרות בו זמנית מגדיר בעיית אופטימיזציה מרוב

GVידי -ניתן למצוא את פתרון גבול הפרטו על". מקבל ההחלטות"פ עדיפויות " מתוך גבול הפרטו ע
אך גישה זו איננה מוצדקת אפילו עבור שפות בעלות ממדים סבירים בשל זמן חישוב , מספור הפתרונות

 . גבוה
 ארכיטקטורה

 נקבעים 1במודול .  ידיים מורכבת משלושה מודולים טורייםארכיטקטורת המתודולוגיה של שפות מחוות
ידי -המאולץ על, אוסף מחוות ידיים אפשרי- מתבצע חיפוש תת2במודול . פסיכולוגים-גורמי אנוש פיזיו

, Tאוסף המשימות  . מורכב מתהליך שידוך בין פקודות למחוות3מודול . דיוק זיהוי המחוות במכונה
אוסף כל . 1הם פרמטרי הקלט של מודול , C ואוסף הפקודות Gzהרחב אוסף מחוות הידיים הראשי 

 הן יצירת אסוציאציות 1מטרות מודול . C מסומן ב Tהפקודות הדרושות על מנת לבצע את כל המשימות 
נוחות החיפוש מטריצת , )ישירה ומשלימה( המשתמש אינטואיטיביותבין פקודות למחוות על סמך 

מדדי עייפות וצמצום האוסף הרחב של מחוות הידיים לאוסף הראשי , ודותמבוססת על מעברים בין פקה
Gm . נתוני הקלט ההכרחיים הם האוסף הראשי של מחוות הידיים , 2עבור מודולGm , ואלגוריתם זיהוי

 .Aלמציאת 
או  (*Gn ודול זה משתמש בתהליך חיפוש איטרטיבי למציאת תת קבוצת מחוות הידיים האפשרי היחיד 

ידי -המספקת רמת דיוק זיהוי המוגדרת מראש על) ן אוסף תתי קבוצות מחוות הידיים האפשרייםלחלופי
הגישה הראשונה נקראת . ות פותחו עבור תהליך החיפוש יוריסטי-שתי גישות מטה. מקבל ההחלטות

, בנוסף). CMD" (פתרון נגזר ממטריצת שגיאה"והשנייה נקראת , )DCM" (מטריצת שגיאה מתפלגת"
 . דוגמה של מספור חלקימוצגת

הפרמטרים של . A,  הניתן לשינוי תצורה פותח לצורך קבלת דיוק זיהויFCMאלגוריתם מבוקר 
כמו כן ". חיפוש פרמטרים שכנים"ידי רוטינות -ול נמצאו בו זמנית עלכשיאלגוריתם עיבוד התמונה וא

 הותאמו למערכת לכיול שתי גרסאות אלו". חיפוש שכנים מקומי"פותחו שתי גרסאות לאלגוריתם ל
 .כאשר מספר הפרמטרים בווקטור הפתרון השתנה באופן דינאמי, פרמטרי ביצוע עבור משימה

שתי . היה צורך לאמן את המסווג, לצורך מציאת דיוק הזיהוי של תת קבוצת מחוות הידיים המועמדת
והשנייה , Gnמועמד  פעמים רבות עבור כל FCM-ידי אימון חוזר של ה-אחת על, גישות שונות אומצו

. Gn וממנו גזירת דיוק הזיהוי עבור מועמדי  Gmפעם אחת עבור האוסף הראשי  וכיולו FCM-אימון ה
 אינטואיטיביותה תהקלט למודול השלישי הוא מטריצו .הגישה שנייה הינה מקורבת אך מהירה יותר

V={I,IC} , מטריצת הנוחותU , פקודותC , ותת אוסף המחוותGn*.את שייךדול זה היא ל מטרת מו 
 QAP-אלגוריתם ה.  על מנת למקסם את מדדי גורמי אנוש, C עם אוסף הפקודות Gnאוסף המחוות 



פקודות מהווה את -תוצאת ההשמה מחוות.  שידוך המחוות לפקודותתלפתרון בשלמים פותר את בעיי
 .GV, שפת המחוות

 
 ניתוח ותוצאות, ניסויים

הניסוי הראשון כלל . עות סדרת ניסויים החוקרים תגובת בני אדםהמדדים הסובייקטים נתקבלו באמצ
על מנת לאסוף נתונים . VMR- לבקרת מודל וירטואלי של זרוע רובוטית ואינטואיטיביותמציאת מחוות 

משימות מוגדרות מראש על זרוע רובוטית שנלקחו מ(הוצגה למשתמש סדרת פקודות , אינטואיטיביותעל 
מחוות הידיים של המשתמש . ך את המחוות לפקודות אלו באופן חופשיוהמשתמש שיי, )VMRועל 

בחירת המחוות . והזין את המידע הקשור לתצורה של המחווה, נתקבלו כאשר הוא יצר פיזית את המחווה
נתון זה .  מהמחוות שבשפה30%- השתמשו רק במשתמשים של ה70%כאשר , 70/30שמר על הכלל 

ים באופן עקבי באותן מחוות על מנת להציג את אותן פקודות  משתמששמשתמשיםסותר את הטענה 
 ]. Hauptmann and McAvinney , 1993 [ידי האופטמן -כפי שהוצע על, לביצוע משימות

 תמחלש לחזק בסקאל, ניסוי ארגונומי התנהל ובו המחוות דורגו על ידי המשתמש, לגבי מדדי העייפות
המעבר פותח ואומת על סמך מדדי עייפות ) עייפות(ץ המודל המתאר את מאמ. [Borg, 1982]בורג 

, על פי המודל. אוסף מצומצם של מדדי מאמץ המעבר, סטטית עבור כל המחוות באוסף המחוות הראשי
 10%ורק , ידי המחווה סופית במעבר בין שתי מחוות- מהמאמץ הדינאמי ומשך פעולתו נקבעים על90%

זה חיזוי המאמץ הדינאמי ומשך פעולתו מבוססים על סמך באמצעות יחס . ידי המחווה ההתחלתית-על
 . שעות מניסויים סובייקטיביים86מודל חיזוי זה חסך . מדדי מאמץ סטטי

,  גבוההאינטואיטיביות קבוצת השפות בעלות VG : נוצרוGVלצורך אימות המודל שתי קבוצות של 
קשות לביצוע ובעלות דיוק ,  נמוכהאינטואיטיביות קבוצת השפות בעלות VB -ו, נוחות וקלות לזיהוי

 . בהתאמהVB- ו VG- מייצגות מדגם של שפות מGVB - וGVG. זיהוי נמוך
) א: אימות התהליכים האנליטיים למציאת שפות מחוות ידיים אופטימאלי מורכב מבדיקת ההנחות הבאות

H1: Min τ(GV*) ∝ max(Z1), max(Z2) ו- max(Z3)–יצוע משימה  זמן בτיכול להיות מוצג על -
מקסום פונקציה מרובת מטרות גורם למזעור זמן , ה מזאתיתר. ידי מדדי קירוב לפונקציה מרובת מטרות

גורם לזמני השלמת משימה קצרים יותר  GVG - שימוש ב-H2: τ(GVG)< τ(GVB)) ב. ביצוע המשימה
 מאשר שפות מסוג ןות יותר לזיכרו קלGVG שפות מסוג – H3: m(GVG)> m(GVB)) ג. GVBמאשר 
GVB. 

 בין זמנים סטנדרטים tבוצע מבחן סטטיסטי , (H1, H2)על מנת לבדוק את שתי ההנחות הראשונות 
הזמן . VMR- למשימות הזרוע הרובוטית וגם הVB  שפות 8- וVG שפות 8להשלמת המשימה עבור 

 VB -מהזמן כאשר משתמשים בהיה קצר יותר VG -הממוצע להשלמת המשימות כאשר משתמשים  ב
)τ(GVG) =87.98 sec < τ(GVB)=118.95 sec עם p=0.0059 ( 
עבור משימות הזרוע , )p=0.00031 עם τ(GVG)=114.67 sec < τ(GVB)=153.04 sec( -ו

 .בהתאמה, VMR-הרובוטית וה
 ומשימה ספציפיים חושב במונחים של קצב הלמידה הנובע מעקומת GVזמן הלמידה של משתמש עבור 

עבור המשימה עם הזרוע הרובוטית (VB - ביחס לVGנמצא שזמן הלמידה היה נמוך עבור . הלמידה שלו
ההנחה . המעיד על למידה מהירה יותר) 0.835>0.827 היה VMR- ועבור משימת ה0.797>0.785

ידי יכולת -זכירה נקבעה על. GVBהינה קלה לזכירה מאשר  GVG      -הציעה שה, (H3)האחרונה 
ציון הזכירה הממוצע עבור משימת הזרוע . פקודה של משתמש מנוסה-הזיכרון של אסוציאציות מחוות
- וVB) 87.5 -היה גבוה מהציון הממוצע שהתקבל משימוש בVG -הרובוטית כאשר משתמשים ב

כל . VMR-משמעותי בין הזכירה עבור המשימות עם הבכל אופן לא היה הבדל , )p=0.05 עם 70.83%
 ים עם ערכים גבוהים עבור שלושת המטרות GV -שימוש ב:התוצאות האלו ניתנות לניסוח באופן הבא

 .למידה מהירה וזכירה גבוהה, גורם להקטנת זמן ביצוע
 

 מסקנות
פיזיולוגים -טים פסיכוהכוללת היב, בתיזה זו הוצגה מתודולוגיה לתכנון שפות מחוות ידיים טבעיות

 .ומאחדת את שני ההיבטים בגישה אחידה, )דיוק זיהוי(וטכניים )  ונוחותאינטואיטיביות(



 :התרומות העיקריות במחקר זה הן
 פותחה מתודולוגיה למציאת שפת מחוות ידיים אופטימאלית :GVניסוח אנליטי של בעיית תכנון 

ודולוגיה היא למנוע בחירה שרירותית של מחוות המטרה העיקרית של המת. באמצעות גישה אנליטית
התרומה היא ניסוח מתמטי . רובוט למשימות בפקודות ידועות מראש-ידיים כאשר מתכננים יישום אדם

אלגוריתם לזיהוי מחוות  .ומדידת איכות הפתרון, אילוצים, קפדני הכולל שיטות אופטימיזציה מיושמות
ל הפרמטרים בו זמנית של מערכת לזיהוי מחוות ידיים מבוסס על בעיית כיו: ידיים הניתן לשינוי תצורה

תכנון . הוצע אלגוריתם למיכון תהליך כיול הפרמטרים. Fuzzy C Means (FCM) -עיבוד תמונה
 . מחוות ידיים הוגדר כבעיית אופטימיזציהיתמערכת מונח

ון האופטימאלי של  פותחו שתי שיטות לפתרון בעיית התכנ:GVשתי שיטות לפתרון בעיית תכנון 
בוצע מספור מקורב , לבעיה ראשונה. תהליך לפירוק לשני שלבים ו גישה מרובת מטרות החלטה:השפה

שיטת פירוק . החלטותה נבחר לתצוגה למקבל יםותת קבוצה של פתרונות בלתי נשלט, של הפתרונות
 אינטואיטיביות(די אדם כאשר מטרות דיוק זיהוי ומטרות ממוק, לשני שלבים הינה בעיית מטרות דואלית

ושיטה ,  ונוחותאינטואיטיביותפיתוח אינדקסים ל .מקבלות עדיפות ראשונה ושנייה בהתאם) ונוחות
,  אינטואיטיביותנוחות ו,  אנושייםםפיזיולוגיי-מטרות הקשורות לגורמים פסיכו: אוטומטית לאספן

ניטיבית של המשתמש עוצבו ניסויים למציאת רמת אסוציאטיביות קוג. התווספו למחקר זה
מחוות על סמך הדמיית תרחישים שונים ולימוד אופן החלטת -בין זוגות פקודות) אינטואיטיביות(

בחירת המחוות , אינטואיטיביותבנוגע ל. המשתמש על האסוציאציות הטבעיות ביותר בין פקודות למחוות
הוגדר מדד . בשפה מהמחוות 30%- מן הפרטים משתמשים ב70%כאשר  , 70/30 –שמר על הכלל 

) למטה-למעלה: כגון( משלימה כאסוציאציה קוגניטיבית בין זוגות פקודות משלימות אינטואיטיביותל
) יפותעי(שני סוגים של מאמץ , בנוסף על כך). אגודל למטה-אגודל למעלה: כגון(לזוג מחוות משלימות 

 .משכו על סמך מדדי מאמץ סטטייםמודל פותח על מנת לחזות את המאמץ הדינאמי ו. דינאמיסטטי ו: זוהו
נוחות ודיוק זיהוי גבוהים גורם לזמני ביצוע  ,אינטואיטיביות בעל GV: תוצאות אימות ושימושיות

 . יותרלימוד מהיר יותר וזכירה גבוהה, משימה קצרים יותר
עיבוד , בחירת מאפיינים, fuzzy c-means, ראיית מכונה, תכנון שפת מחוות ידיים: מילות מפתח

מחוות , גורמי אנוש, שליטה רובוטית, ממשקי אדם מחשב, זיהוי מחוות ידיים, תמונה
  .עייפות היד, אינטואיטיביות
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Abstract: 

 

Gesture-based interfaces offer an alternative to traditional teach-pendants, menu, and 

direct manipulation interfaces. Gesture interfaces can be seen as an alternative to existing 

interface techniques, offering advantages such as natural interaction and sterile, fast 

responses. In this thesis we consider only gestures using the hand. The main element in 

developing a hand gesture interface is the selection of the hand gestures (or postures) 

themselves. Unfortunately, hand gesture vocabulary (GV) design procedures for human 

machine interaction have not been extensively researched. The main objectives of this 

thesis is to formulate the optimal hand GV design problem in a rigorous manner and to 

develop and validate a solution methodology using mathematical programming, 

heuristics, image processing and methods to estimate human psycho-physical measures. 

The following three factors are currently considered the most important issues 

affecting the performance of human-machine hand GV design: 

 1. Fatigue (or Comfort): The design of a vocabulary must avoid gestures that require 

extended, intense muscle tension over long periods of time. A successful procedure will 

promote natural postures and discourage those that cause excessive muscle strain from 

repetition. Two types of stress were identifies in this thesis: a) static stress, which is the 

effort required to hold a static gesture for a defined amount of time, and b) dynamic 

stress, which is the effort necessary for performing a transition between static gestures. 

 2. Intuitiveness: Intuitiveness is the cognitive naturalness of associating a gesture 

with a command or intent. Intuitiveness is associated with learnability and memorability. 

Two types of intuitiveness are introduced in this thesis: direct intuitiveness, which is 

related to the cognitive association between a gesture and a command, and 

complementary intuitiveness, which concerns the use of complementary gestures to 

represent complementary commands.  

3. Recognition Accuracy: Recognition accuracy describes the percent of gestures that 

are classified correctly. To determine the recognition accuracy of a GV, a hand gesture 

recognition algorithm was developed.  

An optimal hand GV is defined as a set of gesture-command pairs that will minimize 

the time τ required for a user to perform a task T (or tasks). Since the task completion 

time, as a function of GV, has no known analytical form, three different performance 

measures are proposed as proxies: intuitiveness Z1(GV), comfort Z2(GV), and recognition 

accuracy Z3(GV). Maximizing all the objectives simultaneously determines a 

multiobjective optimization problem (MOP) which can be solved by allowing the 

decision maker to select the GV from a Pareto frontier according to his own preferences. 

The Pareto frontier is the set of non-dominated solutions, the solution set of which can be 



determined through enumeration. However, for even reasonably sized vocabularies, such 

an enumeration approach is untenable. Hence, two alternative formulations to this 

problem are presented: a) the three performance measures are mapped into a single 

measure by using weights wi to reflect the relative importance of each of the objectives 

and b) a dual priority objective is used, in which accuracy is the first priority and the 

human performance objectives are secondary. The optimal hand GV methodology 

architecture comprises: a) a determination of the human psycho-physiological input 

factors, b) a search for a feasible gesture subset, each gesture of which satisfies a 

minimum level of recognition accuracy, and c) a command - gesture matching procedure.  

The subjective measures were obtained through a series of experiments by studying 

human subject responses. The first experiment involved finding intuitive gestures to 

control a robotic arm and a VMR. The selection of gestures obeyed a 70/30 rule, where 

70% of subjects used only 30% of the gestures in a vocabulary. For the stress measure, an 

ergonomic experiment was conducted which consisted of ranking hand gestures, by the 

user, from weak to strong on the Borg scale [Borg, 1982]. Based on the static stress 

measures and a few measures for transition stress, a model was developed and validated. 

This model affirms that 90% of the dynamic stress (and its duration) was determined by 

the final posture in the transition between two postures and only the remaining 10% by 

the starting posture.  

To validate the approach presented in this dissertation, two sets of GVs were created: 

a) a set of vocabularies that is highly intuitive, comfortable, and easy to recognize (VG), 

and b) a set of low intuitive, stressful, and hard to recognize vocabularies (VB). It was 

found that when comparing both sets that the use of VG vocabulary samples resulted in 

shorter task completion times, higher learning rates, and higher memorability. Therefore, 

GVs with higher values of the 3 objectives promote decreased performance time, faster 

learning, and increased memory. 

To conclude, a methodology for the design of natural hand gesture vocabularies that 

considered both the psycho-physiological and the technical aspects in a unified approach 

was presented. Hence, the main contribution is a rigorous mathematical formulation in 

which optimization methods are applied, constraints are defined, and the quality of the 

solution is measured for the GV design problem. There are several advantages to this 

approach. First, it makes it possible to obtain highly ergonomic and recognizable hand 

GVs using a rigorous procedure. Second, it offers a data repository of intuitiveness and 

comfort measures, and an automated methodology for their collection. This approach 

produces improved task-oriented hand GVs. The framework that is developed makes an 

important contribution to the development of hand gesture recognition systems for 

human-robot interaction. 
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Abstract 
 

Gesture-based interfaces offer an alternative to traditional teach-pendants, menu, and direct 

manipulation interfaces. Gesture interfaces can be seen as an alternative to existing interface 

techniques, offering advantages such as natural interaction and sterile, fast responses. In this 

thesis we consider only gestures using the hand. The main element in developing a hand gesture 

interface is the selection of the hand gestures (or postures) themselves. Unfortunately, hand 

gesture vocabulary (GV) design procedures for human machine interaction have not been 

extensively researched. The main objectives of this thesis is to formulate the optimal hand GV 

design problem in a rigorous manner and to develop and validate a solution methodology using 

mathematical programming, heuristics, image processing and methods to estimate human psycho-

physical measures. 

The following three factors are currently considered the most important issues affecting the 

performance of human-machine hand GV design: 1. Fatigue (or Comfort): The design of a 

vocabulary must avoid gestures that require extended, intense muscle tension over long periods of 

time. A successful procedure will promote natural postures and discourage those that cause 

excessive muscle strain from repetition. Two types of stress were identifies in this thesis: a) static 

stress, which is the effort required to hold a static gesture for a defined amount of time, and b) 

dynamic stress, which is the effort necessary for performing a transition between static gestures. 

2. Intuitiveness: Intuitiveness is the cognitive naturalness of associating a gesture with a 

command or intent. Intuitiveness is associated with learnability and memorability. Two types of 

intuitiveness are introduced in this thesis: direct intuitiveness, which is related to the cognitive 

association between a gesture and a command, and complementary intuitiveness, which concerns 

the use of complementary gestures to represent complementary commands. 3. Recognition 

Accuracy: Recognition accuracy describes the percent of gestures that are classified correctly. To 

determine the recognition accuracy of a GV, a hand gesture recognition algorithm was developed.  

An optimal hand GV is defined as a set of gesture-command pairs that will minimize the time 

τ required for a user to perform a task T (or tasks). Since the task completion time, as a function 

of GV, has no known analytical form, three different performance measures are proposed as 

proxies: intuitiveness Z1(GV), comfort Z2(GV), and recognition accuracy Z3(GV). Maximizing 

all the objectives simultaneously determines a multiobjective optimization problem (MOP) which 

can be solved by allowing the decision maker to select the GV from a Pareto frontier according to 

his own preferences. The Pareto frontier is the set of non-dominated solutions, the solution set of 

which can be determined through enumeration. However, for even reasonably sized vocabularies, 

such an enumeration approach is untenable. Hence, two alternative formulations to this problem 

are presented: a) the three performance measures are mapped into a single measure by using 

weights wi to reflect the relative importance of each of the objectives and b) a dual priority 

objective is used, in which accuracy is the first priority and the human performance objectives are 

secondary. The optimal hand GV methodology architecture comprises: a) a determination of the 

human psycho-physiological input factors, b) a search for a feasible gesture subset, each gesture 

of which satisfies a minimum level of recognition accuracy, and c) a command - gesture 

matching procedure.  

The subjective measures were obtained through a series of experiments by studying human 

subject responses. The first experiment involved finding intuitive gestures to control a robotic 

arm and a VMR. The selection of gestures obeyed a 70/30 rule, where 70% of subjects used only 

30% of the gestures in a vocabulary. For the stress measure, an ergonomic experiment was 

conducted which consisted of ranking hand gestures, by the user, from weak to strong on the 
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Borg scale [Borg, 1982]. Based on the static stress measures and a few measures for transition 

stress, a model was developed and validated. This model affirms that 90% of the dynamic stress 

(and its duration) was determined by the final posture in the transition between two postures and 

only the remaining 10% by the starting posture.  

To validate the approach presented in this dissertation, two sets of GVs were created: a) a set 

of vocabularies that is highly intuitive, comfortable, and easy to recognize (VG), and b) a set of 

low intuitive, stressful, and hard to recognize vocabularies (VB). It was found that when 

comparing both sets that the use of VG vocabulary samples resulted in shorter task completion 

times, higher learning rates, and higher memorability. Therefore, GVs with higher values of the 3 

objectives promote decreased performance time, faster learning, and increased memory. 

To conclude, a methodology for the design of natural hand gesture vocabularies that 

considered both the psycho-physiological and the technical aspects in a unified approach was 

presented. Hence, the main contribution is a rigorous mathematical formulation in which 

optimization methods are applied, constraints are defined, and the quality of the solution is 

measured for the GV design problem. There are several advantages to this approach. First, it 

makes it possible to obtain highly ergonomic and recognizable hand GVs using a rigorous 

procedure. Second, it offers a data repository of intuitiveness and comfort measures, and an 

automated methodology for their collection. This approach produces improved task-oriented hand 

GVs. The framework that is developed makes an important contribution to the development of 

hand gesture recognition systems for human-robot interaction. 

 

Keywords: hand gesture vocabulary design, machine vision, fuzzy c-means, feature 

selection, image processing, hand gesture recognition, human-computer interaction, robotic 

control, human factors, gestures intuitiveness, hand stress 
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Executive summary 
 

Gesture-based interfaces offer an alternative to traditional teach-pendants, menu, and direct 

manipulation interfaces. In the context of human-machine interaction, the ability to specify 

objects, operations, and navigation commands with a single, intuitive gesture appeals to both 

novice and experienced users. As an example, think about how intuitive it is to tell a robot to 

“pick” up an object by mimicking a “grasping” gesture, or to select a word by “pointing” at it. 

Gesture interfaces represent an alternative to existing interface techniques, offering advantages 

such as natural interaction and sterile, fast responses. One significant contribution gesture 

interfaces have already made is to provide assistance for people with physical disabilities to 

access computers and other physical devices. The main problem or challenge in designing a 

productive hand gesture interface is the selection of the hand gestures (or postures) used to 

complete task(s). Unfortunately, hand gesture vocabulary (GV) design procedures for human 

machine interaction have not been extensively researched. The design of a hand GV involves a 

formidable optimization problem in a large search space and should be based on both human 

usability and machine recognition factors. The following three factors are considered the most 

important issues affecting the performance of human-machine hand GV design. 

1. Fatigue (or Comfort): Gestural communication involves more muscles than keyboard and 

mouse based interaction or speech. The wrist, fingers, hand, and arm all contribute to the 

expression of commands. Gestures must therefore be concise and comfortable while minimizing 

effort in the hand and arm as a whole. In particular, the design of a vocabulary must avoid 

gestures that require high levels of muscle tension over long periods of time. Awkward, repetitive 

postures can strain tissues and cause pressure within the carpal tunnel. A successful procedure 

will encourage natural postures and discourage those that aggravate the strain of repetition. Two 

types of stress were identified in this thesis: a) static stress is the effort needed to hold a static 

gesture for a defined amount of time, and b) dynamic stress refers to the effort necessary to 

perform a transition between static gestures. A fatigue matrix, S, was created to hold information 

regarding the stress indices of the gestures used in the current methodology. The comfort matrix 

U is an inverse function of S. In this study stress is determined based on wrist, finger, and hand 

positions. 

2. Intuitiveness: Intuitiveness is the cognitive naturalness of associating a gesture with a 

command or intent. This is unrelated to the limitations imposed by hand anatomy. Complex or 

unnatural gestures are rarely remembered by the user when applied. The gesture should be easy to 

recall even if it has no cognitively associated action. Intuitiveness is associated with learnability 

and memorability. Other factors that affect the user’s preferred set of gestures are general 

knowledge, cultural background, and linguistic capabilities. Two types of intuitiveness are 

presented in this thesis: a) direct intuitiveness is related to the cognitive association between a 

gesture and a command, and b) complementary intuitiveness is related to the use of 

complementary gestures to represent complementary commands. The direct intuitiveness matrix I 

stores information about the direct intuitiveness of the framework. Information about 

complementary intuitiveness is contained in the matrix of complementary intuitive indices, IC. 

The intuitiveness V is the set {I, IC}. 

3. Recognition accuracy: Recognition accuracy expresses the percent of accepted gestures 

that are correctly classified. Hand gesture recognition is a very difficult vision task that involves 

assumptions regarding uniform/complex background, static-dynamic gestures and skin color 

models. Position, orientation, and finger-palm configuration can be used to emphasize the 

differences between the gestures, thus yielding a high level of discrimination between them. 
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Image processing and robust recognition algorithms are crucial factors for classifying hand 

gestures. To determine the recognition accuracy (A) of a GV, a hand gesture recognition 

algorithm was developed.  

The first two factors, fatigue and intuitiveness, are human-centered while the third factor, 

accuracy, depends on machine properties (e.g., hardware, software). This thesis deals with the 

optimal design of a hand GV that addresses the need to improve the user’s control experience 

(intuitiveness and comfort) without affecting the technical aspect (recognition accuracy). The 

three factors will be used to guide the design of an optimal hand GV.  

The main objectives of this thesis are to formulate the optimal hand GV design problem in a 

rigorous manner, to develop and validate a solution methodology using mathematical 

programming, heuristics, image processing, and methods to estimate human psycho-physical 

measures. 

Methodology 

An optimal hand GV is defined as a set of gesture-command pairs that will minimize the time 

τ required for a user to perform a task T (or tasks). The number of commands (C) is determined 

by the task, while the set of gestures is selected from a large set of hand postures, Gz. The 

performance of the task depends on the recognition accuracy of the subset of gestures (Gn) on 

human factor measures representing the naturalness of the gesture-command associations and the 

comfort of the postures.  

Definition of the problem and possible solutions 

The main problem is to minimize task performance time over a set of all feasible GVs. Since 

the task completion time, as a function of GV, has no known analytical form, three different 

performance measures are proposed as proxies: intuitiveness Z1(GV), comfort Z2(GV), and 

recognition accuracy Z3(GV). Maximizing all the objectives simultaneously determines a 

multiobjective optimization problem (MOP) that can be solved by allowing the decision maker to 

select the GV from a Pareto frontier according to his own preferences. The Pareto frontier is the 

set of non-dominated solutions, the solution set of which can be determined through enumeration. 

However, for even reasonably sized vocabularies, the enumeration approach is untenable. 

Two alternative formulations to this problem are presented: a) three performance measures are 

mapped into a single measure by using weights wi to reflect the relative importance of each of the 

objectives, and b) a dual priority objective is used where accuracy is the first priority and the 

human performance objectives are secondary. 

Architecture 

The architecture of the optimal hand GV methodology comprises three serial modules. In 

Module 1, human psycho-physiological input factors are determined. In Module 2, a search for a 

feasible gesture subset, subject to machine gesture recognition accuracy, is carried out. Module 3 

constitutes a command-gesture matching procedure.  

The task set T, the large gesture master set Gz, and the set of commands C are the input 

parameters for Module 1. The union of all commands used to perform all tasks T constitutes C. 

The objectives of Module 1 are to establish associations between commands and gestures based 

on user intuitiveness (direct and complementary), to find the comfort matrix based on command 

transitions and fatigue measures, and to reduce the large set of gestures to the master set Gm. For 

Module 2, the necessary inputs are the master set of gestures Gm, and a recognition algorithm to 

determine the recognition accuracy, A.  Module 2 employs an iterative search procedure to find a 

single feasible gesture subset Gn* (or alternatively, the set of feasible gesture subsets), satisfying a 

given accuracy level defined by the decision maker. Two metaheuristic approaches were 

developed for the search procedure. The first approach is referred to as the Disruptive Confusion 
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Matrix (DCM), and the second is referred to as the Confusion Matrix Derived Solution (CMD). 

In addition, a case of partial enumeration was demonstrated.  

A reconfigurable FCM supervised algorithm was used to obtain the recognition accuracy, A. 

The parameters of the image processing and clustering algorithm were simultaneously found 

using neighborhood parameter search routines. Two versions of a local neighborhood search 

algorithm were designed. These versions were customized for an operational parameter 

calibration task system, where the number of parameters in the solution vector was dynamically 

changed. To determine the accuracy of a candidate subset of gestures, it was necessary to train a 

classifier. Two different approaches were used: one involved retraining the FCM many times for 

each different candidate Gn, and a second in which the FCM is trained and tuned once for the 

master set Gm from which the accuracy of candidate Gns is derived. This second method is an 

approximate method, but it is very fast. 

The inputs to the third module are the matrices intuitiveness V={I,IC}, comfort U, commands 

C, and the subset of gestures Gn*. The goal of this module is to match the set of gestures Gn with 

the set of given commands C, such that the human measures are maximized. The integer QAP 

solved the problem of matching gestures to commands. The resulting gesture-command 

assignment constitutes the GV. 

Experiments, analysis and results 

The subjective measures were obtained through a series of experiments by studying human 

subject responses. The first experiment involved finding intuitive gestures to control a robotic 

arm and a VMR. To collect intuitive data, a sequence of commands (from a robotic arm and a 

VMR predefined task) was presented to the user, and the user freely associated gestures with 

these commands. The actual acquisition of gesture responses was done when the subject 

physically generated a gesture and entered its configuration information. The selection of 

gestures obeyed a 70/30 rule, where 70% of subjects used only 30% of the gestures in a 

vocabulary. This refutes the claim that subjects consistently use the same gestures to represent the 

same commands while performing tasks, as suggested by Hauptmann [Hauptmann and 

McAvinney, 1993]. 

For the stress measure, an ergonomic experiment was conducted which consisted of ranking 

hand gestures, by the user, from weak to strong on the Borg scale [Borg, 1982]. Based on the 

static stress measures for all the gestures in the master set Gm, and a few measures for the 

transition stress, a model that describes the transition effort was developed and validated. This 

model affirms that 90% of the dynamic stress (and its duration) was determined by the final 

posture in the transition between two postures, and the remaining 10% is decided by the starting 

posture. Using this relation, prediction of the dynamic stress and its duration is based on the use 

of only static stress measures. This prediction model saved 197 hours of subject experiments. 

To validate the model, two sets of GVs were created: VG is a set of vocabularies that is highly 

intuitive, comfortable, and easy to recognize, and VB is a set of low intuitive, stressful, and hard 

to recognize vocabularies. GVG and GVB are vocabulary samples from VG and VB, respectively. 

Validation of the analytical procedures for finding the optimal hand GVs consisted of testing the 

following hypotheses: (a) H1: Min τ(GV*) ∝ max(Z1), max(Z2) and max(Z3) – task performance 

time τ can be represented by multiobjective proxy measures. Moreover, the maximization of the 

multiobjective function causes a minimization in the performance time of the task. (b) H2: 

τ(GVG)< τ(GVB) – using GVG results in shorter task completion time than for GVB. (c) H3: 

m(GVG)> m(GVB) – GVG is easier to remember than GVB. 

To test the first two hypotheses (H1, H2), a t-test was performed between standard completion 

times for 8 VG and 8 VB vocabularies for both a robotic arm and a VMR task. The mean 

completion time for the tasks using VG was much shorter than the time using VB (τ(GVG) =87.98 
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sec < τ(GVB)=118.95 sec with p=0.0059) and (τ(GVG)=114.67 sec < τ(GVB)=153.04 sec with 

p=0.00031), for the robotic arm and the VMR tasks, respectively. The learning time was 

expressed in terms of the learning rate of the user’s learning curve in the use of certain GV when 

performing a task. It was found that for VG the learning rate was lower than for VB (the robotic 

arm task 0.785<0.797 and the VMR task 0.827<0.835), which indicate faster learning. The last 

hypothesis (H3), suggested that the GVG is easier to remember than GVB. Memorability was 

determined by an experienced user’s recall of the gesture-command associations. The average 

memorability scores for the robotic task using the VG were higher than when using the VB (87.5 

and 70.83% with p=0.05); however, there was no significant difference in memorability for the 

VMR task. These results can be restated as: GVs with high values for the 3 performance 

measures resulted in decreased performance times, faster learning, and increased memory.  

Conclusions 

This thesis presents a methodology that addresses both psycho-physiological (intuitiveness 

and comfort) and technical (recognition accuracy) aspects for the design of natural hand gesture 

vocabularies and that combines both aspects in a unified approach. The main contributions of this 

research are:  

Analytical formulation of the GV design problem: a methodology was developed to find an 

optimal hand GV using an analytical approach. The main goal of this methodology is to avoid the 

arbitrary selection of hand gestures when designing human-robotic applications for given tasks 

and commands. The contribution is a rigorous mathematic formulation in which optimization 

methods are applied, constraints are defined, and the quality of the solution is measured.  

Reconfigurable hand gesture recognition algorithm: the difficult problem of simultaneous 

calibration of the parameters of an Image Processing - Fuzzy C Means (FCM) hand gesture 

recognition system was addressed, and an approach to automate the calibration of the parameters 

was proposed. The hand gesture recognition system design is transferred to an optimization 

problem. 

Two solution methods for solving the GV design problem: two solution methods were 

developed to solve the optimal design problem: a) a multiobjective decision approach and b) a 

two stage decomposition procedure. For the first problem, an approximate enumeration of the 

solutions is performed, and a subset of non-dominated solutions is selected for presentation to the 

decision maker. The two stage decomposition method is a dual objective problem, where the 

maximum accuracy objective and human centered objectives (intuitiveness and comfort) are 

given as first and second priorities, respectively. 

Development of intuitiveness and comfort gestural indices, and an automated method for 

their collection: contributions regarding human psycho-physical factors, comfort, and 

intuitiveness were introduced in this research. Experiments were developed to find the level of 

the user's cognitive association (intuitiveness) between command-gesture pairs based on 

simulating different scenarios and studying how the user decides about the most natural 

associations between commands and gestures. With respect to intuitiveness, the selection of 

gestures follows a 70/30 rule, where 70% of subjects use 30% of the gestures in a vocabulary. A 

complementary intuitiveness measure was defined as the cognitive association between a pair of 

complementary commands (such us: up-down) and a complementary pair of gestures (such as: 

thumb up-thumb down). In addition, two types of stress were identified: a) static, and b) dynamic. 

A model was developed to predict the level and duration of dynamic stress based on static stress 

measures. 

Validation and usability results: GVs with high values of intuitiveness, comfort, and 

accuracy resulted in shorter task completion times, faster learning, and increased memory. 
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1 Introduction 
 

1.1 Problem description 

There is strong evidence that future human-computer interfaces will enable more natural, 

intuitive communication between people and devices such as computers and robots. Convenient 

and efficient methods/styles of interaction with real-world devices are possible using speech and 

gestures [Abowd and Mynatt, 2000; Segen and Kumar, 2000]. Babies use gestures as a basic 

form of communication to interact with their environments [Acredolo and Goodwyn, 1996]. 

People also express themselves using gestures, such as body movements, facial expressions, and 

finger pointing. However, current interface technology rarely adopts such methods when 

designing human-machine interfaces and, as a consequence, the expressiveness element 

embedded in the message is lacking [Card et al., 1990]. Most human-machine interfaces are 

based on joysticks, keyboards, and keypads, but few such interfaces use gestures. Interaction 

based on hand gestures commonly uses two types of interface, gloved-based and vision-based 

[Pavlovic et al., 1997]. Vision-based interfaces require powerful image processing algorithms to 

a) segment the hand from stationary background and lighting conditions [Triesch and Malsburg, 

1998; Cui and Weng, 1996b], and b) select features to represent gestures [Wren et al., 1997; 

Campbell et al., 1996] that enhance gesture classification accuracy. A glove based system 

requires the user to be tethered to the computer, thus reducing user comfort and constraining the 

user’s work space. Even wireless systems currently offered in the market require the user to wear 

some kind of glove or marker. Furthermore, accurate devices are expensive and hard to calibrate 

[LaViola, 1999]. 

Primarily because of such difficulties, this research focused on developing unencumbered, 

vision-based gestures. Several issues limit the implementation of a vision-based interface for 

hand gestures: a) gesture recognition is a highly complex problem, b) large variability naturally 

exists in user performance of gestures, user physical features, and environmental conditions, and 

c) there is no consensus about which gestures to use and how to map them into functions. 

However, the recognition problem is not intractable, and it has been intensively investigated 

[Pavlovic et al., 1997; Ng and Ranganath, 2002; Gu and Tjahjadi, 2002; Abe et al., 2002; Yin 

and Xie, 2003]. Differences between individuals while gesturing and those individuals’ physical 

attributes may be overcome by customizing the recognition system for individual users (user 

dependent systems) [Mäntylä, 2001; Takahashi and Kishino, 1991; Burschka et al., 2005] or by 

incorporating multiple gesture samples from different subjects to create user independent 

systems [Rigoll et al., 1997; Parvini and Shahabi, 2005; Alon et al., 2005; Just et al., 2004]. The 

variability in environmental conditions may be solved by using reconfigurable systems [Stern et 

al., 2004b].  

Natural hand gestures for systems control must entail high learnability, usability, ergonomic 

design, and comfort [Baudel and Beaudouin-Lafon, 1993]. Unfortunately, technical 

considerations often supersede human centered aspects, thereby causing frustration among the 

users of such systems. The selection of hand gestures that are easy to learn, impose minimum 

stress on the user, and that are cognitively natural and easy to implement is still an open research 

question. There is no rigorous methodology that formally addresses how to obtain and evaluate 

gestures that are both highly ergonomic and reliable.  

An example of intuitive hand GV selection can be found in Pook and Ballard [Pook and 

Ballard, 1995]. The value of Pook and Ballard’s work is that it allows the user to act more 
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naturally since no cognitive effort is required in mapping function keys to robotic hand actions. 

This system, like others based in navigation control, implements deictic gestures
i
 to make them 

intuitive. In this context, gestures are created by a static hand or body pose or by physical motion 

in two or three dimensions, and it can then be translated by a computer into either symbolic 

commands or trajectory motion commands. Examples of symbolic command gestures are “stop,” 

“start,” and “turn.”   

Many computer systems can be criticized for their idiosyncratic choice of hand gestures or 

postures to control or direct computer-mediated tasks [Baudel et al., 1992]. However, the choice 

was probably perfectly natural for the developer of the system, which shows the dependence of 

gestures on their cultural and social environment. Within a society, gestures have standard 

meanings, but no body motion or gesture has the same meaning in all societies [Birdwhistell, 

1970]. Even in American Sign Language (ASL), few signs are so clearly transparent that a non-

signer can guess their meanings without additional clues [Klima, 1974]. Furthermore, gestures 

can be culturally defined to have a specific meaning. Despite the variability of hand gestures 

across cultures, there are common gestures that are similar for a wide range of cultures. For 

instance, the most natural way for every person to choose an object to pick is to point at the 

object; to stop a vehicle, most people open their palm toward the vehicle; to show that everything 

is “ok”, people often close their fists and extend their thumbs upward.  

For specialized, frequent tasks, where the learning of a particular set of gestures and postures 

is worth the investment, such applications may have value. In everyday life, however, it is highly 

unlikely that users will be interested in a device for which they have to learn some specific set of 

gestures and postures, unless there is an obvious increase in efficiency or ease of use over 

existing methods of hand centered input in the adoption of such a gestural protocol. On the other 

hand, the economics of the marketplace may dictate the adoption of such a set of gestures, 

independent of its compatibility with existing cultural and/or social standards, just like the 

keyboard and mouse have set a standard. Especially when users are allowed to expand or create 

their own sets, such a protocol may gain some acceptance. For a gesture set to gain major 

acceptance in the market place, it is advisable to examine the tasks and semiotic functions
ii
 most 

frequently executed, and then choose a hand gesture set that seems to appear natural, at least to a 

number of different people within a social group or even a culture, when executing those tasks 

and functions.  

Hauptmann and McAvinney [Hauptmann and McAvinney, 1993] found that people 

consistently used the same gestures for specific commands. In particular, they found that people 

are also very proficient at learning new arbitrary gestures. Gesturing is natural for humans, and 

minimal training is required before people can consistently use new gestures to communicate 

information or control devices [Hauptmann, 1989; Harwin, 1990]. Test subjects used very similar 

gestures for the same operations [Wolf and Morrel-Samuels, 1987]. Hauptmann also found a high 

degree of similarity in the gesture types used by different people to perform the same 

manipulations. Test subjects were not coached beforehand, indicating that there may be intuitive, 

common principles in gesture communication.  

There is growing interest in the adaptability of these common principles in gesture based 

interfaces and in proposing solution methods that result in highly ergonomic and recognizable 

                                                 

 

 
i
 Deictic gestures are gestures that contribute to the identification of an object (or a group of objects) by 

indicating their location. 
ii
 Semiotic function is the action of conveying information to the environment (e.g. Drawing, gesturing and verbal 

expression) 
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hand gesture vocabularies. Nonetheless, the focus of hand GV design dictated by usability 

principles is still a virgin area of research. Most research has dealt with the machine aspects of a 

GV, focusing on recognition algorithms. A GV is defined as a set of matched pairs of verbal 

commands and their gestural expressions. Current solution methods of GV design may be 

classified as ad-hoc and rule-based [Baudel and Beaudouin-Lafon, 1993], [Kjeldsen and 

Hartman, 2001], [Abe et al., 2002]. The primary methods of determining GVs are ad-hoc, 

whereby an individual constructs the vocabulary, usually with no rationale for the choices made. 

Few researchers have considered the human psycho-physiological aspects of gesture design. In 

Nielsen et al. [2003], where human factors are considered, limited attention is given to the 

technical aspects (e.g. automatic recognition of the hand), and the approach stresses human 

interpretation of the rules. The matching of gestures to commands is done empirically, via user 

response queries. Inspired by Nielsen, the “Wizard of Oz experiment” is used in Preston et al. 

[2005] to extract common gestures grouped in classes and then convert them into a vocabulary. 

No details of this procedure are given. Kohler [1997] suggests mapping every gesture to several 

similar tasks from different devices (for instance, the + and – volume controls  for the CD player 

and for the TV are mapped to the same pair of gestures).This reduces the number of gestures and 

the mental load. Nevertheless, no methodology is presented by Kohler for this purpose. A hybrid 

method between the ad-hoc and rule-based approach is presented in Munk [2001], where the set 

of gestures of interest has been selected in cooperation with a group of linguists. In spite of this 

choice, Munk is aware that the gesture set should be validated by testing it with a group of 

arbitrary users with different gesturing styles, ages, and backgrounds. The same usability rules 

proposed by Nielsen are used in Cabral et al. [2005] while emphasizing the importance of 

performance evaluation of hand GVs. However, Cabral and his group only compared mouse and 

gesture interfaces, and they did not evaluate the performance of different hand GVs. Argyros and 

Lourakis [2006] designed 2D and 3D vocabularies based on intuitiveness, ergonomics, and ease 

of recognition criteria, although the first two factors only included the authors’ own 

considerations.  

This thesis deals with the design of natural hand gesture recognition systems entailing 

ergonomic (user’s desires) and technical (recognition accuracy) aspects that are combined in a 

unified approach. To achieve such a design, an optimal hand GV methodology is extensively 

developed, tested in true life scenarios, and discussed in this work. The main performance 

measure used is the completion time to perform a task. However, since the measurement of task 

completion time is time consuming, we proposed instead to use other performance measures, 

intuitiveness, comfort, and recognition accuracy, as proxies for this completion time. Thus, the 

goal of this thesis is to develop a rigorous methodology for the design of GVs that satisfy both 

human and technical considerations. 

 

1.2 Research objectives 

The main objective is to rigorously formulate GV architecture via a methodology for its 

optimal design. This will include the development of efficient algorithms to find (a) intuitive 

associations between command-gesture pairs, (b) comfort indices for gesture poses and inter-

gesture transitions, (c) fast setup of gesture recognition system, and d) the ability to select a 

subset of gestures from a large candidate set. The methodology will be implemented in a system 

flexible enough to handle single task and multi-task environments. Specific objectives include the 

development of the following: 

1. An analytic formulation of the GV design problem 

2. A solution method to solve the optimal GV problem using an heuristic, mathematical 

programming search approach 
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3. An automated method for calibrating a joint image processing/gesture recognition system 

4. Methods to estimate human psycho-physical measures of hand gesture comfort and 

intuitiveness and to obtain new insight into human gesture selections 

5. Validate the use of proxy measures of intuitiveness, comfort, and accuracy for the task 

performance time 

 

1.3 Research significance 

Examination of the literature reveals random and unstructured approaches to hand GV design 

for human-machine interfaces
iii

 [Baudel and Beaudouin-Lafon, 1993; Kjeldsen and Hartman, 

2001; Abe et al., 2002; Nielsen et al., 2003; Preston et al., 2005; Kohler, 1997; Munk, 2001], to 

cite a few. Current solution methods of hand GV design may be classified as ad-hoc and rule-

based [Stern et al., 2006]. In this thesis a systematic methodology for GV design has been 

developed. The two main components considered in the design of a GV are human (intuitiveness 

and comfort) and technical (recognition accuracy). Reliable and effective human factors are 

crucial for the success of hand GV design. The measures “intuitiveness” and “comfort” most 

reflect the cognitive and physiological states, respectively, of the user population. Due to the 

large number of possible gestures, the corpus of data for intuitiveness and stress measures is 

prohibitively large, necessitating the use of automated methods to acquire the human factors data. 

Using gestures that are highly discriminated by the recognition algorithm embedded in a rapid 

reconfigurable system will reduce the chance of confusion between gestures, and hence fewer 

errors will occur while performing the task. The primary need for the recalibration of such a 

system is due to its frequent relocation to other environments, such as laboratories and remote 

control stations. A secondary need for recalibration, which is reflected in the method used in this 

thesis, is due to the custom redesign of the gesture control vocabulary. This occurs for new users, 

new control tasks, and new vocabularies. Allowing for fast recalibration of system parameters 

provides the system with the flexibility to respond to a new system setup.  

Designed according to human and technical factors, the GV is based on a reliable and logical 

analytical method. Identification of a good GV impacts the performance of the actions involved 

in the tasks and is accepted by human robot/computer interface users. Task completion time when 

using a good GV (intuitive and effortless) was shorter than that when using an unnatural GV. A 

hand GV designed with human factors in mind invites users to adopt it mainly because it is 

intuitive, but also based on its comfort and the ease with which it is learned and remembered. As 

robots enter the human environment and come in contact with users, their interaction should be 

intuitive. Robots will also be expected to interact with people using voice, face, and hand 

gestures. The keyboard, mouse, and joystick are no longer acceptable as the only input 

modalities. People communicate with robots using methods as similar as possible to the concise, 

rich, and diverse means they use to communicate with one another, such as voice-gesture multi-

modal interfaces. This work presents a methodology for constructing highly natural and 

recognizable GVs for virtual robot control.  

 

1.4 Research contribution and innovations 

Hand gesture interfaces usually rely on ad-hoc or rule based selection of the gestures to 

represent a given set of commands. This thesis used the argument that there are underlying 

factors that determine the naturalness [Hauptmann, 1989] and comfort of gestures. Following 
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these principles, a methodology for optimal hand GV design was developed. The usability 

principles are low fatigue (effortless) and high intuitiveness. The technical principle is based on 

optimal image processing of hand gesture features to support high gesture recognition rates. A 

methodology to find the optimal GV for device control was developed based on the gesture, the 

object, and the task involved. The specific contributions and innovations of this research are as 

follows: 

1. Analytical formulation of the GV design problem: a methodology to find an optimal 

hand GV using an analytical approach has been developed. The main goal of this methodology is 

to avoid the arbitrary selection of hand gestures when designing a human-robot application for 

given tasks and commands. Most of the works that have approached the optimal hand GV have 

no objective function to evaluate the quality of a GV, and therefore no mathematical formulations 

were used to obtain a quantitative measure of the solutions proposed. The main contribution is a 

rigorous mathematical formulation in which optimization methods are applied, constraints are 

defined, and the quality of the solution is measured. Two aspects drive the need for such a 

method: (i) GV design research is presently an ad-hoc procedure, and (ii) gesture interfaces are 

needed to produce more natural, intuitive communication with devices. We believe this is the first 

conceptualization of the optimal hand GV design problem in analytical form. 

2. Reconfigurable hand gesture recognition algorithm: the difficult problem of 

simultaneous calibration of the parameters of an Image Processing hand gesture recognition 

system was addressed. More specifically, a fuzzy clustering approach was used to classify the 

gestures called “ the Fuzzy C Means (FCM) clustering algorithm.” The approach taken to 

automate the calibration of the parameters of such a system is that of the local neighborhood 

search. Thus, the design of a hand gesture recognition system is transferred to an optimization 

problem. Two versions of the local neighborhood search algorithm involving a complete and 

probabilistic neighborhood search were developed. This satisfies the need for an automated 

procedure for such calibrations. 

3. Two solution methods for solving the GV design problem: two solution methods were 

developed to solve the optimal design problem: a) the first is a multiobjective decision approach, 

and b) the second is based on a two stage decomposition procedure. For the first problem, an 

approximate complete enumeration of the solutions is performed, and a subset of non-dominated 

solutions is selected for presentation to the decision maker so that he can make the final selection 

according to his own desires. This set of non-dominated solutions is called the Pareto frontier. As 

an exhaustive search is untenable for high complexity problems where the master set of gestures 

is large and there are a significant number of commands, the second approach was developed. 

The two stage decomposition method is a dual objective problem where the maximum accuracy 

objective and human centered objectives (intuitiveness and comfort) are given as first and second 

priorities, respectively. Optimal matching is performed only with those solutions that have 

recognition accuracies above a given threshold.  The solutions are obtained by building a tree of 

solutions, in which the gestures are interchanged according to some implicit rules or by using 

initial solutions obtained from a large classification problem solved in advance. 

4. Development of intuitiveness and gestural comfort indices, and an automated method 

for their collection: important contributions regarding human psycho-physical factors, i.e., 

comfort and intuitiveness, were introduced in this research. The first contribution is related to the 

intuitiveness measure, defined as “direct intuitiveness,” which is the strength of the cognitive 

association between a command and its evoking gesture.  The selection of gestures respects a 

70/30 rule (similar to the 80/20 rule of inventory theory), where 70% of subjects use 30% of the 

gestures in a vocabulary. It was also found that the overall rate of agreement regarding the use of 

certain gestures to represent specific commands was in the range of 18-34%. These results 
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contradict the claim presented by Hauptmann [1989] that users consistently used the same 

gestures for specific commands. In the experiments designed by Hauptmann, it was shown that 

users were highly consistent in the type of gestures that they used for commands such as rotation, 

translation, and scaling. However, our research implies that the mapping between gestures and 

commands should be based on the particular social-cultural contexts of the users. 

A second contribution is the introduction of the complementary intuitiveness measure. This is 

defined as the cognitive association between a pair of complementary commands (such us up- 

down) to a complementary pair of gestures (such as thumb up-thumb down). This cognitive 

aspect reflects the empirical fact that users prefer complementary gestures (i.e., gestures with 

opposite appearances) to evoke complementary actions (i.e., actions with opposite outcomes).  

A third contribution relates to a stress measure. Two types of stress while gesticulating were 

identified: a) static stress, which is the effort required to hold a static gesture for a defined amount 

of time, and b) dynamic stress, which is the effort necessary to transition between static gestures. 

This thesis shows a clear and simple relation between these two kinds of efforts and reveals how 

it is possible predict the dynamic stress and its duration based on static stress measures. 

Specific experiments were developed to identify the level of cognitive association (intuitive 

index) that the users gave to the command-gesture pairs based on simulating different scenarios 

and studying how the user decided about the most natural associations between the functions and 

gestures. A “bottom-up approach” was adopted to obtain intuitiveness indices, which were a 

result of collecting gestural responses to command stimulants. The static and dynamic effort of 

performing gestures was measured using a subjective evaluation experiment. Intuitiveness and 

comfort indices were measured and stored using an application developed specifically for this 

purpose. 

5. Validation and usability results: The following hypotheses were validated: 

 

H1: Min τ(GV*) ∝ max(Z1), max(Z2) and max(Z3) ( 1.1) 

H2: τ(GVG)< τ(GVB) 
( 1.2) 

H3: m(GVG)> m(GVB) 
( 1.3) 

Where; 

     τ = the task performance time 

Z1 = intuitiveness of the GV 

Z2 = the total comfort of the GV 

Z3 = the recognition accuracy of the GV  

    GVG = a vocabulary that is highly intuitive 

    GVB = a vocabulary that is low intuitive 

     m = is the memorability 

 

The first hypothesis states that task performance time τ can be represented by multiobjective 

proxy measures. Moreover, the maximization of the multiobjective function causes a 

minimization in the task performance time. This was validated as a second hypothesis, which 

claims that GVG will result is shorter task completion time than GVB. GVG is a vocabulary that is 

highly intuitive, comfortable, and easy to recognize, while GVB is a low intuitive, stressful, and 

hard to recognize vocabulary. Memorability m is the subject of the third hypothesis, which 

suggests that GVG is easier to remember than GVB. Validation of the aforementioned hypotheses 

was done by comparing two sets of vocabularies, one dominating the other, at a time. Learning 

time was expressed in terms of the learning rate of the user’s learning curve when using a certain 
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GV. It was determined that GV with high values of the three objectives resulted in faster learning 

and increased memory. Memorability was determined by the experienced user’s recall of the 

gesture-command associations. 

 

1.5 Thesis structure 

The remainder of this dissertation is outlined in the following chapters. Chapter 2 presents the 

relevant literature review. Issues concerning hand gesture vocabulary taxonomies, design 

paradigms, examples, and applications are discussed in the context of human-machine 

interaction. Chapter 3 describes the methods used in this research. Initially the performance 

measures, definitions, and notations are introduced. Later, three different formulations of the GV 

problem are discussed, and the main architecture of the methodology is depicted, including the 

experimental methodology and the validation of the approaches. The problem of interest is 

formulated using mathematical programming and analytical methods in Chapter 4. Two examples 

of use are presented as illustrative cases: (DCM) and (CMD) based on the creation and 

manipulation of a confusion matrix. The quadratic assignment problem is used to model the 

problem of optimal matching between commands and the feasible subset of gestures. Chapter 5 

describes the vision-based algorithms of a hand gesture recognition system. The Image 

Processing–Fuzzy C-Means (FCM) components of the hand gesture recognition system are 

described and the calibration of their operational parameters is presented. In Chapter 6 three 

groups of experiments were performed: (i) determination of human psycho-physiological input 

factors, (ii) validation of the multiobjective proxy measures for designing good GVs in terms of 

task performance time, and (iii) usability measures in terms of learning and memorability rates. 

Statistical tests were performed to determine the significance of these results. Chapter 7 adopts 

two tasks as case studies: a robotic arm pick and place, and VMR drive tasks. Candidates of hand 

GVs are obtained, commands and gestures are matched, and the decision maker selects a single 

GV. The research is summarized in Chapter 8 and future research directions are suggested. 
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2 Scientific background 
 

2.1 Gestures and human computer interaction 

The increasing number of home computers and other sophisticated gadgets cause researchers 

to think of advanced methods for improving interaction between people and computers [Norman, 

1988]. Users felt more comfortable using computer systems (software and hardware) with such 

designs that gave them a “natural” feeling of communication with their machines [Shneiderman, 

1998]. Recently, developers understood the user’s physical and mental requirements for 

interfaces, and these were a crucial variable in the success or failure of any system [Dix et al., 

1993]. 

Gestures are a basic form of communication between human beings. Psychological studies 

show that young children use gestures to communicate before they learn to talk [Acredolo and 

Goodwyn, 1996]. Rituals, ceremonies, and dances are clear examples of how gestures are deeply 

embedded in communication between individuals from different cultures [Huang and Pavlovic, 

1995]. Manipulation, as a form of gesticulation, is often used when people speak to each other 

about some object. All these are good reasons to modify or replace the current interface 

technology comprising classical devices such as the keyboard, mouse, and joystick with a more 

natural, human centered interface. 

Although the mouse is one of the most common and best pointing devices developed until 

now, it is still not comparable to natural pointing due to limitations of the device itself, such as its 

planar platform [Card et al., 1990].  

Human communication finds expression in various modalities, including speech, gestures, and 

facial and bodily expressions. A variety of expression forms, such as drama, ceremonies, sign 

language, imitation, music, religious rituals, and dance, exploit the specific capacities of one or 

more of these modalities. Even though they are expressed through the whole human body, 

gestures are still related primarily to the human hand. Hand gestures offer an interface modality 

that includes control through symbolic commands, as for keyboards, and pointing attributes 

similar to those of the mouse, but in a more flexible, natural, and expressive form. The following 

discussion focuses on the design issues involved in implementing hand gestures for human-robot 

interaction. 

 

2.2 Types of gestures and gesture vocabularies 

2.2.1 Types of gestures  

There are several ways to characterize human hand gestures. From the psycholinguistic point 

of view, each gesture comprises four aspects: hand shape (configuration), position, orientation, 

and movement [Stokoe, 1972]. These aspects are useful for feature extraction in machine vision. 

Another way to characterize hand gestures is according to the temporal behavior [Pavlovic et al., 

1997]. A gesture with a fixed position, orientation, and configuration over time is called a static 

gesture, or posture. A dynamic gesture is a non-fixed gesture exhibiting variation in position, 

configuration, or orientation over time [Freeman and Roth, 1995]. Hand gestures can also be 

classified according to their purposes, such as communicative, control, conversational, and 

manipulative gestures [Wu and Huang, 1999].  An example of a communicative gesture is sign 

language, the most popular being the American Sign Language [Starner and Pentland, 1995], 

which is also used by disabled people to communicate with computer systems. Control gestures 

are used to control real or virtual objects. Pointing gestures, for example, would command a 

robot to pick up an object [Cipolla and Hollinghurst, 1996]. Another control gesture is the 

navigation gesture, where the orientation of the hand can be used like three dimension 
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directional input to navigate an object in a real or virtual reality environment. Conversational 

gestures are linguistic gestures that happen during conversation and refer back to the content of 

the speech. They were traditionally assumed to amplify or modulate the information conveyed by 

speech, and hence, serve a communicative function. Manipulative gestures serve as a natural 

way to interact with virtual objects and robots where, for example, a digitized glove is used 

[Balaguer and Mangili, 1991]. Manipulative gestures must be associated with manipulative 

objects such as a screw. Communicative gestures are the basic form of human non-verbal 

interaction and are related to the psychological aspect of communication. Communicative 

gestures can be decomposed into three-motion phases: preparation, stroke and retraction 

[Kendon, 1986]. Psycholinguistic studies show that stroke is the richer phase in terms of 

information content; therefore, most systems capture only this phase to be representative of the 

gesture [Quek, 1994]. 

 

2.2.2 Gestures typologies 

Several schemes for gesture classification suggested during recent years originated from the 

scheme proposed by Efron [1941]. While each scheme has it owns advantages and special uses, 

most of them are interconvertible. This means that the subject can employ all the schemes or start 

with one and switch to another and cover the same gestural movements. According to Efron, the 

two basic uses for gesture are spatio-temporal and linguistic. Spatio-temporal gestures represent 

pure movement, free from any conversational or referential context. These gestures can be 

categorized according to five aspects: radius (size of the movement), form (shape of the 

movement), plane (direction and orientation of the movement), the body part that performs it, and 

tempo (the degree of abruptness vs. flow). Conversely, linguistic gestures happen during 

conversation and refer to the content of the speech. Efron divides them into two categories: 

logical-discursive and objective. Logical-discursive gestures emphasize and inflect the content of 

the conversations that they accompany, either with baton-like indications of time intervals, or 

ideographic sketches in the air. Objective gestures have meaning independent of the speech that 

they accompany, and are divided into three categories: deictic, physiographic, and symbolic. 

Deictic gestures indicate a visually present object, usually by pointing. Physiographic gestures 

demonstrate something that is not present, either iconographically, by depicting the form of an 

object, or kinetographically, by depicting an action. Symbolic gestures represent an object by 

depicting a form that has no actual relationship with the object, but uses a shared, culturally 

specific meaning [Marrin, 1999]. 

 The McNeill’s scheme [McNeill, 1995] classifies gestures in four major categories: iconic, 

metaphoric, deictic (pointing), and beat gestures. Iconic gestures are gestures that, by using the 

shape, location, and movement of your hands, imitate some distinctive features of the referent, 

such as its form, its typical location, the actions performed to it, and those performed by it. For 

example, a gesture that expresses the referent “guitar” may use its shape, gestures for “hat” its 

location and size, gestures for “bird” the flying action, and gestures for “espresso coffee” its size. 

Metaphoric gestures are like iconic gestures in that they are pictorial, but the pictorial content 

presents an abstract idea rather a concrete object. The gesture presents an image of the invisible, 

or an abstraction of an image. The gesture depicts a concrete metaphor for a concept. For 

example, to refer to the genre of drawings and pictures, and not to a specific picture, the subject 

will make the concept concrete in the form of an image of a bounded object supported in the 

hands and presented to the listener. Deictic gestures are used when the referent is in the physical 

context. The most remarkable feature of the referent is its location, and therefore, the most 

intuitive action is to point at it. Hands or fingers are used to mark in which direction the subject 

can find the referent. This is one of the early gestures the can be observed in children.  
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Deictic gestures can be specific, general, or functional. Specific gestures refer to one object. 

General gestures refer to a class of objects. Functional gestures represent intentions, such as 

pointing to a dress, when we have the intention to buy it. Deictic gestures are also useful in 

gesture language representations. Beats are so named because they resemble the beating out of 

music time. The hand moves along with the rhythmic pulsation of speech. Unlike iconics and 

metaphorics, beats tend to have the same form regardless of the content. The typical beat is a 

simple flick of the hand or fingers up and down, or back and forth.  

The scheme defined by McNeill has the goal of identifying the referential values of gestures. 

The orientation of the scheme is toward the entities, actions, spaces, concepts, or relationships to 

which the gestures refer. The classification scheme thus requires asking what meanings and 

functions a gesture possesses.  

The Nespoulous scheme [Nespoulous, 1986] uses three categories: mimetic, deictic, and 

arbitrary. In mimetic gestures, the hand and finger motions describe an object’s main shape or 

representative feature [Wundt, 1973]. For example, a waving hand from the nose can be used to 

represent an elephant by alluding to its fluttering trunk. His definition of deictic gestures is 

similar to that of McNeill; he also suggests the use of deictic gestures for language 

representations. Arbitrary gestures are those whose interpretation must be agreed upon and 

learned due to their opacity. Although they are uncommon in cultural settings, once learned they 

can be used and understood without any complementary verbal clue. An example is the set of 

gestures used for training the proper operation of cranes [Link-Belt, 1987]. Arbitrary gestures are 

useful because they can be specifically created for use in device control. These gesture types are 

already arbitrarily defined, learned, and understood without any additional verbal information.  

A scheme seemingly more appropriate for human machine interfaces (HCI) was developed by 

Quek [1994] and slightly modified by Pavlovic et al. [1997].  A first classification divides 

hand/arm movements into two main classes: gestures and unintentional movements. 

Unintentional movements are those movements that do not express any meaningful information. 

Gestures are further classified according to whether they are communicative or manipulative. 

Manipulative gestures are those used to affect objects in an environment (object movement, 

rotation, translation). Communicative gestures have an intrinsic communicational purpose. 

Communicative gestures are usually accompanied by speech, and can be presented by acts or 

symbols. Symbols are gestures that have a linguistic role. They indicate some referent action (for 

example, the circular motion of the index finger may be referent for dialing a telephone number), 

or are used as modalizers, often of speech (“feel the softness of this body cream” and a 

modalizing gesture depicting the softness of the touch). In the HCI context, these gestures are the 

most commonly used since they can be performed by static hand gestures. Acts are gestures that 

are directly related to the meanings of the movements themselves. Such movements are classified 

as either mimetic (imitate some action) or deictic (pointing gestures). A concise summary of hand 

gesture classification categories is given in Table  2.1. 

Table  2.1: Summary of hand gesture classification categories 

Category References 

Iconic – (Features Imitation) [McNeill, 1995; Efron, 1941] 

Metaphoric – (Pictorial Abstraction) [McNeill, 1995] 

Deictic – (Pointing) [McNeill, 1995; Nespoulous, 1986; Quek, 1994; Efron, 1941]   

Beats – (Rhythmic)  [McNeill, 1995] 

Spatio-temporal – (Pure movement) [Efron, 1941] 

Logical-discursive - (Conversation content) [Efron, 1941] 

Arbitrary – (No distinction) [Nespoulous, 1986] 

Mimetic – (Features Imitation, Action) [Nespoulous, 1986] - [Quek, 1994] 

Referential – (Indicate Action) [Quek, 1994] 

Modalizing – (Mode Description) [Quek, 1994] 
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2.2.3 Gesture vocabularies 

A GV is a set of commands (notions or words), each of which has a physical representation in 

the real world as a gesture, pose, or movement. The signs that are used to carve up complex 

meanings and then reconstitute the meanings through combinations must also be stable and 

recallable, and this implies a lexicon [McNeill, 1995]. Here lexicon is used in the context of 

gestures, although the definition is equivalent to the one for written and spoken language. Hand 

gesture systems can be divided into three major groups according to lexicon size: small, 

moderate, and large [Oviatt et al., 2000]. 

 

2.2.3.1 Large gesture systems (over 1000 gestures) 

Finding a suitable and practical approach to design hand gesture systems using a large 

vocabulary is still an open research problem. In the case of one large vocabulary, continuous 

Chinese Sign Language (CSL) recognition used phonemes instead of signs as the basic units, 

with a 92.8% successful recognition rate [Wang et al. 2002]. About 2400 phonemes were defined 

for CSL. Experimental results on a large vocabulary of 5113 signs achieved a recognition rate of 

95% using fuzzy decision tree with heterogeneous classifiers [Fang et al., 2004].  

 

2.2.3.2 Moderate gesture systems (25-1000 gestures) 

Systems able to recognize a medium set of hand gestures are usually used for hand sign 

language recognition. The American Sign Language (ASL) recognition system of Starner and 

Pentland [1995] can recognize a lexicon of 40 words. The Korean Sign Language (KSL) of Lee 

et al. can recognize 51 gestures combining postures and gestures. Cui and Weng [1996a] 

designed a system able to recognize 40 hand gestures from a hand sign lexicon. A recognition 

accuracy of 90.19% for 104 mannerism gestures was achieved, where the gestures were modeled 

by Kahol et al. [2004] as a sequence of events that take place within the segments and the joints 

of the human body. 

 

2.2.3.3 Small sized gesture systems (2-25 gestures) 

Most systems able to recognize up to 12 gestures are used for man-machine interfaces. 

Development including a robotic arm in a pick-and-place scenario used twelve different postures 

[Triesch and Malsburg, 1998], and a real-time hand gesture recognition system that controls 

motion of a human avatar used dynamic hand gestures [Kim et al., 2000]. This system recognizes 

5 kinds of hand motion direction (stop, step, walk-run, turn, rotate and grab) and 4 kinds of hand 

postures (stop, turn, step, grab). A hand GV for video navigation consisting of 8 gestures was 

developed [Bradski et al., 1999] including the commands up, down, left, right, stop, ok (play), 

and neutral (null gesture). The gestures were chosen for minimal hand movement and high levels 

of discrimination between gestures.  

A prototype vision-based interface using the input modality of a wearable computer for indoor 

and outdoor operations was able to track and recognize 5 hand postures [Kolsch et al., 2004]. A 

hand controlled augmented reality (AR) map navigation system was created by Yao et al. [2004]. 

Two symbolic hand gestures and gesture tracking are defined as the controlling commands. Users 

can directly move their hands on a real map and their relative geography information is displayed. 

A human machine interface employs 22 dynamic gestures for the effective operation of a variety 

of in-car multimedia devices [Zob et al., 2003].  
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2.3 Hand gestures vocabularies design approaches 

The theory of universality of gestures states that some gestures have standard cross-cultural 

meanings  [Aboudan and Beattie, 1996]. This is also true for the most part within societies, but 

some gestures may have different meanings to different individuals  [Archer, 1997]. Device 

control gestures, however, can be freely chosen to have specific meanings related to the particular 

device [Cohen, 1999]. For example, there are no universally known gestures for commanding a 

robotic arm to “go to the home position” or “open the robotic arm gripper.” There has been 

virtually no research concerned with the issue of how to design an optimal gesture-based control 

vocabulary. The first step is to decide on a task dependent set of commands to be included in the 

vocabulary, such as “move left” and “increase speed.” The second step is to decide how to 

express the command in gestural form, i.e., what physical expression to use such as waving the 

hand left to right or making a “V” sign with the first two fingers. The association (matching) of 

each command with a gestural expression is defined here as a GV, the design of which we 

distinguish according to the type of designer and the solution method. 

 

2.3.1 Gesture designers 

GVs can be overtly or inadvertently designed. The thumbs up and down signs come to us from 

Roman times, whereas the “OK” sign is more recent. Both can be considered as inadvertently 

designed or naturally evolved gestures (emblems is the current term). More complete sign 

vocabularies have appeared in this manner without overt determination of the vocabulary by a 

designer. For straightforwardly designed vocabularies, the most common practice is for a single 

individual (usually a system developer) to decide which GV should be used for all users. This can 

be considered as the “Centrist or Authoritarian Approach” (e.g., Kirishima et al.  [2005], where a 

GV including seven gestures is used). Alternatively, we can define a “Consensus Approach,” 

where a group of users, either implicitly or explicitly, decide on a common vocabulary to express 

a given set of commands (e.g., Munk [2001]). At the lowest level is the “Customized Approach,” 

where each individual defines his/her very own vocabulary (e.g., Kahol et al. [2006]). One may 

hypothesize that the consensus and customized approaches will be more comfortable, easier to 

remember, and more natural to execute. The disadvantage is that the users will not consider other 

design factors such as the speed and accuracy of a gesture recognition system. In summary, these 

three straightforward approaches for designing subjective GVs are (a) authoritarian, the designer 

decides on the commands and gestures for all users, (b) consensus, multiple users decide jointly 

on a set of common gestures, and (c) custom, the user selects his/her own set of gestures. 

 

2.3.2 Gesture design solution methods 

One of the few works that explores the process of gesture design is that of Long et al. [1999]. 

The application is that of a pen-based user interface where gestures are pen drawn marks or 

strokes that cause a command to be executed. This work includes a gesture design tool, which 

advises designers how to improve their pen-based gestures. In a more recent work by Nielsen 

et al. [2003], a procedure and a benchmark for identifying gestures based on nine usability 

heuristics are presented. However, the important factor of vision recognition was ignored. 

 

2.3.2.1 Ad-hoc methods 

Ad-hoc methods are the prime method of determining a GV and many examples prevail in the 

literature  [Kortenkamp et al., 1996; Waldherr et al., 1998;  Becker et al., 1998;  Agrawal and 

Chaudhuri, 2003;  Abe et al., 2002; Ng and Ranganath, 2002]. Most are of the centrist type, 
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whereby an individual constructs the vocabulary, usually with no mention of the method used or 

the rationale for the choices made. 

 

2.3.2.2 Rule based approach 

The work of Baudel and Beaudouin-Lafon [1993] provides an example of the use of design 

rules. They recommend such guidelines as “favor ease of learning,” “use hand tension at the start 

of a dynamic gesture,” and “use relaxed position of the hand at the end.” Another is that of 

Baudel et al. [1992], who provide a set of guidelines for designing gestural commands. No 

mention is made on how these guidelines are implemented to generate the actual vocabulary. The 

application allows a user to give a lecture by navigating through a set of slides with data glove-

based gestural commands. Kjeldsen and Hartman [2001], in a vision-based computer interaction 

setting, present a set of constraints for control actions defined by the permissible motions users 

can make to effect control. Stating that “the choice of such control movements is more art than 

science,” they proceed to consider the value of control actions for different types of tasks. Again, 

the approach is intuitive. 

 

2.3.2.3 Analytical methods 

Analytical methods are scientifically based, involving perhaps the use of human factors and 

other aspects such as ergonomics, hand biomechanics, cognitive science, experimental statistics, 

machine recognition, and mathematics. Although some researchers have applied these disciplines 

to portions of the hand gesture design problem (for example, Wagner et al. [2003], who used 

analytical methods to design an ergonomic keyboard), we have not found any work using 

analytical methods for the design of a complete GV. 

 

2.3.3 Current approaches to measure human factors 

Intuitiveness is the cognitive association between a command or intent and its physical 

gestural expression. Two approaches are used to obtain intuitiveness measures [Nielsen et al., 

2003]: (a) bottom-up – takes functions (commands) and finds matching gestures, and (b) top-

down – presents gestures and finds which functions are logically matched. An example of the 

bottom-up approach is used in the Wizard-of-Oz technique [Nielsen et al., 2003; Preston et al., 

2005; Höysniemi et al., 2005]. The Wizard-of-Oz experiment has persons respond to commands 

while under camera surveillance. For this purpose, scripts describing the interaction in specific 

scenarios, functionalities, and contexts must be prepared. The gestures used in interactions by the 

users were extracted from the video obtained, and analyzed to find how consistent different users 

were with gestures. Nielsen et al. [2003] exemplify the top-down approach in a benchmark 

designed to test the user’s chosen GV. The final step to test Nielsen’s methodology is called 

“Guess the function,” where the testee is presented with a list of gestures and he is asked to guess 

the commands associated with those gestures. 

For stress index measures, experiments vary from subjective questionnaires [Nielsen et al., 

2003] to electronic devices, such as EMG, to measure muscle activity [Wheeler, 2003]. Postural 

comfort is based on a “comfort dimension” along which human feelings are arranged according 

to states of comfort, discomfort, fatigue, and pain [Kölsch et al., 2003]. Approaches used to 

evaluate stress (or comfort) include mathematical models (i.e. biomechanical models), physical 

measurement, and subjective methods. Brook et al. [1995] constructed a dynamic model 

representing the biomechanics of the index finger's flexion-extension and abduction-adduction 

motion. Yasumuro et al. [1999] constructed a biomechanical model of the entire hand comprised 
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of tendons, muscles, and bones, where physical stress is simulated through the natural constraints 

of the hand. An et al. [1979] developed a three-dimensional normative model of the hand. The 

authors state that the model can be used to perform force and motion analyses, but they do not 

extend it to estimate stress. Harling and Edwards [1996] used a rod string model to estimate 

finger tension although no comparison is made with the perceived tension of the users. The use of 

EMG measurement is popular, but it tends to measure the activity of only part of the muscles 

involved in structuring a pose [Shrawan and Anil, 1996]. The model and measurement 

approaches are prone to errors and have not, for the most part, been satisfactorily validated by 

user studies. 

 

2.4 Implementations of hand gesture vocabularies 

Gestures are interpreted to control computer input/output devices or to control actuated 

mechanisms. Human-computer interaction (HCI) studies usually focus on the computer 

input/output interface [Card et al., 1990], and are useful to examine the design of gesture 

language identification systems. Some examples of applications of computer output devices are 

large panel display control [Baudel et al., 1992], graphic image manipulation [Hauptmann, 1989], 

video control navigation [Bradski et al., 1999], television control [Freeman, 1994], camera 

control [Jun-Hyeong et al., 2002], home appliance control [Lenman et al., 2002], and virtual 

crane control [Freeman and Roth, 1995].  

 

2.4.1 Types of user oriented systems 

Two different types of systems are used to train and test accuracy. User dependent (D) and 

independent (I) recognition systems are those systems that are trained and tested with gestures 

collected from a single or multiple users, respectively. A user dependent hand gesture recognition 

system based on discrete Hidden Markov models and the Viterbi algorithm was suggested 

[Mäntylä, 2001]. Thirty four user dependent gestures from the Japanese alphabet were recognized 

using joint angles and hand orientation from a data glove [Takahashi and Kishino, 1991]. Local 

based gesture modeling in a 3D interface was developed using a single user skin color 

distribution model [Burschka et al., 2005]. Fourteen different people trained a high performance 

real-time hand gesture recognition user independent system using Hidden Markov Models [Rigoll 

et al., 1997]. The system by Parvini and Shahabi [2005] assumes that the range of motion of each 

joint of a hand participating in making a gesture is a user-independent characteristic of that 

gesture and provides a unique signature across different users. 

Other works allow both user dependent and independent types of control based on the person’s 

desires [Alon et al., 2005; Just et al., 2004; Triesch and Malsburg, 2001]  

 

2.4.2 Existing robotic gesture systems 

Some relevant, vision-based hand-gesture robot control systems deal with real world 

constraints with varying success. In the work of Franklin et al. [1996], a robot waiter is controlled 

by hand gestures using the “Perseus” architecture for gesture recognition. Although the person to 

be serviced is detected and tracked, his control gestures are very limited. There are two gestures 

recognized by the system, “empty hand” and “holding hand.” Such a system is deficient in 

language understanding.  

The robust system created by Becker et al. [1998] allows users to operate a semi-autonomous 

robot able to learn from its environment and tasks. It can also calibrate itself with respect to 
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image-to-world coordinates. In this work, recognition takes over 82.2 seconds, and this violates 

the real-time constraint. 

The work presented by Kotenkamp et al. [1996] presents a system able to recognize six 

distinct gestures made by an unadorned human in an unaltered environment, using a coarse, three 

dimensional model of a human. This system recognizes arm-hand configuration and joint degrees 

but not hand gestures. The drawback of this system is that the range of possible arm joint 

configurations is narrow, in that the system uses just six gestures.  

Cipolla et al. [1994] propose a gesture-based interface for robot guidance based on 

uncalibrated stereovision and active contours. The robot is guided to a point determined by a 

hand pointing gesture over a ground plane. Although the main goal of the system is the use of 

stereo vision without calibration, there are some problems that effect real world constraints: 

proper vision system function requires a strong contrast between the hand and the background 

and the setup process consists of marking the corners of the board where the hand points with 

colors. This violates the complex dynamic backgrounds constraint and the variable lighting 

constraint. 

The research proposed by Guo et al. [1998] discusses the creation of intelligent, highly safe 

vehicles controlled by hand gestures based on segmentation using a color probability distribution 

model. To segment the hand from the forearm, the center position of the maximum circular 

region is searched; the assumption is that this region occurs only inside the palm. The problem 

with this research is that there are some gestures for which the maximum circular area occurs 

above the beginning of the palm, for example, the fist in a profile position. This would cause 

confusion in distinguishing between different gestures.  

Waldherr et al. [1998] propose a vision-based interface designed to instruct a mobile robot 

through both pose and motion gestures using an adaptive dual-color tracking algorithm. This 

system deals with pose and motion gestures, and it also has a tracking algorithm able to quickly 

adapt to different lightning conditions. Despite the robust features, however, the system had 

problems in tracking a person with a multi-colored skirt, and it lacked the ability to learn new 

gestures.  

Yin and Xie [2001] created a fast and robust system that segments and recognizes hand 

gestures for human-robot interaction using a novel color segmentation algorithm developed on 

the basis of a Restricted Coulomb Energy (RCE) neural network. The recognition of hand 

postures is based on the analysis of topological features of the hand. The drawbacks of this 

system are the poor recognition of dynamic gestures and the need of a setup process in which the 

user must enclose the hand region. 

A system intended to be particularly robust is that presented by Triesch and Malsburg [1998]. 

It was designed specifically to deal with real world environmental constraints. The system 

supports three channels for interaction with the robot: a) gestural command, b) spoken command, 

and c) imitation learning method. The use of multiple channels conveys redundant information to 

the robot. In addition, the strength of the recognition is based on the combination of features 

“cues” such as motion, color, or stereo. The main drawback of the system is the recognition time 

process. For twelve distinct postures it takes between ten and twenty seconds to recognize them. 

Most of the systems overviewed rely on the simple idea for detecting and segmenting the 

gesturing hand from the background, such as motion detection or skin color. They assume that 

there are no other objects in the near environment that have the same color or motion properties 

of the hand. When dealing with uncontrolled environments this assumption is rarely true. The 

robustness attained by feature selection and/or the combination with sophisticated recognition 

algorithms is the condition of success or failure for the human-robot system using hand gestures. 
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A tele-robotic arm controlled by twelve hand gestures was developed in the “telegest” project, 

for pick and place operations [Wachs et al., 2002]. The system operates in real time, and visual 

feedback from the distant scenario is provided by image views of the task. The classification is 

performed using a supervised FCM optimized framework, and it relies on static hand poses using 

a uniform background. Based on the “telegest” project, the KISS system was developed [Eliav et 

al., 2005] to control a robotic vehicle in real-time, where live video streams were sent back to the 

user as visual feedback information. 

A concise summary of the characteristics of systems using hand gesture robot control is 

presented in Table  2.2. 

 

Table  2.2. Summary of robotic control systems 

Application Reference Task Commands Method 
Speed 

[fps]
b
 

Robot waiter 
[Franklin et 

al., 1996] 

Tracking, 

navigation and 

grab objects 

Tracking plus two 

metaphors 

Feature maps, decision 

trees and grammar 
N.A

a 

Robotic arm 

control 

[Triesch and 

Malsburg, 

1998] 

Pick and place 
Twelve pointing 

postures 

Elastic graph matching, 

motion and color cues 
1/10  

Gripsee 
[Becker et al., 

1998]   
Pick and place 

Ten pointing 

gestures 

Elastic graph matching, 

motion and color cues 
1/30 

Mobile Robot 

Control 

[Kortenkamp 

et al., 1996] 

Tracking, 

navigation 
Six gestures 

Arm and Body 3-D 

Model, 5 DoF. 
N.A 

Robotic arm 

control 

[Cipolla and 

Hollinghurst, 

1996] 

Pick and Place 
One pointing 

gesture 
Active Contour N.A 

Human-Vehicle 

Interaction 

[Guo et al., 

1998]   
Navigation Six hand gestures 

Template matching, 

RCE neural network 
N.A 

Service Robot 
[Waldherr et 

al., 1998] 

Tracking, 

navigation, 

pick and place 

Two motion 

gestures and a 

pointing gesture 

Temporal template 

matching, Viterbi 

Algorithm 

N.A 

Humanoid  

Service Robot 

[Yin and Xie, 

2001] 

Navigation, 

pick and place 
Eight gestures 

RCE neural network, 

geometrical parameters 
5 fps 

TeleGest 
[Wachs et al., 

2002] 
Pick and Place Twelve gestures 

Supervised weighted 

FCM algorithm 
N.A 

KISS 
[Eliav et al., 

2005] 
Navigation Six gestures 

Supervised weighted 

FCM algorithm 
N.A 

a
 N.A = Not available 

b
 fps = Frames per second 
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3 Research methodology 
3.1 Overview 

This chapter describes the methods used in this research. The basic definition, notation, and 

assumptions of this dissertation are presented in the first section. The second section presents 

three different formulations of the GV problem. The following sections present the performance 

measures of intuitiveness, comfort, and accuracy as functions of the given GV; afterwards, the 

architecture of the optimal hand GV methodology and each of the modules in it are described. 

The last three sections describe the experimental methodology and the validation approaches used 

in this dissertation. 

 

3.2 Problem definition and notation 

The basic research problem is to find an optimal hand GV. An optimal hand GV is defined as 

a set of gesture-command pairs which minimize the time τ for a given user (or users) to perform a 

task (or collection of tasks). The number of commands is determined by the task, while the set of 

gestures is the decision variable selected from a large set of hand postures, called the gesture 

“master-set.” Performance depends on the rate of successful recognition of the subset of gestures 

by a hand gesture recognition system (technical factor) and on human factor measures 

representing the naturalness of the gesture-command associations and the comfort of the postures. 

The main problem is to minimize task performance time over a set of all feasible GVs. Each GV 

is determined by the task and its associated commands, the gestures considered, the transition 

between the gestures, the duration of the gestures, the intuitiveness (direct and complementary) of 

the GV, the stress of the gestures, and the recognition accuracy of the system. This problem is 

stated in ( 3.1) :  

 

)A,SIC,,I,D,F,G,C,T()A,S,IC,I,D,F,G,C,T|GV(Min zZ
GV

Ψτ
Γ

=
∈

 ( 3.1) 

 

where: 

τ(GV) = the task performance time for a given GV 

ψ is some function of the following factors: 

T = {t1 , … , tn}, the set of tasks that can be performed in the current ontology. 

C = {c1,..,cn}, the set of commands spanning all tasks in T. 

Gz = {g1,...,gk}, the large master set of candidate gestures; from this, a subset of gestures is 

matched with commands in C. 

F n x n={fij}, the command transition matrix, or after normalization, the stochastic matrix. 

P={pij} of commands (where fij is the frequency of transition from command i to command j, and 

pij is the probability of using command i after command j).  

D n x n={dij}, the command duration matrix: for i ≠  j, it is the duration of the transition from 

gesture p(i) to p(j), and for i=j, it is the minimum time required for the recognition system to 

sample the current gesture. 

I n x m={aik}, the intuitiveness matrix, where aik is a measure of cognitive association between 

the gesture i and the command k. 

IC nm x nm={aijkl}, the matrix of complementary intuitive indices, where aijkl is a measure of 

how natural it is to associate the complementary pair of gestures (gi, gj) with the complementary 

pair of commands (ck, cl). 
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S m x m={skl}, the stress or fatigue matrix, where skl is the physical difficulty of a transition 

between gesture k and gesture l. Note that skk is the fatigue associated with maintaining the same 

gesture. 

mmS × is the comfort matrix, some inverse function of S. 

A(Gn) = the recognition accuracy of a given subset of gestures Gn ⊆ Gz (a scalar). 

GV = { (i, p(i) | all gi ∈ Gn , p(i) ∈ C }, a GV in terms of a set of gesture-command pairs. 

Here a vocabulary GV is described in terms of an assignment function p where p(i)=j 

indicates that the command i is assigned to gesture j.  

Γ = the set of all feasible GVs. 

The measurement of task completion time involves the evaluation of ( 3.1), the analytical form 

of which is unknown, time consuming, and difficult to estimate from experimental data. 

Therefore, we propose a set of multiple objective performance measures to act collectively as 

proxies for ( 3.1). The proposed methodology will be developed under the following assumptions: 

(a) The gestures are static postures. The same methodology can be used with small 

modifications for dynamic gestures. 

(b) Each gesture cannot represent more than one command, and each command must be 

expressed by exactly one gesture.  

(c)  Measures of intuitiveness can be collected from a small empirical experiment. 

(d) The static stress measures can be determined empirically, and will yield enough 

information to estimate the dynamic stress measures.  

(e) For this problem, recognition accuracy of a set of gestures is determined by a fuzzy means 

classifier (although any other recognition algorithm can be used). 

The weakest assumption in the list is (d), which includes a lack of precision inherent in subject 

evaluation of the effort necessary for different hand postures. This means that the user’s opinion 

does not always reflect the apparent stress needed to perform different hand postures. This can be 

alleviated in the future using devices such as EMG to measure muscle activity.  

The assumptions described above are used to simplify the problem to one that is tractable. 

However, for a realistic human machine system, dynamic gestures should be considered. The 

extension to dynamic gestures involves changes in the experimental methods to obtain the human 

factor measures, and in the robustness of the recognition algorithms. Nevertheless the analytical 

approach presented in this thesis remains the same. 

 

3.3 Problem formulation 

The main performance measure is the completion time, τ, to perform a task. However, since 

the task completion time, as a function of GV, has no known analytical form, we propose three 

different performance measures as proxies for the task completion time. These performance 

measures are: intuitiveness Z1(GV), comfort Z2(GV), and recognition accuracy Z3(GV). The first 

two measures are user centered, while the last is machine centered. This multiobjective 

optimization problem (MOP) may have conflicting solutions where all the objectives can be 

maximized simultaneously. As with most multiobjective problems, this difficulty is overcome by 

allowing the decision maker to select the best GV according to his own preferences. 

 

P  3.1 Three priority problem 

Γ∈GV

GVZMaxGVZMaxGVZMax )(),(),( 321

 
( 3.2) 
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where, 

Z1 = intuitiveness of the GV. 

Z2 = the total comfort of the GV. 

Z3 = the recognition accuracy of the GV.  

 

In ( 3.2), a MOP is defined as maximizing each of the measures over the set of all feasible 

GVs. Here the set of Pareto solutions can be used to aid the decision maker in selecting the GV. 

The Pareto frontier solution can be determined through enumeration for small problems and via 

heuristic methods for large problems. Selecting optimal GV solutions (optimal from the user’s 

point of view) from the complete set is a posteriori judgment (derived from experiment and 

observation rather than theory), which can only be done by examining concrete solutions. 

Because the enumeration approach is untenable for even reasonably sized vocabularies, we 

describe two alternative formulations of this problem. The first is to map the three performance 

measures into a single measure using weights wi to reflect the relative importance of each of the 

objectives. Another method of handling the difficulties of the sometimes conflicting 

multiobjective values is to adapt a goal programming approach. The difficulty with this approach 

is in the selection of goal values.  

 

P  3.2 Single objective problem 

Γ∈

++=

GV

GVZwGVZwGVZwGVZMax )()()()( 332211  ( 3.3) 

 

where: 

wi = the relative importance of factor Zi. 

The weights in ( 3.3) can be found empirically by letting the decision maker give the 

importance of each factor according to his/her needs and preferences. Alternatively, the weights 

can be varied, and for each unique weighting scheme the corresponding solution can be presented 

to the user for acceptance or rejection.  

As a practical matter, however, it is more convenient to consider a dual priority objective 

where the technical factor, accuracy, and its impact on performance time, will be considered the 

most important factors from the user’s standpoint. This is due to the fact that if a gesture is not 

recognized, the command associated with that gesture will not be carried out, and thus the tasks 

will be interrupted. A GV lacking comfort or naturalness, in contrast, will delay task completion 

time but will not interrupt it. This is best expressed using dual priority objectives, where 

recognition accuracy is considered of prime importance, and the human performance objectives 

are secondary. 

 

P  3.3  The relaxed problem 

)GV(Zw)GV(Zw(GV)Z Max 2211 +=
 ( 3.4) 

Γ∈GV   

min3 A)GV(Z.t.s ≥
 ( 3.5) 

 

The relaxation of P 3.1 produces P  3.3 by considering recognition accuracy as a constraint 

( 3.5), and combining the human objective measures into one objective function using the 
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combination weights w1 and w2 ( 3.4). In other words, P  3.3 suggests that the GV solutions 

considered for maximization are only those GV’s which include gestures Gn that are successfully 

recognized. 

This relaxed problem, based on the dual priorities of the objective functions, is the main 

approach adopted in this thesis and is described in detail in Section  4.3 

 

3.4 Performance measures 

Each of the performance measures is described as a function of the given GV. The objective 

functions Z1(GV) and Z2(GV) are human-valued measures (intuitiveness and comfort), while 

Z3(GV) is machine valued (accuracy). Each performance measure is described below. 

 

3.4.1 Intuitiveness – Z1 

Intuitiveness is the naturalness of expressing a given command with a gesture. The 

intuitiveness of a GV is the sum total of the intuitiveness of all gesture-command pairs in the 

vocabulary, each weighted according to frequency of use. 
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The value ai,p(i), represents the strength of natural association between command i and its 

matched gesture p(i). The first term in ( 3.6) represents the sum over all the command-gesture pair 

intuitive values in the vocabulary. Complementary intuitiveness ai,p(i),j,p(j) is the level of 

association expressed by the selection of complementary gesture pairs p(i), p(j) for 

complementary command pairs (i,j). Accordingly, the complementary intuitiveness has a stronger 

effect than regular intuitiveness, which expresses the tendency to reward vocabularies with 

complementary gestures selected for complementary commands, and to punish arbitrary 

mappings. The total complementary intuitiveness for a GV is represented by the second term in 

( 3.6). 

 

3.4.2 Comfort – Z2 

Stress is the internal distribution of force per unit area that balances and reacts to external 

loads applied to a body. In the context of this thesis, we define stress as the force needed to 

perform a gesture. The difficulty of composing and holding gestures can be explained by the 

effects of blood flow restriction on the stressed joints, which, in turn, causes strain and fatigue on 

the muscles. Obviously, some gestures are easier to perform than others. Even when some of 

them look comfortable in the beginning, after some time the user may feel fatigue. The amount of 

fatigue is related to muscle forces that cause finger and palm tensions. Total stress is a scalar 

value equal to the sum of the individual stress values assigned to maintaining and transitioning 

between the postures and weighted by the duration and frequency of use. 
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where: 

K is a constant obtained empirically 

fij stands for the frequency of transition between commands i and j 

p is an assignment function  
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dp(i)p(j) is the duration between gestures p(i) and p(j) 

s p(i)p(j) is transition stress between gestures p(i) and p(j) 

p(i)=j indicates that the command i is assigned to gesture j. Let k=p(i) and l=p(j), the value 

of skl represents the physical difficulty of a transition between gestures k and l.  

The duration of hand reconfiguration between gestures k and l is represented by dkl.  

 

3.4.3 Accuracy – Z3 

Accuracy is the degree of conformity of a measured or calculated quantity to its actual (true) 

value. In the context of gesture recognition, accuracy is a measure of how well a set of gestures 

can be recognized. To determine the accuracy of a GV it is only necessary to consider the subset 

of gesture types Gn and not C. So technically, Z3(GV) is a function of Gn only. To obtain an 

estimate of gesture accuracy, a set of sample gestures for each gesture type in Gn is required. 

These samples are used to train the given hand gesture recognition algorithm. An additional set of 

samples is used to test the recognition accuracy of the algorithm, designated as Tg .The number of 

gestures correctly and incorrectly classified in the testing set is usually presented in a confusion 

matrix. The number of misclassified gestures can be calculated as Te. The recognition accuracy 

(in percent) is given below (often represented by the symbol A): 
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( 3.8) 

 

 

3.5 System architecture 

The architecture for optimal hand GV comprises three modules (Figure  3.1). In Module 1 

human psycho-physiological input factors are determined. In Module 2 a search for a feasible 

gesture subset, subject to machine gesture recognition accuracy, is carried out. Module 3 

constitutes a command-gesture matching procedure. The task set T, the large gesture master set 

Gz, and the set of commands C are the input parameters for Module 1. Note that C is determined 

by T; where given a set of tasks, the union of all commands used to perform all tasks constitutes 

C. The objectives of Module 1 are to establish associations between commands and gestures 

based on user intuitiveness (direct and complementary), to find the comfort matrix based on 

command transitions and fatigue measures, and to reduce the large set of gestures to the master 

set Gm, (Figure  3.2). For Module 2, the necessary inputs are the reduced master set of gestures 

Gm, and a recognition algorithm to determine A. This module employs an iterative search 

procedure to find a single feasible gesture subset Gn* (or alternatively the set of feasible gesture 

subsets), satisfying a given accuracy level (specified in ( 3.5), the level is usually determined by 

the decision maker). Complete enumeration or an heuristic search can be used as a search 

procedure.  

The inputs to the third module are the matrices intuitiveness V, comfort U, command C, and 

the subset of gestures Gn*. The goal of this module is to match the set of gestures Gn with the set 

of given commands C, such that the human measures are maximized. The resulting gesture-

command assignment constitutes the GV. 
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Figure  3.1. Architecture of optimal hand GV methodology 
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Figure  3.2.  Hand gesture factor determination stage 

 

 

3.5.1 Module 1: Hand gesture factor determination 

In this section the inputs to the first module are described, including the methods used to 

compose the U and V matrices and the gesture master set Gm. In addition, the algorithm to 

determine the recognition accuracy, A, is described. 
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3.5.1.1 Module 1.1-1.2: Task and command sets (T, C)  

The task set can comprise a single element or multiple element (multi-task) set. For each task 

ti, a set of commands Ci is defined. For a multi-task set T={t1,..,tn}, the command set is the union 

of the individual task commands.  
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( 3.9) 

 

For example for a ‘place’ task with commands C1={‘left’, ‘right’, ‘up’, ‘down’, ‘backward’, 

‘forward’} and for a ‘pick’ task with the commands C2={‘up’, ‘down’, ‘backward’, ‘forward’, 

’open’, ’close’}, a new task (multi-task) ‘pick & place’ will include the command set C={‘left’, 

‘right’, ‘up’, ‘down’, ‘backward’, ‘forward’, ’open’, ’close’} 

 

3.5.1.2 Module 1.4: Command transition matrix (F) 

To estimate the frequency of command usage for the set of selected tasks T, it is necessary to 

carry out experiments according to the desired task. Examples include using a real or virtual 

model of a mechanism
iv

 or driving a VMR through a maze. These experiments are discussed in 

Section  6.2. For a command set C of size n, a matrix Fnxn is constructed where fij represents the 

frequency that a command cj is evoked given that the last command was ci. This measure is 

significant in the sense that it is hypothesized that (a) an optimal hand GV will pair high 

frequency commands to gestures that are easy to perform (low fatigue), and (b) the physical ease 

of movement between gestures will be paired with high frequency command transitions. 

 

3.5.1.3 Module 1.3: Large gesture master set (Gz) 

 

Since the set of all possible gestures is infinite, we first establish a finite set of plausible 

gesture configurations. To create the finite set of plausible hand gestures there are two possible 

approaches: (a) visual capture of gesture images, or (b) creation of synthetic gestures. For small 

hand gesture databases, real hand gesture images may be captured and labeled with the 

configuration parameters that characterize each particular gesture. The tiresome job of defining a 

large gesture set (thousands of gestures), however, may be relieved using a synthetic gesture 

generator. The synthetic generation of gestures has a significant advantage over the capture of 

real hand gestures, as the hand gestures and the labeling process are done automatically. 

One solution is to generate configurations by specifying a collection of gesture primitives such 

as finger positions (extended, spread), palm orientations (up, down sideways), etc. For additional 

material on gesture primitives and combining them into whole gestures, including those for 

dynamic gestures, see Miners et al. [2002]. This list should exclude in advance those gestures that 

are impossible to perform due to inter and intra joint constraints [Lin et al., 2000] (e.g., spreading 

fingers that are clenched in a fist), and those that are extremely stressful, such as the gestures 

exclusive to piano players. 

                                                 

 

 
iv To determine the command transition matrix, we make the assumption that it is independent of the gestures or 

the process in which commands are executed. Thus, it can be approximated by, for example, a virtual reality model 

or teach pendant for a robotic task. 
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The virtual model used to generate the gestures will be a graphical approximation of a 2D 

hand gesture view, using a discrete digital coding (with base 2 and 3) to represent each gesture. 

The string representing each posture consists of 11 bits (Table  3.1), and each is described in the 

following table. The first bit in the string is the most significant bit MSB (the left most digit) and 

the last is the least significant bit LSB (the right most digit). 

 

Table  3.1. Configuration of the hand model 

 

Order Type Effectors Description

1 3-State Palm 0-Palm Down, 1-Palm Up, 2-Side of the Palm

2 3-State Wrist 0-Straight, 1- Bend to Left, 2-Bend to Right

3 2-State Thumb 0-Closed, 1-Extended

4 2-State Index 0-Closed, 1-Extended

5 2-State Middle 0-Closed, 1-Extended

6 2-State Ring 0-Closed, 1-Extended

7 2-State Little 0-Closed, 1-Extended

8 3-State Thumb-Index 0-Tight, 1-Opened,2-Perpendicular to the Palm

9 2-State Index-Middle 0- Tight, 1- Opened

10 2-State Middle-Ring 0- Tight, 1- Opened

11 2-State Ring-Little 0- Tight, 1- Opened
 

 

The first 2 bits control the palm, wrist rotation (0-90-180 degrees), and ulnar deviation (the 

wrist bent towards the ring finger, in the middle, or towards the thumb finger). The next 5 bits 

indicate whether the finger is bent (flexed towards the palm) or extended, and the last 4 bits 

describe whether two adjacent fingers are separated (spread) or not (tight). The thumb (bit 8) has 

an additional degree of freedom, so it can be opened perpendicular to the palm (out of the palm 

plane). Several configuration codes are depicted in Table  3.2 with their respective graphical 

representations. 

Table  3.2. Examples of posture encoding 

Code 00000000000 10000000000 20000000000 02010000000 10011000100 10111111111 

Gesture 

      

 

The total number of postures available using the coding described above is 2
8
*3

3
=6912. It is 

still possible to decrease this large gesture set by eliminating those postures that violate inter 

finger constraints [Lin et al., 2000] and are extremely difficult to perform. Also, gestures that are 

ambiguous when using only one view of the hand may be eliminated. For example, it is 

impossible to spread two adjacent fingers when they are bent. It is also extremely difficult to 

separate two adjacent fingers when one of them is closed and the other is extended. Postures that 

are ambiguous when using a single camera view are shown in Fig. 3.3 (a)-(c): when they are 

viewed from the back of the hand (d), they cannot be distinguished.  
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(a) (b) (c) (d) 

Figure  3.3 Ambiguous postures due to using a single view 

 

To decrease the large gesture set of postures we proposed the following set of rules that reflect 

the inter and intra finger constraints. The rules considered were a) postures with palm up or palm 

down cannot have the thumb perpendicular to the palm, b) postures where two adjacent fingers 

are arranged with one open and the other bent are not allowed to be displayed outspread, c) 

postures where the fingers are spread out are not allowed to show the palm on its side, d) postures 

where the palm is on its side are allowed only if all the four fingers (except the thumb) are bent or 

open, or the index finger is open and the rest are bent, or the index finger is bent and all the rest 

are open, e) if the thumb is bent, it cannot be extended or perpendicular to the palm, and f) 

postures where any two adjacent fingers are closed are not allowed to be displayed outspread. 

Considering these rules, the large set of feasible gestures Gz can be reduced to 648 postures.  

 

3.5.1.4 Module 1.5-1.7: Matrices of intuitiveness and the gesture master set (V, 

Gm) 

The intuitive matrices include the direct intuitive matrix and the complementary intuitive 

matrix. Both intuitive matrices are obtained by subjective data collection methods. Section  6.3 

describes the experiments used to obtain the subjective responses. Based on the popularity of the 

gestures in the direct intuitive, the master set of gestures is reduced to Gm⊂ Gz.  

 

3.5.1.5 The direct intuitive matrix, I 

The direct intuitive index is a measure of how “natural” it is for a user to express a command 

with a particular gesture. These indices are determined empirically. For each command ci a user 

is prompted to select a posture with the strongest “cognitive” association with the command. 

Once the user performs the gesture, the next step is to “build” the posture using the virtual model 

primitives described in section  3.5.1.3. In this way, is possible to encode the user’s selection in a 

simple manner and later on to obtain the distribution of user choices over the different gestures. 

The process to obtain the intuitive indices is described in Figure  3.4  

 

 

Figure  3.4. Empirically determining the intuitive indices 
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Using this information, the construction of an intuitiveness matrix, Imxn, is straightforward. The 

entries for I are represented as aik. 
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( 3.10) 

where,  

u = the number of users (j=1,...,u) 

z=number of gestures in the master set (i=1,…,z) 

n= number of commands (k=1,…,n) 

a
j
ik = is a binary variable to express whether user j cognitively associates gesture i with 

command k.  

a
j
ik =1 means that user j selects gesture i to represent command k,  otherwise a

j
ik =0.  

Let w
j
ik be the level of strength of belief of user j in making the association between the 

command k and the gesture j then, a weighted intuitive matrix, with common element
ikâ , can be 

generated.  
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3.5.1.6 The complementary intuitive matrix, IC 

When analyzing the actions in a task, one of the characteristics common to most tasks is the 

existence of commands that have complementary counter parts. This is especially true for 

directional commands (left-right, up-down) and two-state action commands (open-close). This 

mapping is usually expressed by the users by selecting complementary gestures for 

complementary commands.  

A brief study, presented in Chapter  6, revealed that for complementary commands, 

complementary gestures were selected; however, it was found that there is no single rule to 

determine the complementary gesture for any given gesture. Moreover, one gesture may have 

more than one complementary gesture. These gestures can be obtained by flipping the palm, or 

by closing/extending the fingers. See Figure  3.5 (a), (b), and (c). 

The naturalness of matching up a pair of complementary commands (i, j) with a pair of 

complementary gestures (k,l), is represented by a complementary intuitive index of the form aijkl . 

Higher values of complementary intuitive indices will force complementary pairings. The matrix 

of complementary intuitive indices ICn,m x n,m, can be large, but it can be compacted considerably 

as most of the entries will be zero. The general intuitive set of matrices V=[I, IC] comprises both 

the direct and complementary intuitive matrices.  

 

(a) (b) (c) 

Figure  3.5. Complementary gestures: (a). Flipping the palm. (b) rotating the wrist. (c) open-closing the 

fingers 
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3.5.1.7 The gesture master set, Gm 

Each element of the non-weighted intuitive matrix I indicates the number of times that a 

gesture i was used to represent command j. The row sums indicate the popularity of a gesture. 

The normalized popularity pi of gesture i is: 
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Zero values of pi indicate that some gestures were not selected to represent any command, and 

low values show that these gestures were rarely used to express commands. Those gestures are 

not intuitive to the users, and assuming that they are also awkward to perform, they are not 

“natural” gestures. If these kinds of gestures are not intuitive and are stressful, the master set of 

postures can be reduced further by removing these postures from the master set. Hence, a reduced 

master set of gestures can be defined using ( 3.13). 

 

}|{ tpgG iim ≥=  ( 3.13) 

where, 

Gm is the reduced master set of gestures 

pi is the popularity of gesture i 

gi is a gesture 

t is the threshold of popularity of the gestures 

 

3.5.1.8 Module 1.6: Fatigue and comfort matrices (S,U) 

The fatigue (or comfort) indices were determined via an experimental study (see chapter  6.4). 

The results are arranged in a matrix S m x m, whose common element sij represents the physical 

difficulty of transitioning from gesture i to gesture j. Let the coefficients uijkl be the entries of a 

square matrix, U nm x nm. An entry uijkl=K-fij x skl represents the frequency of transition between 

commands i to j times the transition stress of k to l commands when i and j are paired with 

gestures k and l, respectively. This product reflects the concept that the total stress measure of the 

GV depends on the frequency of use of a gesture or a gesture pair transition. The total comfort is 

the difference between the constant and the total stress detailed above. Note that the diagonal 

entries sii represent the total stress associated with using a gesture repeatedly to carry out the 

same command. 

 

3.5.2 Module 2: A feasible subset search procedure 

3.5.2.1 Module 2.1: Gesture recognition algorithm, A(Gn) 

The goal of the subset search procedure is to evaluate solutions based on recognition accuracy 

of a hand gesture recognition system. The hand gesture recognition process involves two 

sequential tasks: (a) extracting relevant features from the raw image of a gesture, and (b) using 

those image features as inputs into a classifier. Such an algorithm is described in  Wachs et al. 

[2002], where the segmentation consists of the extraction of the hand gestures from the 

background using grayscale cues. For simplicity, gestures are presented with a uniform 

background. The captured hand image is thresholded to a black/white segmented hand silhouette, 

and partitioned into block features. These features are used first to train and later to test a 

classifier. We used a fuzzy c-means clustering algorithm (FCM) as our classifier. When testing 
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the system (real-time operation), these features are compared to clusters obtained from an FCM 

algorithm. To obtain an estimate of the recognition accuracy, a set of training samples consisting 

of images for each gesture type in Gn is used. The classification results are organized as a 

confusion matrix. From the confusion matrix, the recognition accuracy Z3(Gn) is computed using 

( 3.8). Note that the recognition accuracy depends only on the gesture set Gn and the commands 

associated do not play any role in determining Z3(GV); therefore, Z3(GV)= Z3(Gn). Further 

details may be found in Wachs et al.    [2003]. 

To determine the accuracy of a candidate subset of gestures, it is necessary to train a classifier. 

Two different approaches will be discussed in this thesis. The first involves repeatedly retraining 

the FCM for each different candidate Gn. The second entails training and tuning the FCM for the 

master set Gm. For the first method, the recognition accuracy is calculated using ( 3.8) based on 

the confusion matrix Cn obtained from the FCM. For the second approximate method, the 

confusion matrix obtained from the master set is Cm. For a candidate set of gestures Gn , the 

recognition accuracy is obtained by creating a new confusion matrix C’n which is obtained by 

dropping all the columns and rows j in Cm where j ∈ { i | all gi ∈ Gm - Gn }. The recognition 

accuracy ( 3.8) is then obtained using the confusion matrix C’n. 

Gesture classifiers such as a neural network, Bayesian and boosting methods require large 

training sets. This thesis used a fast FCM classifier for the gesture recognition algorithm, which 

requires a relatively small training set. An automated method, based on a parameter search 

procedure, is used to reconfigure and recalibrate the recognition algorithm for each new set of 

gestures; more details will be offered in Chapter  5. 

 

3.5.2.2 Module 2.2: Gesture subset search procedure  

Consider a subset solution Gn that has recognition accuracy below the minimum desired value. 

One notes that by observing the indices of the gestures only, it is not possible to predict how to 

order them in the subset or how to interchange them with new gestures from Gm to obtain 

improved recognition accuracy. Thus, given a subset solution, Gn, and its neighborhood solutions 

obtained by some gesture exchange rule, there is no physical reason that the A(Gn) function is 

well behaved within this neighborhood. Hence, attempting to find a local maximum by the 

standard search methods of gradient ascent will fail. To overcome this problem two metaheuristic 

approaches were developed. The first approach is referred to as the Disruptive Confusion Matrix 

(DCM), and the second is referred to as the Confusion Matrix Derived Solution method (CMD). 

Under DCM, pairs of gestures are exchanged and maintained in a binary tree. Each of the most 

confused gestures in the subset is discarded and replaced by a gesture from the remaining 

gestures in the master set Gm using a MaxMin rule (Figure  3.6). Gesture sets that have associated 

accuracies below some stipulated value Amin are discarded. 

The MaxMin rule selects a gesture (i) (where i is the gesture removed from the current subset) 

from the master set that is least similar to (i.e., farthest away from) all the gestures in Gn-1. Like 

simulated annealing, the method allows moves in the direction of inferior solutions, possibly 

avoiding pre-convergence to local optima. This method generates a sequence of gesture subsets 

until a depth of the tree is reached. 

The second approach, the CMD, relies on the recognition accuracy obtained from the master 

set Gm and its associated confusion matrix.  
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Figure  3.6. Solution tree 

Given the confusion matrix, the selection of the n least confused gestures results in the highest 

recognition accuracy for a subset Gn. Additional solutions with the same or lower recognition 

accuracies can be obtained by discarding the most confused gesture i over the diagonal of the 

confusion matrix, and instead, selecting the least confused gesture j in the subset Gm-Gn obtained 

from the confusion matrix. Each solution is kept in a stack of solutions. When a solution is 

repeated, i.e., already in the stack, a new solution is generated instead by discarding the most 

confused gesture k≠i and selecting a least confused gesture j in the subset Gm-Gn. The feasible 

solutions obtained while employing one of the methods (DCM and CMD) are then used in the 

gesture-command matching problem in Module 3 to obtain candidate GVs. Both methods are 

explained in detail in Chapter  4. 

 

3.5.3 Module 3: Command gesture matching algorithm 

In this module every feasible gesture solution Gn* ∈ { Gh | Gh ∈ Gz , A(Gh)≥ Amin } found 

using the DCM or the CMD procedures is matched to commands to obtain the final GV set using 

the integer quadratic assignment problem (QAP) [Koopmans and Beckmann, 1957].This can be 

done in two ways: if w1 and w2 are known, then a single matching is found directly from the 

solution; Otherwise, linear combinations of the weights can be used to obtain an associated set of 

solutions for Gn*. The integer QAP solves a problem of matching gestures to commands. The 0-1 

integer QAP has attracted a lot of attention and many approaches have been proposed for its 

solution such as (i) find a proper linearization of the objective to obtain a linear program [Finke et 

al., 1987], and (ii) relax the QAP to a (0, 1) linear integer program by introducing new binary 

variables and new constraints. A practical approach is used in this work, adopting the simulated 

annealing algorithm as described in Connolly [1990]. 

 

3.6 Experimental methods for estimating intuitiveness and stress 

A series of experiments were conducted to obtain subjective measures by studying responses 

from human subjects. Intuitiveness is the cognitive association between a command or intent and 

its physical, gestural expression. Two approaches are offered for obtaining intuitiveness 

measures: (a) bottom-up finds matching gestures for functions (commands) and, (b) top-down 

presents gestures and finds which functions are logically matched [Nielsen et al., 2003]. To 

collect intuitive data, we used the “bottom-up approach.”  

The actual acquisition of gesture responses is not trivial. The following three methods were 

considered: (a) direct video capture - the subject physically forms the gesture and a photographic 

image is taken (errors in recognizing similar gestures may occur), (b) use of a database of 

candidate gesture images (browsing a large database is time consuming, and difficult for the 
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subject to remember and make comparative judgments), and (c) coded gesture entry – the subject 

physically generates the gesture and enters configuration information. The coded gesture entry 

method was selected based on its combination of reasonable time demands and accuracy in 

gesture labeling. For the stress measure, there are two approaches: (a) EMG based indices (the 

use of EMG measurement is popular but problematic, as it usually only measures the activity of 

some of the muscles involved in structuring a hand pose), and (b) the use of ergonomic tests, 

where the user may rank poses from weak to strong on some scale. Based on the static stress 

measures for all the gestures in the master set Gm and only a few measures for the transition 

stress, a model that describes the transition effort was developed and validated.  

A test to validate the assumption that task completion times were shorter using VG than when 

using VB vocabulary samples was performed. The VG vocabularies dominated solutions of the VB 

vocabularies, which means that each GV that is from the VG set of vocabularies had higher 

associated values for the three objectives (accuracy, intuitiveness, and comfort) than each GV 

from the VB set (see  Appendix B for an example). Two scenarios were used to study GV 

performance: robotic arm pick and place, and VMR maneuvering tasks. Beginner users 

performed those tasks using GVs obtained using either the robotic arm or the VMR framework. 

The purpose of this test was to measure the time to complete the task, assuming that fatigue 

effects are introduced in long-term tasks, and an intuitive term remains constant during the 

completion of the task, see Section  6.6.5. To reduce testing time, a virtual three-dimensional 

model of the robotic arm was developed for the first task, similar to Ho and Zhang [1999], and a 

virtual driven VMR was developed for the second task. Learning and memorability usability tests 

were also performed. The assumption tested was that VG is easier to learn and remember than VB 

vocabulary samples. The learning rate analysis was performed using the task completion time 

obtained for each trial. The memorability test relied on the user’s capability to recall gesture-

command associations after performing the tasks.  

 

3.7 Validation methodology 

The validation of the analytical procedures for finding the optimal hand GVs consisted of 

testing the following hypothesis:  

(a) The multi-objective function ( 3.2) is a proxy measure for performance time ( 3.1) to complete 

a task. 

(b) The analytical performance measure ( 3.3) is inversely proportional to task execution time as 

described in ( 3.1). 

(c) The use of GVs from the VG set will reduce task completion time relative to when using GVs 

from the VB set. 

(d) The GVs from the VG set are easier to remember than those GVs from the VB set. 

(e) The GVs from the VG set are easier to learn than those GVs from the VB set.  

Hypotheses were tested for two different tasks with two sets of hand GVs, a set of n GV’s 

from the VG and from the VB sets, obtained using the methodology suggested in this work. Each 

user performed m trials to complete a task with the same GV. The task completion time τ was 

saved. From the completion time for each trial, a learning curve was created. The average of the 

last k trials was used as a representative task completion time for the given GV. The learning 

curves also allowed obtaining the learning rate (r) for each GV. With this information, the t-test 

was used to validate the hypothesis that the vocabularies from the set VG resulted in shorter 

completion task times, were rapidly learned, and were easier to remember.  
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3.8 Usability experimental methodology 

Two different usability tests, for learnability and memorability, were performed involving the 

task performance and the quality of the vocabularies of the GVs. The procedure and results of 

these experiments are given in Section  6.6. The first experiment tested which vocabulary sample, 

VG or VB, was easier to learn using learning curves. The concept of the learning curve is based on 

the idea that the time required to complete a task decreases as the user gains experience. A 

learning rate corresponding to a learning curve describes the change in performance time each 

time the cumulative number of trials doubles. A 0.8 learning rate means that each time the 

cumulative number of trials doubles, the performance improves by 20%. The model for the 

learning curve is based on Schwartz [1998]: 

 
b

n nYY
−= 1  

( 3.14) 

where Yn is the estimated value of the completion time, in seconds, of the n
th

 trial, n is the trial 

number, Y1 is the time of the first trial, and b is: 

 

2loglogrb =  ( 3.15) 

where r is the learning rate. 

 

A lower learning rate indicates faster learning. Figure  3.7 shows an example of the learning 

curves expected from GV1 that belong to VG and GV2 that belong to VB. From the figure it is 

possible to see that the task using GV1 took less time than when using GV2, and since they started 

from the same time, the learning rate of GV1 was lower (i.e., faster learning). 
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Figure  3.7. Learning curves for two GVs from the VG and VB vocabulary set 

The second experiment involved testing the memorability aspect by comparing VG and VB 

vocabulary samples. This test was performed immediately after the subject completed the task 

performance time trials. Given a trained testee presented with a list of commands, the 

memorability index is obtained through a software application that examines which gesture, 

selected from a large set of gestures larger than the set of commands, the testee associates with 

each given command. More specifically, the memorability index is expressed as: 
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nnnGVm e )()( −=  ( 3.16) 

where, 

m(GV) = the memorability index for vocabulary GV 

n=total number of commands in the task 

ne= number of wrong command-gestures matched 

 

3.9 Discussion 

In this chapter the main methodology of this dissertation was presented briefly, starting from 

the definition of the problem as a multiobjective optimization problem, where the objectives are 

performance measures based on technical and psycho-physiological factors. These measures are 

based on matrices determined by empirical results. Then, the main solution approach is described 

relative to system architecture, with each module in the architecture being described in detail, 

thus leading to candidate GV solutions. Reducing the number of postures from thousands to 

hundreds by respecting the intra-inter finger joint constraints and additional rules simplifies this 

procedure. 

A useful feature introduced in this chapter is the complementary intuitiveness matrix, which 

expresses the cognitive association between complementary commands and gestures. Finally, the 

validation methodology was presented to verify the initial hypotheses that motivated this 

dissertation.  

In the next chapter, the MOP will be relaxed to the simultaneous maximization of two 

objectives, and later reduced to a quadratic assignment problem. Algorithms will be presented to 

solve each step of the relaxed formulation with detailed examples of the solutions. 
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4 Optimization approach 
4.1 Overview 

The multiobjective problem and the dual priority problem presented in Chapter  3 can be 

formulated using mathematical programming, and hence, computational methods can be used. 

For the dual priority problem, two methods to find a feasible subset of gestures from the gesture 

master set will be rigorously described in this chapter; two illustrative examples will be 

presented. The first method is the disruptive confusion matrix (DCM) to create a metaheuristic 

search tree. The second method is the confusion matrix derived solutions (CMD), based on the 

creation of a single confusion matrix for the whole gesture master set. The quadratic assignment 

problem is used to model the problem of optimal matching between commands and the feasible 

subset of gestures. To solve this problem an existing simulated annealing scheme was applied, 

and a number of solutions are presented near the end of the chapter. The MOP was solved using 

complete enumeration, and the solutions were presented as 3D representations. This gives the 

user the decision to select the best GV according to his own preferences. 

 

4.2 The multicriteria optimization problem 

Before the Dual Priority Problem is discussed, it is useful to formulate a “basic” multicriteria 

optimization problem (MOP) that contains all three objectives without priorities. The objectives 

may conflict when solving this problem, i.e., they all cannot be maximized simultaneously. It is 

then left to the decision maker to provide subjective preferences to select an acceptable solution. 

For this formulation the master set of gestures gj   j=1,..,m, is provided. 

 

P  4.1 Multicrtieria problem (MOP) 
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In the P  4.1 formulation, there are i=1,..,n commands and j=1,..,m gestures (n<m). The first 

and second terms of the intuitiveness objective ( 4.1) contain intuitiveness indices for the direct 

and complementary gesture-commands assignments. Higher values of vij will force gesture-

command pairings, which are more intuitive. Similarly, higher values of the complementary 

intuitive indices, vijkl will force solutions in which these complementary command gesture pairs 

are matched. The comfort objective Z2 ( 4.2) tends to pair high frequency use commands with less 

stressful gestures. The accuracy objective Z3 ( 4.3) must be determined by a recognition 
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algorithm. In ( 4.7) the binary variable xij =1 represents an assignment of gesture j to command i, 

and 0 otherwise. Constraints ( 4.5) and ( 4.6) ensure that each command i is assigned a unique 

gesture, and each gesture j is assigned to no more than one command, respectively. To evaluate 

( 4.3), a recognition algorithm must be called and solved for the particular GV represented by the 

0-1 assignment variables. When there is more than one non-commensurable objective function to 

be maximized, solutions exist for which the performance in one cannot be improved without 

sacrificing performance in at least one other. Such solutions are called Pareto optimal points 

[Pareto, 1896], and the set of all such points forms the Pareto frontier. A solution x* is a Pareto 

point iff there does not exist another solution y such that; fd(y) ≥ fd(x*)   ∀ d=1,..,D, and 

fd(y)<fd(x*) for some d, where fd is the D
th

 objective function. 

Given that the gesture set is of size m and the command set of size n, there are m!/((m-n)!n!) 

different gesture subsets. For each subset of n gestures the total number of command-gesture 

matching is n! so that the total solution space for the MOP is m!/(m-n)!. The sub problem P  4.1, 

formed from ( 4.1), ( 4.5), ( 4.6), and ( 4.7) , is a quadratic 0-1-integer assignment problem. The P 

 4.1 was solved by a complete enumeration approach, which appears in Stern et al.[2004a]. The 

results are reproduced in section  0. 

 

4.3 The dual priority problem  

We relax P  4.1 by considering the recognition accuracy as a constraint ( 3.5), while combining 

the human objective measures into a single objective using ( 3.4) with the combination weights w1 

and w2. 

Recall that determination of recognition accuracy does not depend on the matched command-

gesture pairs in the GV, but only on the subset of gestures, Gn. Thus, it is possible to use a 

decomposition approach whereby the first stage is to find a feasible solution that satisfies ( 3.5). In 

a second stage, this feasible solution is substituted in ( 3.4), and solved for optimal GV candidates. 

The first stage problem then is that of finding a gesture subset Gn from the set of all possible Gns 

that satisfies a given minimal accuracy Amin.  This feasible subset problem is stated below as P 

 4.2.  

 

P  4.2 Stage 1: Feasible subset selection 

Find one or all Gn s 

s.t   
 

 
minn )G( AA ≥  ( 4.8) 

 mnGG mn ≤⊆ ,  ( 4.9) 

 

Because the accuracy function is unknown, the search for a feasible solution to P  4.2 is found 

through the use of two different metaheuristics as described in sections  4.4 and  4.5. Denote the 

feasible solution found from P  4.2 as Gn* 
v
. Let the gestures in Gn* be reindexed as {gi* | j = 

                                                 

 

 
v There are two versions of this problem: ver1: Find the set of all feasible solutions to P  4.2 called g*={Gn | ( 4.8) 

and ( 4.9) are satisfied.}, and  ver2: Find one single feasible solution to P  4.2, called Gn*. In what follows we are 

finding the second version of the problem. 
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1,2,…,n}. For simplicity, and when understood, we will represent Gn* by the set of indices 

{1,2,..i,..,n} , where i represents the j
th

 gesture type in the feasible subset.  

Once a single set of gestures Gn* is found, the second stage is initiated. Referring back to P 

 4.2, and using Gn* found in the first stage, the relaxed problem can be formulated as a quadratic 

integer assignment problem (QAP). Given a set of n commands (i=1,..,n), n gestures (j=1,..,n) and 

matrices: F = (fij), U = (ukl), I = (aik). Define problem  

P  4.3 4.3 below: 

 

P  4.3 Stage 2: Matching Gn* to commands 
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Here, 
nΠ  is the set of all permutations of the set of n integers in Gn*. In the first term, 

)()( jpips  represents the comfort cost of the pair of assignments (i, p(i)) and (j, p(j)) (assigning 

commands i and j to gestures p(i) and p(j), respectively, scaled by the frequency of transition 

between commands i to j, fij). In the second term, aip(i) is the direct intuitiveness of the assignment 

(i, p(i)) and aijp(i)p(j) is the complementary intuitiveness of matching complementary commands (i, 

j) to complementary gestures (p(i), p(j)). 

By defining a set of integer 0,1 decision variables {xij}, a quadratic assignment problem 

QAP(Gn*) can be formulated as P 4.4, which is equivalent to P 4.3. A network representation of 

the problem is shown in Figure  4.1. 

 

P  4.4 QAP(Gn*) 
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Here, the xij binary assignment variable equals 1 if command i is assigned to gesture j and zero 

otherwise. Constraint ( 4.12) ensures that each command is paired with exactly one gesture. 

Constraint ( 4.13) ensures that each gesture is paired with exactly one command.  

Many approaches have been proposed for the solution of the 0-1 integer QAP such as (i) find a 

proper linearization of the objective to obtain a linear program [Finke et al., 1987] and (ii) relax 

the QAP to a (0, 1) linear integer program by introducing new binary variables y i j k l = x i j x k l 
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and new constraints. A simulated annealing approach [Connolly, 1990] was adopted in this thesis 

to solve the QAP. 

As a side note, one may start with the master set of gestures Gm, which corresponds to using m 

gestures and n nodes in the network of Figure  4.1 to create a giant problem QAP (Gm) with 

( 4.11),( 4.12),( 4.13) replaced by ( 4.1), ( 4.2),( 4.5) and ( 4.6). 
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Figure  4.1. Representation underlying the quadratic assignment problem 

 

The solution will determine simultaneously the subset of gestures Gn, and the command-

gesture assignment. Hence, the subset Gn* is not given in advance, but is selected directly 

through constraint satisfaction. Since the decision variables are binary, a subset of exactly n 

gestures will be selected from the master set of size m. If a procedure is written to rank the 

solutions according to ( 4.10), then each solution can be tested to determine if it satisfies the 

accuracy constraint ( 3.5), and the first to do so is selected as the best. 

 

4.4 Disruptive confusion matrix (DCM) 

The procedure DCM starts with an initial solution for P  4.2 and searches for improved 

solutions moving in the direction of those with higher accuracies using a gesture interchange 

method, thus avoiding local optima traps. The procedure is initiated by the construction of an 

initial feasible solution. The confusion matrix corresponding to the accuracy associated with the 

current solution is used to provide clues for the disambiguation of confused gesture pairs. To aid 

in the resolution of ambiguities, the confusion matrix, Cn, is disrupted by switching out 

(exchanging) the most confused gesture pairs (i’,j’) with others that have more discriminating 

power from the master set. We refer to this as a dual pair exchange (DPE). The most confused 

pair of gestures is found by the max cij rule: 

 

argmax )','( jicij =  

n,..1j,i =  
( 4.15) 

 

where, 

i’, j’  = the pair of the most confused gestures. 

cij = nij /n = level of confusion between gesture i and j. 

nij = the number of times gestures i is recognized as gesture j. 

n = the total number of gesture samples. 
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This generates two new gesture subsets, 1

nG , 2

nG , which must be evaluated. These sets are 

constructed from Gn as follows: For 1

nG , gesture j’ is discarded and replaced by the most 

dissimilar unused gesture j'' found in the master set. For 2

nG , gesture i' is discarded, and replaced 

by the second most dissimilar unused gesture i" found in the master set. The rules for determining 

the replacement gestures g j'' and g i" are described later in this thesis. 

A record of repeated operations of this type is maintained in a binary tree. The nodes of the 

tree represent gesture subsets. Associated with each node is a triplet (Gn, A(Gn), δ), where δ = 

A(Gn) - Amin. If the solution is not feasible with respect to Amin, δ will be negative. The initial 

node of the tree is associated with the initial solution, obtained in the construction phase. 

Branching is conducted after the two most confused gestures associated with the tree node are 

identified and replaced to create two new descendent nodes, each associated with a new gesture 

subset. Figure  4.2 shows a flow chart of the DCM method. 
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by i’’
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k
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Figure  4.2. Flow chart of the DCM method 
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4.4.1 The subset search tree 

Assume that now node k, and δ is negative. We have determined the most confused pair of 

gestures, in the current set Gn
k
, gi' and gj'. We create and branch to two new descendant nodes 

corresponding to Gn
k1

 and Gn
k2

. These nodes are placed in a list T, where T is the list of all 

unevaluated nodes. There are two possible branching rules to be considered: “Depth First” and 

“Flooding.”  

All unevaluated nodes in the tree are placed in a list T. If any of these nodes are already in T, 

they are removed. Thus, a node in the tree can be terminated if its two offspring have previously 

been generated (otherwise, cycling will occur). Offspring nodes have been generated by an 

exchange of its elements to create neighbor solutions in such a way as to disrupt the confusion 

between gestures; thus, they have a potential for greater accuracy. This, however, cannot be 

guaranteed to be successful at all times, and it may happen that offspring nodes at the next lower 

level have accuracy levels higher than those from which it has been descended. Thus, there is 

really no rationale or verified advantage of pursuing an exploitive path through a depth first 

branching rule of selecting the current best solution. This leads us to use a flooding branching 

policy.  

In flooding, the nodes are evaluated one level at a time from left to right, until the desired 

accuracy is attained, all nodes are terminated or the maximum number of prespecified levels are 

reached. Using this method the current node evaluated may exhibit a lower accuracy than those 

previously examined. Thus, we have increased exploration of the solution space by examining 

nodes with lower accuracy values. Here again a node in the tree is terminated if its two offspring 

have previously been generated. (Otherwise, cycling will occur). Although this method appears to 

be inefficient, the strength of the generation of neighborhood solutions by pair-wise exchanges 

has been shown to result in a small number of evaluations compared to pure enumeration 

Given the binary tree generated by the flood branching rules, index its nodes as i = 0,1,2… 

where node 0 is the root node. Let the levels of the tree be indexed k = 0,1,2 where the nodes at 

level k are indexed from (2k  -1) to 2(2k-1), and the left son LS(i) and right son RS(i) of node i 

are 2i+1 and 2i+2 , respectively. 

Let K be the deepest level of the tree we designate (based on how much computational power 

we want to use). Note that the root of the tree corresponds to the initial feasible solution, Gn
0
. The 

stopping rule is (a) δ(ι)>0, or (b) current level of the tree is K. The exit condition occurs when the 

recognition accuracy of one of the sub-problems is higher than the specified accuracy level Amin. 

Then a feasible solution to P  4.2 has been found. Alternatively, one can continue with the tree 

search to find as many solutions Gn as possible that have A(Gn)  ≥  Amin .To avoid cycling, each 

new node is checked to see if it has been generated earlier, in which case the node is terminated. 

If all nodes are terminated the problem is found to be infeasible. It is also possible to place a limit 

on the number of levels generated in the tree to avoid the possibility of excessive computation 

time. Once the feasible solution is found (or all feasible solutions are found) the gesture-

command mapping P  4.4 is then solved to obtain GV*.  

 

4.4.2 Phase A: Initial subset construction 

To find the initial Gn from the master set Gm, two heuristic methods are proffered. The first is 

based on maximizing the inter-gesture distances and is formulated as a quadratic 0-1-integer 

problem. The second is based on the Max-Min inter-gesture distance, and it is solved by a simple 

algorithm. Both require the construction of a square matrix D with common element dij, (the 

smaller dij, the more similar the gestures).  
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dij = d(
ig ,

jg ) 

ig ,
jg  = the prototype vector of gesture type i, j. 

This prototype vector is obtained by finding the centroid of the feature vectors of a training set of 

the same gesture type. 

 

4.4.2.1 First initial Gn selection method: Max 0-1 integer quadratic problem 

A 1-0 integer quadratic program, P  4.5, is designed to select an initial solution, represented by 

the subset Gn
0
, from Gm. This program selects Gn such that the total inter-gesture distance of all 

gestures in Gn is maximized. 

 

P  4.5 Initial solution Gn (max inter-gesture distances) 

∑∑=
m

i

m

j

jiji xdxV max
 

( 4.16) 

..ts    

 

∑
=

=
m

i

i nx
1  

( 4.17) 

 mixi ,...,1},1,0{ =∈  
 

The objective, V, represents the total intergesture distances in Gn, and xi is a binary selection 

variable equal to 1, if gesture i is selected, and 0 otherwise. The constraint assures that only n 

gestures are selected from the master set of size m. The initial subset Gn
0  

= {all gi such that xi
0
= 

1} where { xi
0 

}, is the optimal solution to P  4.5. 

 

4.4.2.2 Second method for initial Gn selection: MaxMin 0-1 integer program 

This method of generating an initial feasible Gn is very simple. The objective is to find a Gn 

among all possible Gn’s from Gm, such that the least discriminating pair of gestures (those two 

gestures in Gn that have minimal similarity between them) is maximized over all subsets Gn. The 

problem is stated below as P  4.6. 

 

P  4.6 Initial solution Gn (max min intergesture distance) 

}),(|{0

njiijn GggdMinMaxG ∈=  ( 4.18) 

mn GG ⊆   

 

This can be solved simply by a threshold type operation, where the closest pair of gestures in Gm 

is removed until the number of gestures remaining is n. The remaining gestures is then the initial 

subset Gn
0 
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The threshold algorithm  
 
1. Let the number of gestures be N  = Gm  

     (a) If m is even, repeat steps 2 and 3, 4 (m-n)/2 times and go to 7. 

     (b) If m is odd, repeat steps 4 and 5 [(m-n)/2]-1 times then go to step 6. 

2. Find min dij in the matrix D 

3. Remove the corresponding column and row and update D. Place i and j in the set of nodes N 

4. Find min dij in the matrix D. 

5. Remove the corresponding column and row and update D. 

6. Find the min dij in the matrix D. In row i and column i without dij, find the next smallest dij, say di'j' 

   If it is found in a row i' =i then remove column j' and place j' in N. 

   Otherwise, if it is found in a column j'=j, then remove row i' and place i' in N. 

7. Stop. Set Gn
0
 = N 

Algorithm  4.1 The threshold algorithm 

 

4.4.2.3 A(Gn): Accuracy of the set of gestures, Gn 

Once a new subset of gestures Gn is obtained, its accuracy A(Gn) is determined by calling the 

recognition algorithm. Removing one gesture and replacing it by a new one affects the partition 

obtained by the FCM algorithm. Thus, the FCM classifier must be retrained. As a side note, to 

speed up the computations in training the FCM clustering algorithm, it is wise to choose as the 

initial cluster centers those close to the last optimal positions. The result of the training session is 

a confusion matrix, which is used to guide the next DPE and subsequently, the branching of the 

search tree. 

 

4.4.3 Phase B: Improvement by DCM 

Given an initial solution constructed by one of the methods described above, a gesture pair 

exchange method is used to find an improved solution. In this dual pair exchange (DPE) method, 

the two most confused gestures in the confusion matrix are exchanged with two gestures from the 

master set (in this way we “disrupt the confusion matrix”).  A record of repeated operations of 

this type is maintained through the construction of a binary tree. The nodes of the tree represent 

gesture subsets. The initial node of the tree is associated with the initial solution. Corresponding 

to the gesture subset of each node the two most confused gestures are identified and replaced to 

create two new descendent nodes.  

 

4.4.3.1 Dual pair exchange (DPE) 

Here a double set of pairs of gestures is exchanged. A binary tree is constructed to keep track 

of the exchanges. The information stored at each node of the tree is the subset of gestures, its 

accuracy measure, and the corresponding confusion matrix. Branching takes place from a father 

node to two new offspring nodes. The left and right offspring correspond to new gesture subsets 

obtained by the replacement of its confused gesture with that of a new gesture selected from the 

master set. The new gesture must be selected so that it can be easily discriminated from the 

remaining gestures in the gesture subset. Two rules for selecting the gestures to be removed from 

the current subset of gestures, plus a rule for selecting new gestures form the master set to replace 

those discarded, are provided. The following notation will be helpful. 

Gn-1 (i) = Gn – { gi}, the reduced set after removing gi from Gn (the gestures in Gn-1 (i) 

reindexed as  i = 1,2,…,n-1 when convenient) 

Gm-n = Gm-Gn is the set difference, with gestures reindexed as k =1,2,..,m-n when convenient. 
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4.4.3.2 Discard rule D1 

The two gestures for which it is hardest to discriminate are intuitively those gestures that have 

the largest confusion (off diagonal) value in Cn. For example, for the confusion matrix in Table 

 4.1, the two most confused gestures can be found as 3 and 2 by: 

 

( ) 2,3'':arg ==≠∀ jiiiijcMax ij  ( 4.19) 

where, cij is the number of samples of gesture i that was classified as gesture j. 

 

Table  4.1. Sample confusion matrix 

gi gj 1 2 3 4 5 sum

1 4 0 0 1 0 1

2 0 4 0 1 0 1

3 0 2 3 1 0 2

4 1 0 1 2 1 3

5 1 1 1 1 1 4

sum 2 3 2 4 1  
 

4.4.3.3 Discard rule D2 

Although D1 is intuitive and simple to implement, it has its disadvantages when the 

misclassified gestures are distributed evenly over the confusion matrix. This is the case in Table 

 4.1 where the off diagonal totals of the matrix are recorded in the last row and column. One sees 

from the maximum of the row totals of the matrix that gesture 5 is the most confused as it was 

misclassified 4 out of 5 trials. Also, gesture 4 is problematic as it is the gesture that attracted the 

most (4 of them) misclassified gestures. This may be due to the fact that samples for this gesture 

may not have been sufficiently compact and dense. This suggests Algorithm  4.2 for selecting the 

two most confused gestures:  

 
1.Let NRi = be the total number of off diagonal positive entries in row i. Let NRj = be the total number of 

off diagonal positive entries in column j. 

2. Find the gesture v' with the maximum number of off diagonal entries, i.e.;   

( ) vij:NR,NRMaxarg ji =∀  
3. Find the gesture with the second maximum off diagonal totals.  

( ) w'vij:NR,NRMaxarg ji =≠∀  

Algorithm  4.2. Two most confused gestures 

 

Gestures v and w are selected as the first and second most confused gestures. Any ties are 

broken arbitrarily. For the above example, gestures 5 and 4 were selected. We can define the best 

replacement gesture to enter Gn-1 (i) as the most discriminated gesture in comparison with the 

gestures that remain after using the discard rule, over all the 'free' gestures in Gm-n. Calculate the 

centroid, c, of all the feature vectors in Gn-1 (i). Find the gesture gk in Gm-n that is the farthest from 

c. This rule is problematic since there may still be a very bad gesture in Gn(-gi) that is very 

dissimilar to gk, but is not considered as such since it is averaged out with very good gestures in 

Gn(-gj). Instead we use a MaxMin replacement rule. 
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4.4.3.4  Replacement rule 

The MaxMin replacement rule selects a gesture from the master set that is least similar 

(farthest away) from all the gestures in Gn-1 (i). To clarify this notion we use the following 

notation. 

Let gi and gj be the selected pair of most confusing gestures in Gn. Suppose we want to replace 

gesture gj with a gesture gk from the master set Gm-n. Use a reduced distance matrix D  of size (m-

n) x (n-1). The following MaxMin replacement rule finds the replacement gesture k*: 

 

{ } *

ki kdMinMaxarg =  ( 4.20) 

'

 1-nn-m (i)G,G nik ∈∈  
 

 

This can be easily carried out using the distance matrix D  as follows: 

1. For a given gesture k in the master set, find i', the most similar gesture in the 

current gesture subset Gn-1 (i) 

 

{ } nm1-nki Gk;'i (i) Gi|dMinarg −∈∀=∈  ( 4.21) 

 

2. Now find the gesture k* from the master set that is farthest away from the nearest gesture 

in Gn' 

( ) *

n-m' G|arg kkdMax ki =∈  ( 4.22) 

 

This rule has complexity O(nm) as it takes (n-1)(m-n)log(m-n) to find the row min values and 

(n-1)log((n-1) to find the max of these. 

 

4.4.4 Phase C: Command-gesture matching 

In this phase the feasible gesture Gn* found from the DCM procedure is matched to 

commands, using P  4.4, to obtain the final GV. 

 

4.5 Confusion matrix derived solution (CMD) 

An alternative metaheuristic approach to find the feasible gesture set for P  4.2 is the Confusion 

Matrix Derived Solution Method (CMD) method. This method is initiated by finding the 

accuracy of the gesture master set Gm. A confusion matrix Cm is created for the Gm problem from 

which the recognition accuracies associated with various gesture subsets Gn are estimated. The 

set of gestures Gn with accuracies above Amin are feasible solutions that can be approximated from 

the general confusion matrix built for the Gm set of gestures.  The CMD method consists of three 

phases: (i) create a confusion matrix for the Gm subset of gestures, Cm, (ii) solve P  4.2 by finding 

a subset of gestures Gn with the highest recognition accuracy that meets the minimum accuracy 

constraint, (iii) repeat the previous steps until a given number of solutions are found or all the 

solutions that meet the minimum accuracy constraint are found, and (iv) solve P  4.4 (ver1). This 

is done for all the solutions obtained, and the procedure for it is described in section  0. The 

confusion matrix is obtained directly from the sample partition result using the supervised FCM 

optimization procedure.  

To solve P  4.2, one may either search for all the feasible Gn’s that have accuracies A ≥ Amin or 

terminate the search after a fixed given number of solutions have been found. The confusion 
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derived routine (CD) is used to find the subset of least confused gestures. It receives the 

parameters Gn, which is a subset of gestures (of any size); j indicates the current number of the 

solution, and Amin is the minimum recognition accuracy accepted.  

 

argmax     
'i'iii C}C{ =  

n,..1i =  
( 4.23) 

 

where, 

i’  = the least confused gesture. 

Cii = nii /n = rate of gesture i being recognized correctly as gesture type i.  

nii = the number of times gestures i was recognized correctly. 

n = the total number of gesture samples. 

 

Let j be the current solution number and Amin be the minimum recognition accuracy accepted. 

The first time that this algorithm is called, Gn=Ø and j=0. If ( 4.23) returns more than one 

solution, ties are broken arbitrarily. This algorithm is similar to the greedy algorithm used to 

solve the knapsack problem [Martello and Toth 1990]. A set of N feasible solutions Gn can be 

obtained, using the following steps in the Confusion Matrix Derived Solution method (CMD 

algorithm), Algorithm  4.4. 

 

The CD routine (Gn , j, Amin)  
1. Let the number of gestures n=|Gn|. Let c be the number of commands 

2. Repeat (c-n) times. 

3. Find the least confused gesture i in the confusion matrix Cm -Gn using ( 4.23). 

4. iGG nn ∪=  

5. Remove the corresponding column and row i from Cm. 

6. Go to step 2 

7. Calculate A using Cn 

8. Stop. If A ≥ Amin,  then Gn
j
 = Gn is a feasible solution and Gn

j
 is kept a feasible solution subset. 

Algorithm  4.3. The confusion derived routine (CD) 

 

The CMD algorithm(N, Amin) 

1. φ=nG  

2. j=0 

3. Gn
j
=CD (Gn , j, Amin)  

4. Calculate A using Cn 

5. If A ≥ Amin  then Add Gn
j
 to the feasible solution subset, else Exit  

6. Take out the highest confused gesture i from Gn
j
. 

7. Remove the corresponding column and row i from Cm . 

8. Gn
j+1

=CD(Gn
j
,j) 

9. If Gn
j+1

belong to the feasible solution subset: 

     9.1 . Take out the highest confused gesture k, k!=i, from Gn
j
  

     9.2   Restore the corresponding column and row i from Cm . 

     9.3. Go to 8. 

10. If A ≥ Amin,  then add Gn
j+1

 to the feasible solution subset 

11. Restore Cm  to the original 

12. If j<N and A ≥ Amin, return to 6. 

Algorithm  4.4. Confusion matrix derived solution (CMD) 
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Let N be the number of solutions requested. The CMD algorithm obtains N solutions, or all 

the solutions with associated accuracies above a given minimum allowed Amin. In every iteration 

of the CMD algorithm, a solution is created each time by excluding a different gesture from the 

subset of gestures of the current solution and adding a new gesture from the master set. Figure  4.3 

shows a flowchart of the DCM method. 

The following example shows how the CMD Algorithm can be used to obtain a subset of three 

solutions. Let Cm be the following matrix 

Let m be |Gm| = 12 

Let n be |Gn| = 8 

After applying the supervised FCM optimization procedure, the recognition accuracy 

associated with Gm is A=93.54%. 

Applying the CMD Algorithm with N=5 and Amin=96.56% (Table  4.2), we get the following 

five solutions: 

Gn
0
={4,6,7,8,9,10,11,12}  A=96.87% 

Gn
1
={2,4,7,8,9,10,11,12}  A=96.87% 

Gn
2
={2,4,6,7,9,10,11,12}  A=96.87% 

Gn
3
={2,4,6,7,8,9,11,12}  A=96.56% 

Gn
4
={2,4,6,7,8,9,10,11}  A=96.56% 

 

In the example above the algorithm CMD is finished when the number of solutions is five. 

 

φ=nm GGAN ,,, min

Determine 

A= A(Gn
j
)Select the j’

 most confused 
gesture from  
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Obtain initial Gn
j=0

Build Cm

Call the  CD Routine (Gn , 
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yes

Command Gesture 
Matching
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Stop
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j
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no
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CMD 
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Figure  4.3. Flowchart of the CMD method 
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Table  4.2. Sample confusion matrix II 

gi   gj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 34 0 0 5 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 37 0 3 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 5 0 37 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38  

 

4.6 Illustrative examples 

The DCM method is illustrated using a small example with twelve gestures in the master set, 

and eight commands as shown in Figure  4.4.  

 
Commands Gestures 

LEFT 

RIGHT 

FORWARD 

BACK 

FAST 

SLOW 

START 

STOP 

 

Figure  4.4. Hand GV 

Note that at this point, the gestures have no labels associated with them and are only 

represented as gesture types g0, g1,g2,..,gi,.. g11. The solution space for this small example is 495 

(m!/((m-n)!n!). Two examples are solved using the DPE for two different initial solution 

methods, Max Obj (P  4.5) and MaxMin Obj (P  4.6), called Ex 1 and Ex 2, respectively. For both 

examples, we use the maximum value in the confusion matrix to find the gestures to drop 

(discard rule D1), and the MaxMin rule to select the replacement gestures.  

The command-command transition frequencies (Table  4.3(a)) were obtained by an experiment 

to maneuver a VMR through a maze (Module 1.1-1.3). The experiment was repeated seven times, 

and the totals of each command transition were recorded in the matrix f. The orders of the 

columns and rows, indexed from 0 to 7, correspond to the commands listed in Figure  4.4 

 

Table  4.3.  Matrices. a) Frequency F, b) Intuitiveness Z1 c) Comfort Z2 matrices 

































=

00000000

00000100

00100100

00010600

00008011

1001288815

0002082000

00130111302

f

 
(a) 



 

 

46 













































=

159367364737327

130188255276464

2318456418918218

2327555536821891

308291100100185546

15558245731002773

8391100991464555

4064272746363636

80100908264982

7073018055919

2036649991000

204573362700100

1Z

 
(b) 

 













































=

489656598989714853534956

96081736363813386869481

568140449696784045455340

59734437100100823749495744

8763961006868776894949096

8763961006868776894949096

718178827777595976777278
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2Z

 
(c) 

 

Table  4.3(b) shows intuitive indices for each gesture-command (row-column) pair. The values 

are normalized in the range of zero to 100 with 100 representing the most intuitive. These indices 

are the collective subjective assessments obtained from subject queries. Table  4.3(c) contains 

stress indices for individual gestures and the transition movements between them. They were 

assessed from a hand biomechanics study [Natan et al., 2003], (Module 1.4). In addition, twelve 

complementary intuitiveness indices aijkl are set to 100 for complementary command pairs (i,j) = 

(0,1), (2,3), (4,5), (6,7) and complementary gesture pairs (k,l)= (0,1), (2,3), (6,9). Command pairs 

are represented as follows: (left, right), (forward, back), (fast, slow), (start, stop); gesture pairs 

use the following notation: (go, g1), (g2, g3), (g8, g9), respectively. All other aijkl are set to zero. All 

gestures are right handed. Complementary gestures are obtained by flipping the hand at the wrist 

to create mirrored images. Thirty images of each gesture type, collected from six subjects, are 

used to train the FCM recognition algorithm (see Wachs et al. [2003] for further details) (Module 

2.1) The recognition system is said to be independent since in practice it can be used by multiple 

subjects. 

 

4.6.1 Example 1 (using max rule for initial solution) (Module 2.2-3) 

The Initial subset of eight gestures found by using the Max 0-1 Integer Quadratic P  4.5 is 

G8
0
={1,2,3,4,7,8,9,11}. The accuracy associated with this subset is 97.08%. The seven 

misclassified gestures can be shown in the confusion matrix in Table  4.4, where it can be seen 

that the most confused pair of gestures is 4 and 8. 
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Table  4.4. Confusion matrix showing the most confused pair 

gi gj 1 2 3 4 7 8 9 11

1 30 0 0 0 0 0 0 0

2 0 30 0 0 0 0 0 0

3 0 0 28 2 0 0 0 0

4 0 0 0 27 0 3 0 0

7 0 0 0 0 30 0 0 0

8 0 0 0 0 0 30 0 0

9 0 1 0 0 0 0 28 1

11 0 0 0 0 0 0 0 30
 

 

This confusion matrix is disrupted by a DPE using the MinMax replacement rule. The new 

subsets are G8
1
 = {0,1,2,3,7,8,9,11}, and G8

2
 = {0,1,2,4,7,9,11}. The G8

1
 subset is found by 

dropping gesture type 4 and exchanging it for gesture type 0 from the master set. Table  4.5 shows 

that gesture 0 as the most dissimilar gesture of all the gestures in G8
1
 - {g4}, according to the 

MaxMin replacement rule. 

 

Table  4.5. Exchanging gestures 4 and 0 using the MinMax replacement rule 

 1 2 3 4 (OUT) 7 8 9 11

0 469493 193243 28276 - 313311 45042 78541 51671

5 436592 138656 27527 - 315620 39741 36418 23568

6 151254 19566 178675 - 121280 168717 148794 137238

10 552455 214477 10084 - 415043 8532 33681 16565  
 

Figure  4.5 shows the improvement tree. The search is terminated at node 4, with G8
4
= 

{0,1,2,3,5,7,8,11}, which has an accuracy of 100 percent. Note that using this metaheuristic, the 

best solution was found after creating and evaluating only four solutions out of a solution set of 

495. 

 

 

Figure  4.5. Improvement tree for Ex. 1 

 

Using the best subset of gestures found after the improvement tree, these gestures are matched 

to commands by solving the binary integer quadratic assignment problem QAP(Gn) P  4.4, with 

Gn = G8
4
. Here, intuitiveness and comfort are assigned equal weights, such that w1 = w2 =1.0. The 

resulting values of solving the matching problem were 1258032 and 29303 for the intuitiveness 

of representing each command by its associated gesture, Z1(GV) and for the total comfort to 

perform the gesture, Z2(GV), respectively. The final GV is shown by the matching of gestures to 
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commands in Figure  4.6. The two complementary gesture pairs (go, g1) and (g2, g3) appearing in 

the subset were successfully matched with the complementary command pairs (left, right) and 

(forward, back), respectively. These gesture pairs were not matched with (start, stop) and (fast, 

slow) as these commands contained low frequency of use weights.  

 

4.6.2 Example 2 (DPE with MaxMin rule for the initial solution) (Module 2.2-3) 

Here we use the initial solution Gn
0
 = {1,2,3,6,7,8,10,12} found by solving P  4.6. The solution 

tree is shown in Figure  4.7. Note that previously generated nodes have been terminated. Such 

nodes can be identified in the graph by “cyclic arcs” (those without arrowheads) which emanate 

from them and connect to previously generated nodes at a higher level (e.g., (10,7)), or to nodes 

at the same level (e.g., (15,11). 

 

 

Figure  4.6. Ex 1 command – gesture matching found by solving the QAP(Gn) 

 

 

 

 

Figure  4.7. Improvement tree for ex. 2 
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The best solution found is (0,1,2,5,7,8,9,11) at node 14, with an accuracy of 99.16%. The best-

matched commands for this gesture subset are depicted in Figure  4.8. Note again that the two 

complementary gesture pairs, which appeared in the selected subset, are matched with 

complementary command pairs. 

 

4.6.3 Example 3 Solution to the multi-objective problem 

The same small example of 12 gestures and 8 robotic arm commands is also considered in this 

case. For this problem, the size of the GV solution space is 495. Considering a GV has 8! 

possible matchings, the solution space is ~ 20×106. By examining each gesture subset in turn we 

select the best command-gesture matching by solving a quadratic program comprising a quadratic 

objective ( 4.1)+( 4.2) subject to the constraints ( 4.5), ( 4.6), and ( 4.7). This assumes the human 

factor weights w1 and w2 are initially 1; however, in Section  6.5.5, different combinations of 

weighs will be used to regulate the impact of each of the human factors
vi

. Here the indices i, j, k, l 

are placed in correspondence to the n gestures selected in the subset. The optimal assignment 

variables are used to obtain the intuitiveness, Z1(GV), and comfort, Z2(GV), performance values. 

To evaluate Z3(GV), a recognition algorithm must be called and solved for the particular gesture 

subset under consideration. Each result can be viewed as a point in 3D space whose coordinates 

are intuitiveness, comfort, and accuracy, thereby allowing the decision maker to select the desired 

solution based on his internalized priorities (Figure  4.9). To aid the decision maker, we also 

provide the Pareto optimal points shown in the same image and in Table  4.6. 

 

 

 

Figure  4.8. Ex 2 command–gesture matching found by solving the QAP(Gn) 

 

 

Table  4.6. Pareto points for the MOP example 

 Pareto Pts Accuracy(%) Intuitiveness (%) Comfort(%)

1 100 66.88 99.56
2 98.33 100 18.57
3 99.16 64.47 100  

                                                 

 

 
vi
 The empirical values of w1 and w2 can be determined by multiple linear regression between the task completion 

time variable and ( 4.11) for several GVs.   
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Figure  4.9. 3D plot of GV solutions 

4.7 Discussion 

In this chapter we discussed the mathematical programming formulation and solution 

approaches for three analytical methods: MOP, a tree based exchange search metaheuristic 

(DCM), and a search based on the gesture master set associated confusion matrix (CMD). All 

methods reflect the ergonomic and technical performance measures upon which a GV control 

system is judged. A useful feature included in the formulation is the ability to match opposing 

complementary pairs of gestures to complementary commands. 

By posing the optimal GV design problem as a MOP, solutions can be presented as 3D 

representations, including Pareto optimal ones. This allows the designer to have an overview of 

possible solutions and select one based on his/her preferences. Calculating the entire Pareto set 

for larger problems is computationally prohibitive and requires an approach such as an 

evolutionary multicriteria procedure.  

The metaheuristic approaches, the main topic developed in this chapter, are a variation of the 

MOP in which the objectives are given priorities. The first objective, maximum accuracy, is 

given the first priority and must be satisfied at some given, acceptable level. The human centered 

measures of intuitiveness and comfort are given second priority. The metaheuristic for the dual 

priority problem is based on a two-stage decomposition approach. In the first stage, a feasible 

gesture subset (or set of feasible subsets) is found which satisfies a minimum acceptable accuracy 

level (see the left box inside Module 2 in Figure  3.1). Two methods have been developed: the 

first is a disruptive confusion matrix method (DCM) to create a tree search metaheuristic. To 

address the problem of repeated training and parameter calibration of a recognition system for 
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each candidate subset of gestures in the tree, a second method was introduced: the confusion 

matrix derived solutions method (CMD). In the CMD, the FCM parameter calibration 

functionality is used only once for the master set of gestures. Using the confusion matrix 

corresponding to the gesture master set, gesture subsets are extracted, and their approximate 

recognition accuracies are derived. The second stage uses a QAP to assign the selected gestures 

to commands such that the human centered measures are optimized. Three examples are solved to 

illustrate the procedure. The first two use the DCM method, with two different strategies for 

obtaining the initial solutions. The last example uses a complete enumeration policy to address 

the solution of the MOP problem. 

Examples presented in this section are based in a simple task using 8 commands and a master 

set of 12 gestures. The next chapter will present in detail the Gesture Recognition Algorithm (left 

block inside of Module 2 in the system architecture, Figure  3.1). This algorithm is based on an 

FCM parameter calibration functionality combined with image processing operations. The input 

of this algorithm is a subset of gestures obtained using one of the methods described in this 

chapter, and the output is the recognition accuracy, A (the technical factor).  

Methods of determining fatigue and intuitiveness indices based on human ergonomic and 

cognitive experiments will be presented in Chapter  6. A case study using the strategies presented 

in this chapter will be depicted in Chapter  7.  
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5 Algorithms 
5.1 Overview 

In this chapter the vision-based algorithms of a hand gesture recognition system are introduced 

(Module 2.1). The Image Processing-Fuzzy C-Means (FCM) components of the hand gesture 

recognition system are described and the calibration of their operational parameters is performed 

using a neighborhood search algorithm. Two neighborhood search strategies are presented to 

achieve close to optimal recognition, the first based in a classical neighborhood search and the 

second based in evolutionary strategy search. User-dependent and user-independent systems 

using a database of 13 gestures are compared. 

 

5.2 Hand gesture recognition system 

The hand gesture recognition system comprises an image processing feature extraction 

operation followed by an FCM gesture classifier. The FCM clustering algorithm [Bezdek, 1973] 

is a popular method for image recognition tasks [Wachs et al., 2002]. Although the speed of 

artificial neural network classifiers allows real-time operation and comparable accuracy, an FCM 

is used because it requires smaller training sets and shorter training times. The classical FCM 

algorithm is modified to handle feature weighted clustering, and is supervised using a cluster 

labeling algorithm [Wachs et al., 2005].  

 

5.2.1 Feature extraction 

A database, denoted as BGU-R-DB, consisting of 13 static hand gestures, was constructed for 

training and testing purposes (Figure  5.1). Preprocessing of the image starts with segmentation of 

the hand from the background using a threshold value, τ, to obtain a black and white image. The 

threshold value used is found through a parameter search algorithm (discussed in Section  5.3). 

Using a component-labeling algorithm, the largest component (assumed a priori to be the hand 

posture), is identified, and a bounding box is constructed around it to represent the segmented 

hand. The box is then partitioned into blocks. Although the backgrounds of the gesture images 

are simple, more complicated backgrounds can be handled by other methods such as color 

segmentation. 

 

 

Figure  5.1. Set of static hand gestures 

The bounding box and a restriction on the height position of the posture makes the gesture 

position invariant in translation and size. A feature vector of the image comprises the aspect ratio 
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of the bounding box and the average intensity of each block (fraction of white pixels). Let Rb and 

Cb represent the number of rows and columns, respectively, of the block partition. This results in 

a feature vector of length v =1+RbCb, denoted as f = (f1,...., fi,…, fv). The first feature represents 

the aspect ratio of the bounding box, the remaining represent block averages indexed row-wise 

from left to right (Figure  5.2).  

 

 
(a) (b) 

Figure  5.2. Feature extraction (a) bounding box of hand gesture (b) 3x4 block partition 

 

For example, the resultant feature vector in Figure  5.2(a) is: f = (102 176 52 2 2 68 249 171 16 

3 13 253 188). All feature values are scaled to lie in the range [0, 255]. One can see that the 

aspect ratio is 102, and blocks 3 and 4 are close to zero (black) while blocks 6 and 11 are close to 

255 (white). Let w = (w1, …, wi,…, wv) represent the weight vector where wi is the weight 

attributed to feature i. The weights are normalized to sum to one.  

 

10,1
1

≤≤=∑
=
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i

i ww
 

( 5.1) 

Let x = (w1 f1, … , wifi ,…, wv fv) be a weighted feature vector (also referred to as a data pattern). 

 

5.2.2 Feature weighted fuzzy c-means gesture classifier 

In the weighted feature FCM algorithm, a weighted feature vector represents each gesture. The 

set of weighted feature vectors is clustered for subsequent use in a recognition system. Note that 

the particular clustering obtained depends on the number of clusters and the respective values of 

the feature weights. Let xk be the weighted feature vector of the k
th

 exemplar in a training set of 

gestures. Given q data patterns X={ x1 ,...., xk ,..., xn} and a fixed number of clusters c, the FCM 

algorithm finds: vi (the prototype weighted feature vector of cluster i), and µik (the degree of 

membership of xk in the i
th

 cluster). This is done by minimizing a membership weighted within-

group sum of squared errors objective function, where m is a weighting exponent on each fuzzy 

membership value. In this application the number of clusters should be set greater or equal to the 

number of gestures in the set Gn.  

After convergence of the FCM algorithm, each weighted feature vector xk is assigned to a 

cluster by finding: µi’k = Max {µik , i=1,…,c}. This method is selected to reduce computational 

complexity for real-time operation and to reduce the time taken for large-scale validation studies. 

Once clusters are labeled by gesture class, a new gesture may be classified by selecting the 

cluster for which its membership value is maximal. 
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5.2.3 Parameter estimation 

Gestures performed by a user are recognized using the highest membership value. System 

performance is evaluated using a confusion matrix that contains information about actual and 

classified gestures. Recognition accuracy, as defined by ( 3.8), is determined as a function of a set 

of input parameters of the system. The process of searching for optimal parameters for the 

combined image processing/supervised FCM system is shown in the flowchart of Figure  5.3 

 

  

Figure  5.3. Supervised FCM gesture recognition algorithm with parameter search 

 

The output of the process is a near optimal set of parameters achieved by maximizing the 

recognition accuracy. The procedures used are a complete neighborhood search (CNS) algorithm 

and a probabilistic neighborhood search algorithm (PNS). 

 

5.2.3.1 Input parameter vector, p 

Denote the vector n
Rp∈  as the set of input parameters in Table  5.1. Two types of input 

parameters are used: image processing features (block partition size, b/w threshold, feature 

weights of the aspect ratio, and grayscale block features) and FCM parameters (number of 

clusters and weighting exponent). 

Table  5.1. Parameter definition 

Parameter Meaning Values

p 1 Number of Clusters, c p 1 = g, g+1, c max

p 2 Weighting Exponent, m p 2 =1.5,1.75,…,4

p 3 b/w threshold, τ p 3 =0,1,…,255

p 4 Number of rows for image partition, R b p 4 =2,3,..,8

p 5 Number of columns for image partition, C b p 5 =2,3,..,8

p 6 Weight of the aspect ratio, w 1 p 6 =0,0.1,..,1

p 7 ,..,p i …,p n Weights of the image block features, w i p i =0,0.1,..,1
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5.2.3.2 Neighborhood solutions, N(p)  

For any feasible solution p=(p1, …, pn) for the recognition system, define a set N(p) of 

neighboring solutions of the vector p. The number of neighbors of p is 2n as each parameter is 

incremented up and down (wrap around is used when boundary values are exceeded). The set of 

feature weight parameters are updated in a special way because of their inter-dependence through 

equation ( 5.1). Moreover, the number of feature weights depends on the block partition parameter 

values. Given a block partition of Rb rows and Cb columns, the number of feature weight 

parameters is the same as the number of features, v = 1 + RbCb . The dimensionality, n, of our 

pattern space is variable and depends on the minimum and maximum block partition values. For 

block partition values ranging from 2 to 8, the number of feature weight parameters can vary 

from 5 to 65 resulting in pattern spaces of dimension 10 to 70. To handle such variable length 

parameter vectors, p4 and p5 are taken as control parameters, which turn the appropriate weight 

parameters ‘off’ and ‘on’ according to the following rule: whenever p4 or p5 changes, the length 

of p is set to n = 5 + v. 

Let {wi : i =1,…,v} be the current set of weights. To find the neighbor values of a feature 

weight wj , increment wj up and down by the discrete gradient ∆j. Since feature weight 

normalization is necessary to ensure that ( 5.1) is satisfied, the new neighbor feature weights are: 
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5.3 Local neighborhood search algorithms 

5.3.1 Complete neighborhood search algorithm (CNS) 

The CNS algorithm (Algorithm  5.1) starts with an initial solution p0. To determine the 

accuracy, A, associated with p, define a mapping A: p → A. Determination of the functional 

value of A, for a given solution p, requires extraction of a new set of image features, executing 

the FCM algorithm, cluster label assignments, gesture classification, and analysis of the 

confusion matrix to determine the recognition accuracy (Figure  5.3). Cluster labeling assignments 

are done using the Alg-L algorithm [Wachs et al., 2005]. 

 

Algorithm neighborhood search; 
 1. Begin 

 2. Create an initial feasible solution p
0
=(p

0
1, …,  p

0
n) 

 3. local_maxima=false 

 4.  Repeat 

 5.      Begin 

 6.           Find A (p’) for all p’ in N(p) 

 7.           Let p’’= Argmax{ A (p’) | N(p)}, 

 8.           If there are ties: 

 9.                Pick the last p’’  

10.               If  p’’ not in Stack, Push p’’ into Stack  

11.               Else local_maxima=true 

12.          End if  

13.          If p’’ = p then local_maxima=true 

14.          Replace p by p’’ 
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15.     End 

16.   Until A (p’’) = 100% or local_maxima=true do 

17.   Output p’’, the local or global max solution 

18.  End 

Algorithm  5.1. The classic neighborhood search (CNS). 

 

The main idea behind the CNS algorithm is to continuously find a better solution by advancing 

in the parameter space in one coordinate direction each time. Define an iteration as one cycle 

starting from the current solution p until the best neighbor solution p’’ is selected. Note that each 

iteration consists of an evaluation of all 2n neighborhood solutions in N(p). If the accuracy in the 

iteration did not increase, i.e., p’’ equals p, then a local maximal was found and the algorithm 

stops. However, if there are ties, a plateau has been reached. In case of plateau, the algorithm will 

try to find a better solution by advancing in the parameter space along the direction of a tied 

solution. However, if the best neighbor p’’ has been visited before (kept in a stack) and no 

improvement is made in the entire plateau, an expansion of the neighborhood is made by 

doubling the step size for the next five iterations, in the hope of escaping from the local maximal.  

The recognition accuracy function A is a non-decreasing function of the number of iterations 

k, i.e.; A(p
k
) ≥ A(p

k-1
) where p

k
 is the parameter vector at iteration k. The algorithm stops when 

two successive iterations give the same accuracy value after exploring all neighbor solutions, if a 

plateau is reached. A plateau is the case where at least one neighborhood solution has the same 

value as p’’. Since A is bounded above by 100 percent termination in a finite number of steps is 

guaranteed. Detailed proofs may be found in [Wachs et al., 2003] and in ( Appendix I). 

 

5.3.2 Probabilistic neighborhood search algorithm (PNS) 

Unlike the CNS algorithm where the entire neighborhood is examined before a move is made, 

in the PNS algorithm, solutions in the neighborhood N(p) are randomly sampled and evaluated. A 

move is made to the first improved solution found. If no improvement is made after K 

evaluations, the neighborhood is expanded and a probability distribution is sampled to generate a 

new solution. For any parameter pj the following is defined: 

∆pj = the smallest step size increment taken in any coordinate direction j = 1,…,n in the 

solution space. 

s  = the number of steps made in either the positive or negative coordinate direction j 

∆j = the discrete gradient in the j
th

 coordinate direction, where 

∆j { }Sspjs ±±±±=∆∈ ,..3,2,1,0:  

p∇ ={ ∆j } = the gradient direction of a move from p (an n dimensional vector) with 

common element ∆j. 

)p,(p̂ p∇Ψ= , = the updated solution, where Ψ is a special operator mapping a vector p of 

size np to a vector p̂  of size p̂n  ( p̂p nn ≠= or ). 

Identical neighborhood sampling probability distributions are defined for each coordinate 

parameter. Discrete Gaussians or equivalent binomial approximations (using probability of 

success = 0.5) have the property that an increased standard deviation not only spreads out the 

distribution but also reduces the peak value. To control the proportion of parameter changes, a 

special mixture type point distribution model was designed. The characteristics of this 

distribution are that the tails can be spread out while the peak probability remains constant. 
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The notation is 

S = maximum number of step increments.  

h = probability of no change  

xj = a random variable representing the signed (positive or negative coordinate direction) 

number of step size changes for parameter pj.  

{ }S2,...,1,0, ±±±=Ω = the universe of the random variable x of size 2S +1. 

PS(x|h) = Pr(x = s) the probability of step size s , given h. 

 

The probability distribution PS(x|h) is characterized by the two parameters, h and S. 
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In ( 5.3) |x| is the absolute value operation. For example, if h=0.9 and S =3, the probability 

x = -2 is 0.0045.The probability mass function is symmetric, with a peak at x = 0, which 

represents the probability that the parameter remains unchanged. The range of the distribution is a 

linear function of S. For a fixed h, the probability of x = 0 remains the same. Also, the 

distribution range increases linearly in S. This expands the neighborhood, allowing larger steps 

while the probability of not moving remains constant. This will have the effect of, on average, 

allowing a same number of parameters to be changed, but by larger possible step sizes, increasing 

the chance of escaping from a local extrema. If, for example, h=0.9, in the long run 10 percent of 

the parameters in the parameter string will change and 90 percent will remain the same. 

 

Algorithm PNS 
Given a solution, its updated value is determined by: 

 

)p,(p̂ p∇Ψ=  ( 5.4) 

where,   

                            jp∆=∆ sj                        

                            s = x with probability PS(x| h) 

                           
jjjj p,pp̂ ∀∆+=       

                           p and pj are same size vectors 

 

If one or more weight parameter changes occur, then a repair operation is applied to ensure 

that the weights are normalized (sum to one). The new neighbor feature weights are updated 

using formula ( 5.5) below. 
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( 5.5) 

 

 

A run starts with an initial solution. Once an improved solution p is found, a new iteration 

commences with the improved solution. At the start of the iteration the neighborhood size is set 

to S=1. If an improvement is found before K evaluations, the current solution is updated 

according to ( 5.5). If no improvement is found, the neighborhood is further expanded to S = 2 
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and then to S=3. If after three-neighborhood expansions no further improvement is found, the 

algorithm terminates. As each evaluation of p, determining the accuracy value of the functional A 

is time consuming; therefore, to reduce computation time, a list of prior solution vectors p is 

maintained. After generating a new parameter vector by sampling from the neighborhood 

distribution, all previous solutions on the list are checked. If the new solution appears in the list, it 

is dismissed; otherwise, an evaluation is made. Although searching the list of previously 

generated solutions involves additional computational effort, time wise it is several orders of 

magnitude less than the time spent during accuracy evaluation. Recall that determination of the 

functional value A for a given solution p requires extraction of a new set of image features, 

executing the FCM algorithm, cluster label assignments, gesture classification, and analysis of 

the confusion matrix. 

 

5.3.3 Comparison of CNS and PNS algorithms 

An example test was conducted to illustrate the performance of the CNS and PSN algorithms 

using 35 samples per gesture for 13 gestures to obtain a training set of 455 samples. Using nine 

heuristics described in Wachs et al. [2005], the following starting solution was generated. 

 

Table  5.2. Initial solutions used for CNS and PNS runs 

Run c m τ R b C b w i A(%)

1 13 2 146 2 2 84.84

2 16 2 146 2 2 96.04

3 20 2 146 2 2 95.60

4 13 2 146 5 5 77.80

5 16 2 146 5 5 88.35

6 20 2 146 5 5 77.80

7 13 2 146 8 8 83.30

8 16 2 146 8 8 85.93

9 20 2 146 8 8 90.33

0.73, 0.075, 0.074, 0.058, 0.063

0.343, 0.03, 0.024, 0.023, 0.025, 

0.04, 0.025, 0.022, 0.027, ... 

0.195, 0.016, 0.015, 0.012, 0.012, 

0.013, 0.013, 0.018, 0.02, …

 

 

Both the CNS and PNS algorithms were tested with the same starting solutions. Table  5.3 

shows the numerical results obtained for both algorithms. The accuracies obtained from the two 

algorithms are shown in columns 6 and 7. Both algorithms obtained the same best accuracies of 

99.78 (bold). Columns 4 and 5 contain the total number of iterations and the number of accuracy 

evaluations up to the start of the last iteration, which then runs for 3K more evaluations. This sum 

was added to column 4. For all PSN runs, the values of h = 0. 9, and K = 30 were used. Figure  5.4 

shows the convergence for run 5. 

For the test run, the PNS algorithm found the same best solution as the CNS but in 48.5 

percent shorter computational time (1,935 vs. 3,754 evaluations). The reduction, however, is a 

conservative estimate as it is based on equal time evaluations for the PNS algorithm runs. This is 

because the times to evaluate a solution are not equal as assumed, but are directly proportional to 

the size of the solution vector p, which is dynamic. Thus, a weighted evaluation time function 

should be used, whereby given t(n) as the time to evaluate a solution vector p of length n, an 

adjusted evaluation time can be determined as t(n)*r(n), where r(n) is the number of times a 

solution vector of size n is evaluated. 
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Table  5.3. Comparison of CNS and PNS algorithms on the basis of computational steps and accuracy 

 

Run PNS CNS PNS² CNS³ PNS CNS

1 17 3 359 60 97.08 97.8

2 5 1 124 20 99.12 97.8

3 3 2 20 40 98.02 98.02

4 2 7 69 434 97.14 99.12

5 16 12 376 744 99.78 99.78

6 1 8 1 496 96.04 99.34

7 8 4 115 560 95.6 99.12

8 2 3 16 420 96.92 98.46

9 1 7 45 980 99.34 99.56

Total 1,935 3,754

Initial 

Solution

Number of

Iterations

³  (Number of iterations)*No of evaluations /iteration)= total evaluations, 

where no of evaluations /iteration is fixed at 20,62 and 140 for sol 1-3, 4-

6 and 7-9,respectively.

Evaluations to 

Best Sol ¹

Accuracy, 

A(%)

¹  Evaluations to last parameter change for the run

²  3K=90 evaluations added after the last parameter change for each run 

(1,125 + 810 = 1,935)
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Figure  5.4. Convergence curve for PNS (run 5) 

 

5.4 Performance testing and results 

A sample run was conducted to illustrate the performance of the NS algorithm using the data 

from a data set called BGU-R DB. For this database we extracted 35 samples for each of 13 

gestures to obtain a training set of 455 samples. Two different types of systems were used to train 

and test user, dependent (D) and independent (I) recognition systems. The D and I systems were 

defined as the systems that were trained by single and multiple users, respectively. Three types of 

subjects were used in the experiments: Owners (O), Experienced Users (E), and Novice Users 

(N). Owners trained all I and D systems and were also used to test these systems. Experienced 

Users are users that test systems that were trained by others. These users were previously trained 
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owners who played the roles of experienced users at this later stage. Novice Users were new 

users who had never seen, trained, or tested a system.  

Seven Owners and twelve Novice Users tested the D and I systems. For each of the user-

system combinations, the mean recognition accuracies were calculated from the results of the k-

fold cross validation runs (for k=4). The mean recognition accuracies between systems were 

compared using a two-tailed t-test. Table  5.4 shows the hypothesis formulated, the population 

used to compare each side of the hypothesis, and the recognition accuracy, variance, hypothesis 

result, and significance level. Recognition accuracy of system x tested with user y is represented 

by R (x, y). The number of gesture instances is ni , the recognition accuracy is xi, and the variance 

is Si
2
. A summary of the important results is shown in Table  5.5. When the systems were tested 

using their own trainers, mean accuracy of D was better than for I  (98.9% over 98.2%). This was 

expected, since any learning system should have better performance when tested with its trainer. 

For O users, the opposite was true, testing recognition accuracies where better for I than D 

systems (98.2% over 96.0%). This was also expected, as E users tested systems trained by others. 

Here, the I system was trained with a wide variation of hand gesture samples, and as a result, it 

had better generalization properties. These results were statistically significant. Similarly, N 

user’s testing accuracy was also better for I than D systems, resulting in values of 95.7% and 

94.6%, respectively. 

 

Table  5.4. Performance comparison between systems 

No. Hypothesis n1 n2 x1 (%) x2 (%) S1
2

S2
2

Answer Signif. (%)

1 A(D,E)>A(D,N) 21840 18200 96.01 95.19 0.0383 0.0458 TRUE 0.0032
2 A(I,O)>A(I,N) 3640 2600 98.21 96.19 0.0175 0.0366 TRUE 0
3 A(D,O)>A(D,E) 3640 21840 98.90 96.01 0.0109 0.0383 TRUE 0
4 A(D,O)>A(I,O) 3640 3640 98.90 98.21 0.0109 0.0175 TRUE 0.69
5 A(I,E)>A(D,E) 3640 21840 98.21 96.01 0.0175 0.0383 TRUE 0
6 A(I,N)>A(D,N) 2600 18200 96.19 95.19 0.0366 0.4580 TRUE 1.2  

 

Table  5.5. System recognition accuracy 

Type of System Type of User 

Dependent (D) Independent (I) 

Owners (O) 98.9% 98.2% 

Experienced (E) 96.0% 98.2% 

Novice (N) 94.6% 95.7% 

 

Compared to previous runs using 5 novice users, the results were slightly better, as expected 

(96.1% and 95.1%). These values had a statistical significance at the .005 level. Again, the results 

are for novice users who have neither trained systems nor have had experience using them. 

Previous research [Wachs et al., 2002] indicates that novice users can reach 98-99 % accuracy 

after several trials. 

 

5.5 Discussion 

This chapter described a hand gesture recognition system using an optimized Image 

Processing-Fuzzy C-Means (FCM) algorithm.  The parameters of the image processing and 

clustering algorithm were simultaneously found using two neighborhood parameter search 

routines, resulting in solutions within 1-2% of optimal. Two versions of a local neighborhood 

search algorithm were designed. These versions were customized for a system operational 

parameter calibration task, where the number of parameters in the solution vector is dynamically 
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changing. The first and second methods perform complete and incomplete probabilistic 

neighborhood searches, respectively. The primary need for recalibration of such systems is 

frequent relocation to other environments such as laboratories and remote control stations. A 

secondary need for recalibration occurs due to demands for custom redesign of the gesture 

control language. This occurs for new users, new control tasks, and new vocabularies. Allowing 

for a fast recalibration of system parameters provides the system with the flexibility needed to 

respond to such new system setups. The two proposed methods were compared using a test case 

of 13 gesture commands, and a recognition accuracy of 99.78% was obtained. However, the 

probabilistic version performed 48.5% fewer solution evaluations. 

A comparison of user dependent and user independent systems based on a database of 13 

gestures was made. When the system was tested with its own trainers, recognition accuracies of 

98.9% and 98.2% were revealed for the dependent and independent systems, respectively. These 

results are statistically significant at the .007 level. For experienced users testing systems they did 

not train, testing recognition accuracies were better for user independent than user dependent 

systems (98.2% over 96.0%). These results are statistically significant at the .00 level. The near 

optimal parameter search procedure is easily extended to systems with larger parameters and 

more complex hand gesture recognition systems. The problem is not unique to hand gesture 

recognition systems, but is shared by other human-machine systems. Thus, the methodology 

presented here for automating system setup has far wider application. 

The next Chapter includes the experiments performed to determine human psycho-

physiological factors, the validation of the measures as a function of task completion time, and 

conclusions with regard to learning and memorability. 

Chapter 7 presents two tasks as case studies to obtain candidates of hand GVs for use in a 

multiobjective criterion problem. The feasible solutions (GVs) are presented to the decision 

maker together with an approximate set of Pareto points GV' to aid the decision maker in the 

selection of a single GV.  
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6 Experiments 
6.1 Overview 

Three groups of experiments were performed: (i) determination of human psycho-

physiological input factors (Module 1.4), (ii) validation of the multiobjective proxy measures for 

designing good GVs in terms of task performance time, and (iii) usability measures in terms of 

learning and memorability rates. Human psycho-physiological input factors were found through a 

series of empirical experiments to obtain the intuitiveness V, comfort U, command C, and gesture 

Gm matrices (Modules 1.5-1.7). More specifically, the frequency of commands, and direct and 

complementary intuitiveness were tested, and stress experiments were conducted. These 

empirical measures were used in operator task control experiments to perform a validation test 

showing the connection between GVs and task completion time. This validation experiment used 

a significant group of subjects in the context of two tasks: (i) a robotic arm pick and place task, 

and (ii) a VMR drive task. In addition, two usability tests were performed: (i) the learning rate, 

and (ii) memorability. Statistical tests were performed to determine the significance of these 

results.  

  

6.2 Command frequency experiment 

6.2.1 Overview 

Robotic arm and VMR tasks were used in the experiments, to determine the human factors 

measures. Both tasks contain ‘navigational’ (directional) commands to control the direction of 

movement of an object, its speed, and additional functions to interact with other objects in the 

environment. An experiment was set up to determine the frequency of each command from 

typical command sequences. The sequence of commands depends on the type of task. In addition, 

duration of each command and the durations of breaks (intentional and unintentional) between 

commands were obtained. For this purpose, two virtual reality environments, in which the user 

has to conduct a task, were developed: (i) a robotic arm and (ii) a maneuverable vehicle.  

 

6.2.2 General Set Up 

To avoid long delays in the task completion times resulting from the latency inherent in 

communications ports and the slow movement response of the physical robotic arm and the 

vehicle robot, virtual reality models were developed. The virtual models were designed to 

simulate the functionality of the real robots as accurately as possible. For the 5 DOF robotic arm, 

the close form of inverse kinematics equations were solved to mimic the world coordinate 

operation. The effect of gravity on the object and the use of collision detection to avoid impacts 

were considered. The VMR was simulated in a straightforward fashion, such that only collision 

detection rules were included. These assumptions helped me to carry out the experiments 

successfully, without suffering from the electromechanical problems that occur frequently when 

dealing with real robots.  

The virtual mechanical devices (robotic arm and VMR) were controlled by the user to convey 

actions in the form of a basic set of commands. The basic set of commands were: C1={‘start’, 

‘finish’, ‘up’, ‘down’, ‘forward’, ‘backward’, ‘left’, ‘right’} and C2={‘start’, ‘finish’, ‘up’, 

‘down’, ‘left’, ‘right’, ‘forward’, ’backward’, ‘wrist cw’, ‘wrist ccw’, ‘wrist up’, ‘wrist down’ 

‘open gripper’, ’close gripper’, ‘home’} for the VMR and robotic arm tasks, respectively. 
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6.2.3 Software applications 

Both virtual models were developed using MS Visual C++ and OpenGL ( Appendix K) to 

create a realistic scenario of the tasks. Of course, there is a limit to the virtual model’s match of 

the real world. For example, texture is an attribute of real objects only, constant robot velocity is 

not possible in reality, and the effects of wind and other external forces were not considered in 

the virtual models. 

In the VMR task application, the scenario consists of a maze-like road surrounded by a garden. 

The path to be traversed by the vehicle is composed of nine straight linear segments (Figure  6.1). 

At every junction there is only one possible way to turn. The terminal ends of the road are 

marked with the start and stop lines, and the VMR is initially parked at the start line. Also, an 

item, which must be visited by the vehicle, is placed in the middle of the path. The item is a 

teapot, but can be any object of small size (surface of 170 pixels). The following parameters are 

displayed across the top of the screen: time, impacts, score, speed, and engine status. 

 

 

Figure  6.1. VMR maze application 

 

The time indicates the task duration time. Impacts represent the number of times that the VMR 

hits the side of a road segment and ventures into the garden. The score is based on the task 

completion time and the number of impacts. Speed shows the current selected velocity of the 

VMR: (120 is fast, 60 is slow). The engine of the VMR can be ‘on’ or ‘off’.  

In the robotic arm application, a five degrees of freedom virtual robotic arm placed over a 

table was displayed (Figure  6.2). On the table were three wooden boxes. On one side, a blue box 

was standing on a red box (Point A). At a fixed distance from them, another red box was laying 

on the table (Point B). The parameters presented in the top of this screen were time and engine 

status, and their meanings were the same as those described for the VMR application. 
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Figure  6.2. Robotic arm application 

 

6.2.4 Procedure 

In the VMR pilot study, the user has to control and guide a VMR from the starting line to the 

finishing line within the shortest time and without hitting the sides of the road. Every impact 

added a fixed time penalty to the total time. The goal was to finish the course as quickly as 

possible, and therefore, the user was encouraged to drive at high speed.  The user had to respect 

the speed limit posted at some point along the road. The VMR also had to run over a teapot lying 

on the road for full completion of the task. A standard Qwerty keyboard (ISO9995) was used to 

control the VMR, and the sequence of keystrokes was recorded during the whole task. The 

mapping between the keys and the commands was totally arbitrary (the same for each subject) 

with the purpose of obtaining the sequence of keystrokes and pauses (mapped to commands).. 

Negligible delays were ignored from the command sequence, and hence, delays resulting from 

finger movement between keys did not show up in the sequence. This implies that the particular 

mapping between commands and the keyboard does not affect the resulting sequence of 

commands. Table  6.1 shows the mapping used between commands to the keyboard for the VMR 

task. 

Table  6.1. Commands for the VMR task 

Index Commands  Key press 

0 Rest   No key 

1 Start VK_LSHIFT 

2 Finish VK_RSHIFT 

3 Forward VK_UP 

4 Backward VK_DOWN 

5 Turn Left VK_LEFT 

6 Turn Right VK_RIGHT 

7 Speed=Fast VK_PRIOR 

8 Speed=Slow VK_NEXT 

 

In the robotic arm task, the robotic arm’s gripper had to reach a blue wooden box standing 

over a red wooden box (Point A), over a flat table, pick up the box, move it to a different 

location, and release it over another red wooden box (Point B). To pick the blue box, the gripper 
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had to be at a certain angle with respect to the arm; otherwise, the task of gripping was 

impossible. To release the box, from a vertical position over the target object, without dropping 

it, the gripper must be in a specific position as well. This operation must be performed by the user 

in the shortest time. The user controls the Cartesian coordinates of the arm (world coordinates), a 

two degree of freedom gripper, and open and close (grasp-release) operations using the computer 

keyboard (Table  6.2). Also, in this experiment the sequence of key-presses was saved since this 

information is necessary to build the frequency matrix. 

 

Table  6.2. Commands for the robotic arm task 

Index Commands Key press 

0 Rest   No key 

1 Start VK_LSHIFT 

2 Finish VK_RSHIFT 

3 Up VK_UP 

4 Down VK_DOWN 

5 Left VK_LCONTROL 

6 Right VK_RCONTROL 

7 Forward VK_RIGHT 

8 Backward VK_LEFT 

9 Wrist Up VK_PRIOR 

10 Wrist Down VK_NEXT 

11 Wrist CW VK_INSERT 

12 Wrist CCW VK_HOME 

13 Open Gripper VK_END 

14 Close Gripper VK_DELETE 

15 Home VK_BACK 

 

For each task 30 trials were conducted. The sequence of keystrokes, representing the sequence 

of commands evoked for each trial, was stored as an ordered vector S for each type of task. The 

keyboard was sampled every 14 ms, and if a key was pressed, its corresponding index (based on 

the values in the first column of Tables 6.1 and 6.2) was added to the sequence vector; otherwise, 

the value 0 was inserted. Note that for the robotic task, the average completion time over the 30 

trials was 42 seconds, and hence, a typical length of the sequence vector in that task, was 

42/0.014=3000 commands long. A frequency matrix F (of size n × n) was created by parsing the 

sequence of commands. The entries in F represent the appearance frequencies of the same 

command (diagonal), and the transition between commands (off diagonal) over all the sequences. 

Algorithm  6.1 shows pseudo-code to perform the extraction along with an example. 

 

Create frequency matrix (F) 

F = 0 

from_A= S(1) 

for index=1 to length(S) 

to_B=S(index) 

F(from_A, to_B)= F(from_A, to_B)+1 

from_A= S(index) 

next 

End 

Algorithm  6.1 Frequency matrix creation 
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Example 1 

Given a sequence S1=(1,1,1,1,2,2,2,1,1,3,3,3,2,1,3), the frequency matrix found is: 
















=
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214
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6.2.5 Results and analysis 

Each experiment was repeated 30 times by an experienced user. For each task, a frequency 

matrix was constructed as the sum of the frequency matrices obtained in the 30 trials. The column 

and row headings of each of the frequency matrix tables (Tables D.23 and D.24) are indices 

representing command names according to the coded lists in Tables 6.1 and 6.2 for the robotic 

arm and VMR task, respectively. The mean task completion time was 42.3 (σ=4.5040) and 67.1 

(σ=4.1312) seconds, for the robotic arm and VMR, respectively. Tables D.21 and D.22 show the 

total frequency matrix for the robotic and VMR tasks including the ‘rest’ command, respectively.  

When the ‘rest’ command was not included in the command set, and there was no need to 

have a gesture for the ‘rest’ action, the appearances of the index representing the pause (0) were 

ignored when parsing S (Tables D.23 and D.24). There was a significant difference between the 

matrices including the ‘rest’ command and the ones excluding it. Besides the additional row and 

column for the ‘rest’ posture, the values of the frequencies were also different. For example, 

F1,7=30 in Table  D.23 was F1,7=0 in Table  D.21. The reason is that the command ‘1’ always 

switched to ‘rest’ (30 times) and from ‘rest’ to ‘7’ (96 times) instead of changing straight from 

‘1’ to ‘7’ (30 times). 

Examination of the sequences showed inevitable short pauses between different keystrokes. 

However, these tiny pauses did not represent intentional ‘rests’, but rather delays when 

moving/relocating the finger to the correct key. Every pause shorter than 42ms was considered an 

unintentional pause. This period of time was obtained empirically by observing the maximum 

time that takes to process each stroke in a consecutive sequence of keystrokes. To keep only 

intentional pauses (rests), the sequence of indices was parsed to eliminate each single, double or 

triple consecutive appearance of the index representing the pause (0). For example, the sequence: 

S1=[1,2,0,1,2,0,5,6,2,0,0,5,0,0,0] was converted to S1=[1,2,1,2,5,6,2,5] and 

S2=[4,2,0,0,0,0,6,5,0,0,0,0,0,0] was converted to S2=[4,2,0,0,0,0,6,5,0,0,0,0,0,0] (no changes). 

After all the unintentional pauses were discarded, the sequence was analyzed to determine the 

frequency of use of each command and the transition frequencies between them. These sequences 

seemed to be totally dependent on the type of task addressed by the user, possibility changing 

according to the representation of the environment. The more realistic was the virtual model, the 

closer the sequence of commands was to the real task. 

 

6.2.6 Discussion 

Results indicate the importance of experimental analysis of specific tasks. Observing the 

frequency matrix for the robotic arm and VMR tasks using a ‘rest’ command, the ‘rest’ command 

occurred at a far higher frequency than any other command in the task (42761 and 101462 times, 

respectively). This does not mean that there were long pauses while performing the task, but the 

pauses were very frequent. The matrix shows that between the execution of any two commands, 

there was a short rest. Except for the ‘start’ command, and the ‘finish’ command, which occurred 

only at the beginning and end of the task, there were no transitions either to ‘start’ or from 

‘finish’ registered in the sequence.  
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Excluding ‘rest,’ the most popular command for the VMR task was ‘forward’ because the 

sequence to complete the VMR task was very rigid. There was only one path to follow to 

complete the task successfully. The user had to continuously correct the direction of the VMR to 

avoid hitting the sides of the road. This explains why the ‘forward’ command occurs more 

frequently than the other commands. For the robotic arm task, the most frequent command was 

‘right,’ because the object to be picked up was placed on the far left side of the robotic arm while 

the place to release the object was to the far right of the robotic arm. Therefore, the distance 

necessary to travel to reach point B after reaching point A was larger than the distance to reach 

point A (assuming the gripper is somewhere between both points).  

The above scenario also demonstrates that it was incorrect to assume that complementary 

commands were used with the same frequency. The use of the two different command types 

relied on the nature of the task and its topology. The (forward, backward) command pair is 

another example of complementary commands that exhibited different frequencies. The 

‘backward’ command was evoked after the VMR picked the teapot up off the road, and had to 

return to the main road traveling in reverse since the road there was not wide enough to turn 

around. This specific transition was repeated in each of the 30 trials, hence the value 30 for the 

‘forward’ to ‘backward’ transition. Theoretically, the frequency of transition between ‘backward’ 

to ‘forward’ should be zero, since such a transition was not necessary to complete the task. 

However, the 7 ‘backward’ to ‘forward’ transitions may be explained as corrections in the 

direction of the VMR while turning left or right to avoid driving off the road and into the garden. 

 

6.3 Intuitiveness experiments 

6.3.1 Overview 

The experiment used to obtain the cognitive association between commands and gestures 

considered several approaches: (a) present a large database of images and the user will select the 

image that reminds him the most of the given command (restrictive); (b) let the user gesticulate 

with one and/or both hands and take a picture of the gesture associated with the given command 

(unrestrictive); and (c) allow the user to manipulate a rigid hand gesture model, where the intra 

and inter joints, rotation, and other features are constrained. While the restrictive approach is 

advisable when working with a small gesture dataset, it is prohibitive for larger datasets. For the 

unrestrictive approach, the dataset obtained by capturing user gestures can be prohibitively large. 

Therefore, the approach used here is to represent the postures by configuring a number of hand 

segment primitives. Through the use of an application, a random sequence of commands was 

presented to the user after which the user manipulated a hand model until it was configured to 

represent the desired gesture. Each command was displayed to a cohort of users, and the gesture-

command associations were ranked accordingly to popularity based on the number of times they 

were selected. The most highly ranked gestures (most popular) were assigned to the gesture 

master set. Complementary intuitiveness indices were obtained by extracting the number of times 

that the subjects chose the same pairs of complementary gestures to represent the same pair of 

complementary commands.  

6.3.2 General set up 

A WE-160 Panasonic Video Imager (Appendix F) included a platform on which the users 

displayed their postures (Figure  6.3). While viewing their posture they configured the virtual 

hand model to replicate it. The video was not connected to the computer; the video imager served 

only as a comfortable flat surface where the users could lay their hands and get an idea of the 

camera’s view of their hands. 
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Figure  6.3. User hand over the WE 160 Panasonic video imager 

 

6.3.3 Software applications 

An intuitive assessment application was developed to intuitively map between commands and 

gestures (Figures 6.4 and 6.5). The interface window of the application was divided into four sub 

areas: A, B, C, and D. The first (A) contained query fields for user details. The second (B) 

contained the name of the current command with a picture or animation below it that 

corresponded to this command. The third sub area (C) had an image of the virtual model of the 

hand posture, and below it, a set of check boxes and combo boxes. The fourth sub area (D) 

showed two rows of thumbnails, each under a command label.  

In the third sub area, the first combo box from the left controls the palm position of the hand, 

from three possible positions: 1-Down, 2-Up, or 3-Side. The second combo box was for the wrist 

position, with three options: 1-Middle, 2-Left, 3-Right. The next five check boxes determined 

whether the finger was flexed towards the palm (not checked) or extended (checked). 

Under the five check boxes there was a combo box and three other check boxes. They 

controlled whether there was the fingers were separated (checked) or not (not checked). The 

combo box allowed a third state only for the thumb: Separated and perpendicular from the 

extended palm. Checking the boxes and selecting from the combo boxes updated the virtual 

model of the hand. The radio buttons to one side of the check boxes were used to express the 

strength of the association between the command and the current gesture (Figure  6.6). There are 

three options to choose from: “Weak”, “Medium,” or “Strong”.  

In the fourth sub area the thumbnails presented a miniaturized version of the virtual hand 

model as selected by the user for the command prompted, which appears over the respective 

thumbnail. Thus, every command-gesture association appears in this area of the screen.  

Every selection of a command-gesture pair was added to the intuitiveness database that stored 

all the associations of the subjects. This database had a table including the following fields: First 

name, Last name, SSN, Action, Gesture, and Level. The first three fields were for user details, 

while the last two were the command of the task, the encoded gesture (Table  3.1, in Chapter  3), 

and the strength of association.  
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Figure  6.4. Intuitive assessment application for the robotic arm 

 

A
B

C

D

 

Figure  6.5. Intuitive assessment application for the VMR 

 

  

Figure  6.6. Interfaces for (a) Hand virtual model and (b) Strength of association 

 

6.3.4 Procedure 

To find the intuitive mapping between commands and gestures, the user needed to see the 

entire set of commands required, and the action that each command represents, to fulfill a task. At 

the start of the experiment each subject was instructed that devices were controlled using hand 

gestures only. Also, at the start of the experiment, the effects of the commands were 

demonstrated to the users, using animated models of the robotic arm and VMR that simulated the 

actions that they can accomplish. The intuitive assessment application automates the collection of 

each user’s choice of gesture in response to each command stimulant. The commands are 
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presented to the user in random order. The user holds the posture for only 2 seconds on the 

camera capture field. The palm of the hand can be in one of the three states: flat down, flat up, or 

on its side. The rotation of the wrist can be to the left, to the right, or in the middle. Each finger 

can be closed or extended, and separated from its neighbor fingers or tight. Immediately after the 

subject removed the hand from under the camera, the user was required to ‘build’ a hand posture 

model resembling the posture he held using an interactive virtual model of the hand embedded on 

the interface. The user set the configuration of all parameters of the virtual model of the hand by 

ticking off check boxes and selecting from the combination lists. In addition to this, the user 

selected the ‘strength’ of the association using 3 options: weak, medium or strong (Figure  6.6.). 

The gestures and degrees of association were collected from 35 students, from the Industrial 

Engineering Department at Ben Gurion-University. In the intuitive matrix, each row was a 

gesture type, from the constrained set of 648 gestures, each column was a command, and each 

entry represented the number of subjects who selected that gesture to represent that command. 

This matrix can be reduced by eliminating all the gestures that no subject picked. A total of 114 

and 59 gestures were selected for the robotic arm and VMR tasks, respectively. These gestures 

were selected at least once to represent a command. The intuitive matrix was converted to a 

weighted intuitive matrix, where each entry represents the number of subjects who selected that 

gesture for a given command, multiplied by the strength of association as stated by the user. 

 

6.3.5 Results and analysis 

6.3.5.1 Direct intuitiveness matrices 

To be able to approach the GV design problem, it was necessary to reduce the number of 

gestures to a small master set. This was accomplished by reducing the intuitive matrix for the 

robotic arm experiment to a subset of the most popular gestures. The most popular gestures were 

selected according to those selected by a) at least five subjects, or b) at least four subjects who 

selected the same gesture-command association. For the VMR experiment, only gestures 

according to those selected by a) at least 4 subjects or b) at least 4 subjects who selected the same 

gesture-command association were considered. This operation reduced the master set to 23 and 

22 gestures for the robotic arm and VMR tasks, respectively. The union of both master sets 

resulted in 27 unique gestures (Figure  6.7). The intuitive matrices for both the robotic and VMR 

tasks are presented in Tables D.1 and D.2 in Appendix D.  
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Figure  6.7. Common master set of gestures 
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An agreement measure Si was used for determining the proportions of overall and specific 

gesture-command agreements, and was defined as follows: 
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where, 

αi  = specific agreement between subjects for gesture i 

αposs
i =  maximum possible agreement between subjects for gesture i 

Si = ratio of agreement for gesture i 

Then, 
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( 6.2) 

pi=popularity of gesture i (in terms of probability) 

Ф= mean overall agreement 

 

The maximum possible pair-wise agreements between those subjects who selected certain 

gestures gives an indication of the measure of agreement of the group studied. Table  D.7 (in 

 Appendix D) shows pi (the probability of selecting gesture i), αi (specific agreement between 

subjects for gesture i), αposs
i (maximum possible agreement between subjects for gesture i), Si (the 

ratio of agreement for gesture i), and the overall agreement measure (Ф).  

The three most popular gestures for the VMR task were selected by 24, 21, and 15 

respondents. The next two were tied with 14 each (Figure  6.8). 

 

     
(a)   24 (b) 21 (c) 15 (d) 14 (e) 14 

Figure  6.8.  Most popular gestures (number of users) for the VMR study 

 

As expected, these gestures were easy to compose. Gestures 6, 7, and 24 of (a) in Figure  E.1, 

were strongly associated with the “Stop” (Finish) command (column 2) in Table  D.7(a). Gestures 

10, 16, and 27 were associated with the “Right” command, having been selected with ratios of 

10/11, 9/11, and 8/9, respectively. These gestures are highly intuitive for this command, as they 

all tilt or point to the right (Figure  E.1 (a)). For the robotic arm task, the most popular gestures 

were 1, 6, 8, 24 and 17 selected by 26,23,19,19 and 18 subjects, respectively (Figure  6.9). These 

gestures are natural, with gestures 6, 8 and 24 the most common and highly popular as identified 

by the VMR task.  

 

     
(a) 26 (b) 23 (c) 19 (d) 19 (e) 18 

Figure  6.9. Most popular gestures (number of users) for the robotic arm study  
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Gesture 19 was strongly associated with the “open gripper” command [column 13 in Table 

 D.7(b)], and was selected with a ratio of 10/13. (Opening the palm of the hand is a natural 

depiction of the opening command.) Another highly associated gesture was number 12, which 

was associated with the “left” command, with a selection ratio of 10/14. The leftward orientation 

of the hand reflects another natural portrayal (Figure  E.1 (a)). Maximum agreement was recorded 

for gesture 12: 100% of the subjects who selected gesture 12 (39% of the testees) assigned it the 

same command association in the VMR task. For the robotic arm task, 59% agreed on the 

command association for gesture 19 (20% of the testees). The mean total gesture-command 

agreements were 34% and 18% for the VMR and robotic arm tasks, respectively. Similar to the 

80:20 rule of inventory theory [Juran, 1975], we found rules of 72:31 and 71:29, in which 72% 

and 71% of respondents selected 31% and 29% of all the gesture types, respectively, for the 

VMR and robotic arm task.  

 

6.3.5.2 Complementary intuitiveness matrices 

For the VMR task, the following commands are complementary: start-finish, left-right, 

forward-backward, and fast-slow. In the robotic arm test, the complementary commands are start-

finish, left-right, forward-backward, up-down, wrist CW, wrist CCW, wrist up, wrist down, and 

open-close. All commands for VMR tasks had complementary commands, while for the robotic 

arm task, the ‘home’ command had no complementary command. The complementary commands 

were straightforward for the user familiar with the task. The complementary gestures gi and gj are 

represented by the pairs (gi, gj) (first two columns in Tables D.10 and D.11). Examples of 

complementary gestures appear in Figure  3.5. To avoid any assumptions in advance about 

whether a pair of gestures was complementary or not, all the pair-wise combinations between the 

gestures in the master set were initially included in the matrix. Each cell in the complementary 

intuitive matrix shows the number of subjects that for a given pair of complementary commands 

selected the complementary pair of gestures. Several possible pairs of gestures from the master 

sets were discarded since no respondent selected them to match a pair of complementary 

commands. For each task, a complementary intuitive matrix was created (Tables D.10 and D.11). 

The first two columns stand for a pair of complementary gestures, with indices g1 and g2 (the 

indices are the numbers over the gesture images in Figure  E.1. The remaining columns represent 

pairs of complementing commands, and each row is a combination of complementary postures of 

the master set. Combinations that no participants selected are not part of the matrix.  

Figure  6.10 illustrates a number of complementary commands-gesture pairs that appeared in 

the complementary intuitiveness matrix. The complementary commands (left-right), and the first 

pair of complementary gestures (a) were selected by 10 participants, while the second (b) were 

selected by 7. In both cases, this matching was considered highly popular. For the complementary 

commands up-down, the strength values were lower, only 4 participants chose (c) and a single 

subject chose (d). The matching was ordered from the highest (a) to the lowest (d) strength 

association. 

 

Left-Right 

    

(a) 10 

 

 

(b) 7 
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Up-Down 

    

(c) 4 (d) 1 

Figure  6.10. Complementary commands and the matching complementary gestures 

 

6.3.6 Discussion 

The direct intuitiveness results shed light on the level of agreement of a certain population 

regarding the use of a set of gestures to accomplish certain tasks. Even though agreements for 

gesture-command associations ranged from 59%-100% for the VMR and robotic arm tasks, the 

overall agreement was only 34% and 18% for the VMR and robotic arm tasks, respectively. This 

seems to refute the claim that subjects consistently use the same gestures to represent the same 

commands while performing tasks, as suggested by Hauptmann [Hauptmann and McAvinney, 

1993].  

Regarding complementary intuitiveness, the master set for the VMR task presents an 

interesting case. Five gestures in the master set for the robotic arm task are missing in the master 

set for the VMR task, and four gestures in the master set for the VMR task do not appear in the 

master set for the robotic arm task.  From the gestures missing in the VMR task, 9 (fist right) and 

11 (fist left) were paired as complementary gestures in the robotic task for ‘wrist CW/ and wrist 

CCW,’ which are commands unique to the robotic arm gripper control, and the use of the fist is 

naturally suited to these actions. Some concepts regarding the choice of complementary matching 

can be explained using part of the data from the complementary intuitiveness matrices in Tables 

D.10 and D.11. 

The complementary commands (left-right) (a-b) are highly popular, and one reason being the 

high intuitiveness between the wrist movements and their correlations with the direction of the 

command (for the left command, the wrist is turned left, and the same for the right direction). The 

postures based on palm down are more popular since they are more natural to hold (cause less 

strain). For the complementary commands up-down (c-d), the strength of belief values were 

lower, probably due to the fact that it is more difficult to resemble the (up-down) direction, when 

holding the hand in 2D and when the camera is located above the hand (Figure  6.3). 

Nevertheless, it is somehow more natural to match the “palm-up” gesture to the “up” command, 

and the same regarding the “down” command (Figure  6.10 (c)). Also, for the up-down 

commands, the last pair of gestures (Figure  6.10 (d)) is complementary because of the 

extension/closing of the index finger. The complementary relation is not apparent, and the 

connection to the commands can be explained by the index pointing out for the “up” command, 

and the finger retracted to show a lack of the “up” action.  

 

6.4 Stress experiments 

6.4.1 Overview 

The experiments aimed to assess the static stress of the postures, the transition stress between 

different postures, and the duration of static and posture transitions, using subjective evaluations 

of the users. A predictive model was developed to predict most of the values for the transition 

stress and duration of transition. This was due to the large number of experiments required to 
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assess these measures for all possible transition gesture pairs. In this alternative approach the 

model was built based on empirical data obtained from the static stress experiment. 

 

6.4.2 General set up 

The experiments involved holding postures required in a work environment similar to the real 

environment in which a user controls robots. The WE-160 Panasonic Video Imager connected to 

the Matrox Meteor Standard frame grabber was used to capture gesture poses. The device 

included a flat plate. The user held the gestures while he was sitting with his hand extended over 

the surface or suspended in air at a fixed height (Figure  6.3). The camera captured the upper view 

of the hand, from the wrist to the end of the hand. Because of the physical set up of the gesture 

capture system, the application used in the experiments was designed to reflect this view of the 

hand (Figure  6.11). 

 

 

Figure  6.11.  Plan view of the user's hand 

 

 

6.4.3 Software applications 

The screen layout (Figure  6.12) of the application developed to collect static stress responses 

was divided into several areas. There was an area for the user to enter personal details including 

first name, last name, and ID number, and instructions in a large text box telling the user how to 

proceed. Below it was an image with the virtual hand posture. A time scale shows the current 

lapse of time. To the right of the time scale there was a scale to show the progress of the 

experiment, in percents. Thumbnails of the master set of gestures appear at the bottom of the 

display. The thumbnail of the current gesture is highlighted to show the current posture selected 

by the application. A vertical group of radio buttons ordered according to the “Borg scale for 

rating perceived exertion” [Borg, 1982] was presented in the right side of the interface. The scale 

had 10 levels of fatigue: 0-Nothing at all, 1-Very Weak, 2-Weak, 3-5 Moderate, 5-6 Strong, 7-9 

Very Strong, and 10-Extremely Strong.  

All the gestures appear randomly on the image window, and per appearance, the user rates the 

gesture according to the effort invested. Every selection was inserted into a static stress table, 

which is part of the stress database. Every record in the table includes the user details, the code of 

the posture, and a stress level from the Borg scale. Twenty seven gestures, which represent the 

master set of gestures for the robotic and VMR tasks together (union of sets of gestures of both 

tasks), were presented in the application. Two additional gestures were also included to present 

extreme conditions of fatigue. The database information was later used to find the average level 

of effort that the users assigned to every posture in the master set. 
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Figure  6.12. Interface for static stress experiment 

 

The application (Figure  6.13) to measure the transition stress was similar to that used for the 

static stress, with the following differences: 1) there were two images with the virtual hand on 

them, the left image was for the beginning gesture and the right image was for the ending gesture; 

2) there is no time scale; 3) there was a button under the virtual hand images. This button had 

three different labels: (1) “start “ for the starting gesture, (2) “stop” for the ending gesture, and (3) 

“Finish”, was written, after which the user ranked the transition between gestures. 

Both start and end gestures appeared randomly on the image windows, but the same pair was 

never repeated. The user ranks the transition using the Borg scale, which reflects the effort to 

change from one posture to another. This value, user details, and the code of both postures in the 

gesture master set were inserted in a record entry in the stress database. The total number of 

posture pairs presented in the interface was 60, obtained from two subsets of six postures each 

from the robotic arm and VMR master sets of gestures. This information was used to find the 

average transition effort between gestures and enabled the dynamic stress to be partially 

completed. 

 

 

Figure  6.13. Interface for the dynamic stress experiment 
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6.4.4 Procedure 

To measure static stress, an experiment was conducted using an application developed for this 

purpose. The gestures appeared in random order on the screen, and the user was asked to imitate 

the gesture and hold it suspended in mid-air for 25 seconds. The user’s hand was placed over the 

flat surface of the video imager, so the upper view of his hand appeared similar to the gesture 

proposed in the interface. When the 25 seconds had elapsed, the user rated the effort in holding 

the pose on a scale of 1 to 10, with 1 being the least stressful and 10 the most. The Borg scale for 

rating perceived exertion was used for the rating process. Although the stress measure was 

relative to every subject, the experiment revealed that there were universally difficult to repeat 

gestures. However, there were also completely effortless gestures. For example, the ‘rest’ 

posture, in which the hand is completely relaxed, is one of these gestures. At the start of the 

experiment, the user was asked to experiment holding a very difficult posture and a relaxed one, 

to have a clear idea of both extremes of the scale. The 27 gestures discovered in the previous 

section plus two additional, very stressful gestures (Figure  6.14) were added to the testing set. 

 

Figure  6.14. Extremely difficult postures 

Static stress measures were especially useful to develop a predictive model that expressed the 

values of dynamic stress as functions of static stress.  The model was developed using static 

stress measures from 29 hand gestures obtained from 19 students from both the Industrial 

Engineering and Management Department and the Communications Department at Ben-Gurion 

University of the Negev. The dynamic stress values and their durations were postulated to be a 

function of the starting and ending posture stress values. The current experiment captured the 

transition duration together with the subjective assessment of stress in carrying out the transition. 

In the dynamic stress application, the user controlled the flow of the transition. When the user 

was ready, he/she requested the ‘begin’ gesture of the transition, imitated it with his hand, and 

then requested the ‘end’ gesture. He changed the configuration of his hand to imitate the ‘end’ 

gesture, after which he finished the cycle by pressing the ‘finish’ button. The time required by the 

user to imitate the ‘end’ gesture and press the finish button was the transition time for this pair of 

gestures. Once the cycle was over, the participant graded the transition (from the appearance of 

the end gesture to the end of the cycle) with the same scale used to rate static gestures. Similar to 

the static gesture rating, the users were instructed to consider both physical and mental stress. 

Both the stress and the duration time for the transition were recorded in a database.  

Without the prediction stress model, it would have been necessary to find 506 entries (23*23-

23). For the VMR task, there were a total of 22 postures; however, some of the stress transitions 

revealed themselves when identifying stress motions and positions for the robotic arm, since there 

were 18 common postures between the different task vocabularies for the robotic arm tasks. Four 

additional postures and their transitions must therefore be added to the calculation. This would 

make 506 + 4 (new postures) * 22 (remainder of the postures) * 2 (transition ‘to’ and ‘from’ the 

posture) = 682 observations necessary. Since we already found 60 observations, it was only 

necessary to make an additional 622 observations. To find 30 transitions, however, requires the 

duration of the experiment to be 30 minutes with at least 19 students. For 622 observations, 

622*19=11,818 minutes were required, and therefore a total of 197 hours were saved. 

This number is prohibitive, and hence I formulated a method to gather this data based on the 

partial information that was already acquired in the static stress experiment. The basic intuition 
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that guided this reasoning was that transition stress is a function of the static stress of each of the 

two gestures participating in the transition. Assuming a linear relationship between the transition 

stress and the static stress, it is possible to create a linear regression function. The assumption of 

linearity was the initial approximation to model the dynamic stress, and can be confirmed 

empirically using subjective data. An additional route  is to create a biomechanical model that can 

be validated with physiological results using an EMG. 

To validate the linear assumption, a short experiment that utilized a small subset of the master 

set was performed. The training subset used all the transitions between the gestures 

(1,7,25,27,28,29), and transitions between all the gestures (4,6,8,10,16,27). The sample set used 

all the transitions between the gestures: (30,31,32,33,34,35). Twelve, seven, and seven 

participants took part using the first, second, and validation sets, respectively. 

 

6.4.5 Results and analysis 

The average stress and standard deviation of holding each of the master set gestures (a total of 

27 originals plus 2 additional = 29), is shown in Table  D.16. The results for the average transition 

stress using two subsets of six gestures each is presented in Tables D.17 and D.18. 

Collectively, both subsets used for the transition stress experiment result in a total of 60 

observations (2*6)(6-1). To establish a linear regression function, define SGi and SGj as 

independent variables where here SGi and SGj represent the stress of holding gesture Gi and Gj, 

respectively. Let the dependent variable SGij represent the transition stress from changing gesture 

Gi to Gj. The regression function can now be stated as 

SGij=a1*SGi + a2*SGj 

Note that this regression function goes through the origin. This is because a transition stress 

between two equal postures requires zero effort to hold (the relax posture, for example must also 

be zero). The regression analysis yielded an R
2 

of 0.977 and regression coefficients of a1=0.091 

and a2=0.905 with the significance levels of 0.01 and 0.0, respectively. The standardized mean 

squared error is a good indication of how close the initial assumption was to the reality. A scatter 

plot of the data and the regression line along with the detailed results of the regression are 

presented in Appendix H. 

Similar to the model to predict the transition stress, a function to predict the transition time 

from a start posture to an end posture was pursued. It was reasonable to assume that changing the 

posture to a stressful gesture, takes longer than changing to a comfortable posture. For highly 

unpleasant gestures, it took several minutes to imitate it correctly (when possible). Alternatively, 

releasing a stressful gesture from tension occurred almost instantly.  

By using all the 60 observations, including transition times from transitions between different 

gestures, a prediction model using linear regression through the origin (without constant term) is 

constructed. Let the independent variable be TGij, the transition time (duration) for changing 

gesture Gi to Gj. The hypothesed regression function then becomes: 

TGij=b1*SGi + b2*SGj 

In this case, R
2
= 0.95, and b1=0.104 and b2=0.973 with the significance of the coefficients 

0.063 and 0.000 respectively. Results of the regression run and a scatter plot can be found in 

Appendix H. 

A subset of 6 out-of-sample gestures (taken from the large master set Gz , not from the master 

set Gm), labeled 30-35, was used to validate the resultant regression functions. Seven participants 

(not those that participated in the training) took part in the validation experiments. Figures 6.15 
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and 6.16 show the regression results for the transition stress and transition duration experiments, 

respectively. 

 

6.4.6 Discussion 

From Table  D.16 gestures 29 and 28 received high stress values, and hence, corroborated the 

initial assumption that those gestures were stressful to hold (Figure  6.14). They also received 

higher standard deviations, probably since difficult gestures were perceived slightly different by 

different people (depending on tendon flexibility and the skill of the participant), while there was 

a wide consensus regarding the stress levels of medium and low stress level gestures. Another 

highly stressful gesture, number 12 (Figure  6.17), received similarly high stress values; it is the 

next most difficult gesture after 28 and 29 with a high standard deviation. For gesture 12 the wrist 

is bent toward the thumb, which is less stressful than bending the wrist toward the ring finger. 

However, this posture is considered a special case of ulnar deviation, and indeed, it is one of the 

most difficult cases described above. 
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Figure  6.15. Plot between real and predicted transition stress (validation) 
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Figure  6.16. Plot between the actual and predicted duration time (validation) 
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12  

Figure  6.17. Difficult gesture caused by ulnar deviation 

Gesture difficulty levels were determined based on the effects of blood flow restriction to the 

stressed joints during static load, which caused strain and fatigue on the muscles. The higher the 

strain, the greater was the level of difficulty. In terms of their limbs, people preferred being in 

motion rather than maintaining static postures. For example, when holding a stressful posture for 

an extended period, we extend and retract the finger joints to relieve the stiffness.  Frequently, 

fatigue is concentrated on the wrist as a result of its posture and as a direct result of repetitive 

finger and hand movements. Several general guidelines are used regarding wrist postures 

[Griffins, 2001]: 

1) Avoid Extension: Bending the hand upward at the wrist 

2) Avoid Flexion: Bending the hand downward at the wrist 

3) Ulnar Deviation: Bending the wrist toward the ring (little) finger. 

Regarding the transition stress, interesting results were obtained from the experiments. The 

regression analysis conducted with both subsets of gestures indicates that the transition stress is 

affected primarily by the ending posture. Specifically, 90% of the static stress of the final posture 

was present in the transition stress between the starting and ending postures (the coefficients of 

the regression were a1=0.091 and a2=0.905, respectively). The same was observed for the 

duration of the transition, which showed 90% dependence on the ending posture stress (the 

coefficients of regression were b1= 0.104 and b2=0.973). Without the prediction stress model, it 

would have been necessary to find 30 transitions, involving a 30 minute experiment with at least 

19 students. For 622 observations, 622*19=11818 minutes were required; therefore, a total of 197 

hours were saved. 

 

6.5 Validation experiment (task completion time performance) 

6.5.1 Overview 

These experiments were designed to test the claim presented in the beginning of this thesis that 

the analytical performance measures Z1, Z2, Z3 may act collectively as proxies for task 

completion time. This implies that good vocabularies, indicated by high intuitiveness, comfort, 

and accuracy, correspond with reduced task completion time; bad vocabularies, on the other 

hand, with low intuitiveness, high stress (low comfort), and low recognition accuracies, 

correspond to longer task times. We state this in terms of the hypothesis ( 1.2) (one for each task). 

GVG and GVB are sets of GVs where GVGf GVB i.e. Z
G

i > Z
B

i (i=1,2,3). With respect to the 

performance of a task, we will obtain learning rate curves for repeated trials of a given 

vocabulary. The learning curve showed steady improvements in performance as the task was 

repeated [Asher, 1956; Boston Consulting Group, 1970; Wright, 1936]. We selected the standard 

times of the learning curve to represent the run time performance of a given GV. Thirty two users 

participated in this experiment. Each user tried one different GV for 15 trials. Previous 

experiments showed that 15 trials were enough to reach standard times. [Wachs et al., 2002]. 

6.5.2 General set up 

The following experiments use the hand gesture recognition system, with a setup similar to 

that in Section 6.4. The only difference was that the video capture stream was activated, using the 
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WE-160 Panasonic Video Imager connected to the Matrox Meteor Standard frame grabber. The 

user controlled the actions in the applications by evoking commands using hand gestures. Figure 

 6.11 shows a top view of the gestures that were captured from the wrist to the finger tips. 

 

6.5.3 Software application 

Three applications were used in this experiment. The first was an interface that lets the user 

select the type of task to complete and the type of vocabulary to be used in the task. The user’s 

selection must respect a guideline in which a task and vocabulary are assigned to each user. Two 

types were presented to the user: the VMR and the robotic arm tasks, and the user must select 

one. The vocabularies were indexed from 1 to 16 for each type of task. The first eight were 

considered “Good GV’s” and the last eight were “Bad GV’s”, to be described in Section  6.5.5.1; 

however, no indication was given to the users about this determination. On the right side of the 

screen the number of times that each task was performed by the same user was displayed, (Figure 

 6.18).  

 

Figure  6.18. Main application for task and vocabulary selection 

The main interface launched either the hand gesture robotic arm control system (Figure  6.19) 

or the hand gesture VMR control system (Figure  6.20) depending on user selection.  

 

 

Figure  6.19. Hand gesture robotic arm control system 
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Figure  6.20. Hand gesture VMR control system 

 

Each system had a similar layout. The top left side of the screen showed the capture window, 

which presented continuous video images acquired with the Panasonic Video Imager. The hand 

gesture was displayed when the user held his hand under the camera and appeared black and 

white as a result of the preprocessing stage. A small label with the name of the command 

appeared in the top left of this window when the gesture was recognized; otherwise, 

“Unrecognized” appeared. On the top center of the screen, a row of vocabulary images were 

shown. The row of thumbnail images of gestures in the GV was displayed as a reminder. Above 

each gesture a command name associated with the gesture was presented. This way the user knew 

which command was evoked while the user was holding a posture. Below the capture window, in 

the main area of the screen, the virtual 3D model of a 5 DOF robotic arm or a VMR were 

presented according to the type of task. On the right of the main screen there were two buttons: 

“Run” was used to start the video capture process, and “Close” was used to close the application.  

 

6.5.4 Procedure 

Sixteen subjects participated in this experiment. One type of task (Robotic arm or VMR)  and 

a vocabulary (from the sixteen GVs) were assigned to each subject. The assignment (user, task 

type, and vocabulary) was given to the user by the tutor. The first eight vocabularies were from 

the VG set (GVG(i) , i=1,..,8), and the last eight were from the VB set (GVB(i) , i=1,..,8). Each 

subject tested one vocabulary. Once the subject selected the task and vocabulary from the main 

interface (Figure  6.18), the application with the appropriate task was launched. The controlling 

commands were configured to work with the hand GV selected by the user. The task was 

explained to the user, following the description in Sections 6.1.1 and 6.1.2. The procedure to 

complete the task remained the same, but the user must control the devices using only hand 

gestures. To initiate the user on proper posture position, the user was allowed some trial 

exercises. The user was asked to try each gesture sequentially until every gesture was recognized. 

Recognition was achieved when the command assigned to the gesture was presented in the top 
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left of the capture window. This process was necessary to ensure the user knew how to hold the 

posture correctly. Of course, this did not guarantee that the testee formed and held the gesture 

correctly during the actual execution of the task. Moreover, successful learning of the gesture 

required repeated practice. 

Once the user knew the commands using hand gestures, he was allowed to start the task. In 

both applications there was a “start” command to begin the task, and once this action was evoked, 

the completion task time was initialized and displayed in the task view. The completion time was 

stopped and recorded after the user evoked the “stop” command upon task completion. In 

addition to the completion time, the first and last names and the identification number of the user 

were stored. For the VMR task, impacts of the sides of the road were stored as well. After the 

first trial the subjects received feedback on task performance. The subjects could also raise 

questions about the task. In subsequent trials, the user completed the task and no help was 

provided to him. Each subject repeated the experiment 15 times for each assigned task-GV.  

 

6.5.5 Results and analysis 

6.5.5.1 Generation of good and bad vocabularies (VG and VB) 

To validate the statement that there was a relation between the GV selected and the 

corresponding task completion time, it was necessary to find eight VG and VB vocabularies per 

task type. The VG vocabularies were dominating solutions of the VB vocabularies, which means 

that each GV that was from the VG set of vocabularies had higher associated values for the three 

indices (accuracy, intuitiveness, and comfort) than each GV from the VB set. Both vocabularies, 

VG and VB, were obtained from a series of solutions generated using an initial subset of solutions 

and a combination of weights. Using the CMD (see Chapter  4.5), the initial subset of the solution 

was obtained. The VG and VB sets were obtained from initial solutions with high and low 

recognition accuracy, respectively. To acquire solutions with high recognition accuracy, the 

CMD can be used as presented in Chapter  4.5. However, to get low recognition accuracy 

solutions, instead of looking for the Max argument in ( 4.11), the Min argument was necessary. 

Eight high recognition candidate gesture sets using Amin=96.25%, and an additional eight low 

recognition candidate gesture sets using Amax=87.81%, were selected. The subsets of gestures that 

yielded high recognition accuracy were called “GHA,” and the subsets that yielded low 

recognition accuracy were called “GLA.” The same procedure was used for the robotic arm case, 

where the subset of necessary gestures was ten. The upper and lower bounds were Amin= 98.33% 

and Amax=90.667% for the GHA and GLA, respectively. Tables 6.3 and 6.4 show the 16 subsets of 

gestures for the VMR and 10 subsets of gestures for the robotic arm cases, respectively. The top 

half of the table included the solutions for the GHA and the bottom half those for the GLA.  

From the initial solutions obtained from Tables 6.3 and 6.4, a series of associated solutions 

were generated. To obtain a set of associated solutions for a given GV from GHA or GLA, the 

weights w1 and w2, given to the intuitiveness and comfort objectives in the QAP(Gn) (see P  4.4), 

were varied. Each of the weights w1 and w2 were varied from 1 to 10 in steps of 1, such that 

w1+w2=10. Hence, a total of 11 combinations of weights for each of the 16 solutions for the 

robotic arm case yielded 176 solution points. For the VMR case, the 11 weight combinations for 

each of the 10 solutions, yielded 110 solution points. These solutions appear in Figures 6.21 and 

6.22, where the solutions generated using the same GHA or GLA (same accuracy value) are 

represented with the same icon 
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Table  6.3. Initial subset of gestures for the VMR case 

 

id GHA+LA Acc(%)

9 6 7 8 10 12 13 17 21 99.38

10 6 7 8 10 12 17 20 21 99.38

11 6 7 8 10 12 17 21 23 96.25

12 6 7 8 10 12 17 21 24 99.06
13 6 7 8 10 12 17 18 21 99.69

14 6 7 8 10 12 17 22 24 97.50

15 6 7 8 10 12 17 18 20 99.38

16 6 7 8 10 17 21 26 27 99.69

1 1 2 3 4 5 10 20 26 88.13
2 1 2 3 4 5 10 20 23 84.69

3 1 2 3 4 5 10 22 26 86.88

4 1 2 3 4 5 10 17 22 86.56

5 1 2 3 4 5 10 13 17 87.81

6 1 2 3 4 5 10 13 23 84.69

7 1 2 3 4 5 10 13 22 86.56
8 1 2 3 4 5 10 18 22 86.88  

 

Table  6.4. Initial subset of gestures for the robotic arm case 

id GHA+LA Acc(%)

1 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 98.5
2 4 5 6 7 8 10 11 14 16 17 19 20 24 26 27 98.5
3 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 98.33
4 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 19 20 24 26 27 98.33

5 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 24 26 27 98.33

6 1 2 3 4 5 9 12 13 15 16 17 19 20 23 27 90.67
7 1 2 3 4 5 6 9 12 13 15 16 17 19 20 23 90.67

8 1 2 3 4 5 7 9 12 13 15 16 17 19 20 23 90.67

9 1 2 3 4 5 8 9 12 13 15 16 17 19 20 23 90.67

10 1 2 3 4 5 9 10 12 13 15 16 17 19 20 23 90.67  
 

.  
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Figure  6.21. Intuitiveness vs. comfort for 16 gesture subsets for the VMR study 
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Figure  6.22. Intuitiveness vs. comfort for 16 gesture subsets for the robotic arm study 
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It should be noted that a few equal solutions were obtained for different values of the weights 

(w1,w2), and thus appear as a single point in the graph. It is also noted that these tradeoff curves 

are mostly piecewise convex [a few points do not follow this pattern due to the non-exact 

solutions obtained from the simulated annealing approach used to solve the integer QAP(Gn) (P 

 4.4)]. 

Eight dominating and dominated solutions were selected from the 176 and 110 solutions for 

the robotic arm and VMR studies, respectively. The selection can be done visually by picking the 

points that are placed on the upper right side of the plot for the VG set, and by selecting points on 

the bottom left side of the plot for the VB set. The points for the VB set must be dominated by the 

points selected for the VG set. For an explanation of dominating and dominated solutions, see 

 Appendix B. Table  B.1 presents the 16 GV solutions. The first 8 rows are for the VB solutions 

and the last 8 are for the VG solutions. Table  B.2 presents the results for the robotic arm study. To 

see the images of the gestures associated with the commands for each of the VG and VB sets, see 

Appendix C. 

 

6.5.5.2 The user learning curves 

The task completion times (for the robotic arm and VMR tasks) for the 16 users in the 15 

trials, (total of 240 trials) are presented in the Tables 6.5 and 6.6, respectively.  

 

Table  6.5. Completion time (in seconds) for the robotic arm task 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AVG 3AVG
1 283 177 151 153 213 125 96 107 104 107 95 88 86 95 99 93
2 171 229 177 144 165 197 94 99 126 85 96 85 81 99 84 88
3 240 232 150 138 128 115 129 141 111 108 98 88 89 80 85 85

VG 4 207 144 123 92 116 104 93 75 77 80 95 92 71 83 67 74 88
5 208 139 99 112 106 84 88 83 88 159 86 121 80 87 88 85
6 223 183 160 136 162 242 118 97 92 112 100 102 89 90 81 87
7 244 236 292 155 164 147 100 97 109 102 101 97 104 122 96 107
8 167 121 98 81 107 90 87 78 83 115 78 89 84 62 109 85
9 260 300 129 135 150 91 136 133 125 126 131 134 87 103 98 96

10 255 131 118 136 140 142 136 101 96 218 96 83 110 107 80 99
11 300 293 300 236 243 236 300 162 208 157 198 127 100 125 132 119

VB 12 300 229 221 165 123 130 155 169 125 111 111 114 91 115 114 107 119
13 300 300 237 255 300 209 271 250 134 121 191 124 139 164 125 143

14 300 282 296 242 294 257 160 173 187 179 166 122 115 126 155 132
15 300 260 184 300 148 178 137 148 124 115 98 107 102 85 91 93
16 190 196 223 135 226 128 236 265 266 135 267 184 141 182 168 164

GV  \  Trials

 
. 

Table  6.6. Completion time (in seconds) for the VMR task 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AVG 3AVG
9 300 278 180 188 179 162 149 143 144 114 103 112 121 103 123 116

10 294 174 148 136 151 138 134 130 138 115 120 117 118 126 118 121
11 229 207 186 137 142 133 147 133 145 140 132 129 116 117 119 117

VG 12 177 142 158 170 133 129 119 119 114 115 112 121 113 111 104 109 115
13 300 251 222 181 255 168 163 160 135 133 139 145 121 132 134 129

14 275 182 135 141 127 115 110 110 101 97 97 103 98 104 95 99
15 261 148 145 224 136 160 149 159 143 156 143 130 131 142 113 129
16 160 138 122 130 106 110 111 100 98 105 106 103 96 103 94 98

1 300 283 226 182 173 175 194 170 170 167 178 180 130 147 152

2 255 255 239 186 189 222 214 151 169 169 157 151 144 128 200 157
3 300 300 300 190 183 147 171 147 188 127 180 132 127 153 155 145

VB 4 300 300 265 249 231 233 192 167 177 180 137 126 156 155 143 151 153
5 300 252 212 196 195 171 169 155 173 149 141 130 146 135 143 141
6 300 265 242 233 158 189 144 162 127 147 119 125 113 134 112 120
7 300 326 229 251 243 253 241 202 214 200 192 223 214 157 169 180
8 251 194 173 205 182 161 204 205 300 159 211 228 171 191 170 177

GV  \  Trials
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In these tables, the rows stand for the different GV’s and the columns for the trial numbers. 

Each GV was tested by a different participant. The last column of the tables shows the average of 

the last 3 trials, for which we consider the standard task completion time. The first eight rows 

used “good GV’s” (VG) while the last eight rows used “bad GV’s” (VB) for the robotic arm task; 

the opposite was true for the VMR task. Figure  6.23 shows the robotic arm task learning curves 

for the VG and VB vocabularies, respectively. The learning curves for VG and VB obtained in the 

VMR task are presented in Figure  6.24. Scatter plots can be found in Appendix G. 
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Figure  6.23. Learning curve for the VG and VB vocabularies used for the robotic arm task 
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Figure  6.24. Learning curve for the VG and VB vocabularies used for the VMR task 
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The best fit learning curve equations ( 3.14) for the VG and VB vocabularies for the robotic arm 

task are Yn=217.89 n
-0.348

 and Yn=298.27 n
-0.327

, respectively. The learning rate, using ( 3.15) for 

the VG and VB are r=0.785 and r=0.797, respectively. In the VMR task the learning equations for 

the VG and VB vocabularies are Yn=229.86 n
-0.273

 and Yn=302.16 n
-0.260

, and the learning rates, for 

the VG and VB are r=0.827 and r=0.835, respectively. A lower learning rate means faster learning. 

To test the hypothesis in ( 1.2), a t-test was performed between standard completion times for 

the VG and VB sets for both the robotic arm and VMR. To determine the standard times, an 

average of the last three trials of the learning curve was taken. Table  6.5 shows that the mean 

completion time for the robotic arm task using VG was much shorter than the time using VB 

(τ(GVG) =87.98 sec< τ(GVB)=118.95 sec). This was true with a p=0.0059 at the 0.5% level of 

significance. For the VMR task (Table  6.6) the task completion time using VG was shorter than 

using VB (τ(GVG)=114.67 sec< τ(GVB)=153.04 sec). This was true with p=0.00031 at a 0.03 

percent level of significance. The complete t-test runs are in Appendix H 

 

6.5.6 Discussion 

The experimental results indicate the connection between the selected GVs and task 

completion and learning times. For the robotic arm task, the learning curves showed that standard 

times were reached after 13 trials. When using VG, the average standard task completion times 

during the last three trials a were shorter  than when using the VB (p= 0.0059). For the VMR task, 

in which the averaged completion time was compared between the VG and VB vocabularies, the 

time to complete the task using VG was also significantly shorter than when using VB 

(p=0.000313). The regression results, two exponential learning curves, incorporated learning 

rates of r=0.785 and r=0.827 for VG and VB, respectively. For the VMR and robotic arm tasks, the 

results were r=0.827 and r=0.835 for the VG and VB, respectively. 

In both tasks, the use of the VG vocabulary yielded shorter standard task completion times (the 

robotic arm task τ(GVG) =88 sec< τ(GVB) =119 sec, and the VMR task τ(GVG) =115 sec < 

τ(GVB) =153 sec). Therefore, the main hypothesis ( 1.2) is true, indicating that the use of more 

natural vocabularies have a positive direct impact on the performance of the task, by reducing its 

completion time. In the case of VG, the first trial is much shorter (the robotic arm task 218 sec< 

298 sec, and the VMR task 230 sec < 302 sec) than when using VB, which corroborates that VG is 

easier to use for a beginner than VB. Regarding the learning rate, it was lower for VG than for VB 

(the robotic arm task 0.785<0.797, the VMR task 0.827<0.835). A smaller learning rate 

represents faster learning, supporting the posit that beginner users will learn faster, and thus 

achieve shorter standard times more quickly,  when using VG than when using VB. 

The process of learning is related strongly to the intuitiveness of the vocabulary but the 

performance time is also affected by vocabulary stress factors. 

 

6.6 The memorability test experiment 

6.6.1 Overview 

To establish whether there is a relation between the naturalness of a GV and the memorability 

of the subject when using that GV, a post-validity experiment was conducted. This experiment 

was performed immediately after finishing the task completion time experiment (Chapter  6.5). 

Through a software application, the users matched commands to gestures, reflecting the 

associations existing in the GV that were assigned to them in the previous experiment. The goal 

of this chapter is to validate the hypothesis ( 1.3).  
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6.6.2 General set up 

The memorability experiment required only a computer station placed next to the computer 

with the Panasonic Video Imager, and hence, the user was not able to see the previous setup to 

avoid clues in the memory testing process. In this PC station, an application was executed for the 

subject’s use. 

 

6.6.3 Software application 

The memorability application (Appendix A) was based on a computer screen display where on 

the left side there was a list of all the commands necessary to complete the task.  Close to each 

command there was an arrow icon pointing to the opposite side to the command. On the bottom 

part of the form there was a collection of thumbnails representing the common set of gestures. 

Each thumbnail could be dragged to the right side of an arrow to match it with a command. 

 

6.6.4 Procedure 

At the completion of each of the 15 trials for each task completion time experiment, the 

subject was presented with the memorability application discussed above. For the robotic task the 

list included 15 commands, while for the VMR it only included 8. At the bottom of the form there 

was a group of 27 gesture posture thumbnails. The user was instructed for each command to 

select and drag a thumbnail adjacent to it. This represented the gesture the subject remembered as 

being associated with the command during the experiments. It was explained to the user that he 

would remain with extra thumbnails that were not selected to be associated with the commands at 

the end of the test. In case the user does not remember an association, he/she can choose to leave 

the command without a paired thumbnail. When the memorability test was finished, the user 

filled out a hardcopy feedback form where he/she could, for example, express any problems 

encountered and suggest improvements. Additional information about gender, handedness, or 

coordination problems was also collected in this form. Figure  A.3 shows a copy of the feedback 

form. 

6.6.5 Results and analysis 

The score for this task was a measure of memorability based on the percent of correct 

associations. For the robotic task, Tables 6.7 and 6.8 show the result of the memorability test for 

the robotic and VMR tasks, respectively. The success column stands for the memorability score 

in percent. The last column indicates the type of vocabulary (VG for Good GV, and VB for Bad 

GV). The average memorability scores for the robotic task were found to be 87.5 and 70.83% for 

the VG and VB, respectively. To confirm whether this was significantly different, a t-test was 

conducted. The t-test results are shown in Table  H.9 in Appendix H. The result showed that the 

mean scores were significantly different (0.053 ~= 0.05) at the 5 percent level. 

For the VMR task, the average percent memorability scores were high at 96.66 and 95.00%. 

The t-test showed that the difference was far from being significant (0.58>>0.05) at the 5% level. 

The t-test results are shown in Table  H.10 in  Appendix H. 

 

6.6.6 Discussion 

The robotic VG vocabulary memorability test performed immediately after the 15 repetitions 

of the task trials shows that two individuals found all matchings between commands and gestures 

with no errors. The worst test was done by one individual who confused four matchings. With the 

same task, however, using the VB, only one subject succeeded in matching all command-gestures 
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correctly. The worst performance included nine matching mistakes. It can be concluded that the 

more natural vocabulary was easier to remember than the less natural (p=0.053). 

 

Table  6.7. Memorability score test for the robotic arm task 

Subj N GV Gender Errors Success (%) Type
1 1 F 4 73.33 GG
2 2 M 0 100 GG
3 3 M 0 100 GG
4 4 M 2 86.67 GG
5 5 F 2 86.67 GG
6 6 M 3 80.00 GG
7 7 F 3 80.00 GG
8 8 M 1 93.33 GG
9 9 M 5 66.67 GB
10 10 M 3 80.00 GB
11 11 F 8 46.67 GB
12 12 F 9 40.00 GB
13 13 M 2 86.67 GB
14 14 F 5 66.67 GB
15 15 F 3 80.00 GB
16 16 F 0 100 GB  

 

Table  6.8. Memorability score test for the VMR task 

Subj N GV Gender Errors Success (%) Type
1 1 M 0 100 GB
2 2 M 0 100 GB
3 3 M 1 93.33 GB
4 4 F 0 100 GB
5 5 M 1 93.33 GB
6 6 M 3 80.00 GB
7 7 M 1 93.33 GB
8 8 M 0 100 GB
9 9 M 1 93.33 GG
10 10 M 1 93.33 GG
11 11 F 0 100 GG
12 12 M 0 100 GG
13 13 F 2 86.67 GG
14 14 M 0 100 GG
15 15 F 0 100 GG
16 16 M 0 100 GG  

 

The same test was performed on the VMR task. It was found that using the VG, 5 subjects 

matched all commands to the correct gestures. In the worst case, two mismatchings were done by 

one subject. Using VB, 4 subjects found all the associations (0 mistakes), and in the worst 

performance one subject made 3 mistakes. However the results for the VMR task were not 

statistically significant. It seems that the reason that there was no significant difference in 

memorability for good and bad vocabularies is that the VMR task included only eight commands-

gestures associations. It was not difficult to remember a limited number of associations even 

when there was no correlation at all between the objects to be associated. When the number of 

associations grows, any clue that may help to find a correct association is highly valuable. The 

naturalness of a vocabulary is a considerable clue for large vocabularies as shown in the robotic 

arm memorability test. 
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7 Case studies 
7.1 Overview 

The previous chapter described all the steps required to obtain the human psycho-

physiological input factors (Figure  3.1) for the robotic arm pick and place and a VMR drive task. 

The present chapter adopts the same two tasks as case studies to obtain candidates of hand GVs 

for use in a multiobjective criterion problem ( 3.2). Specifically, this chapter shows how the input 

factor matrices obtained in module 1 of the architecture (Figure  3.1) were applied to modules 1 

and 2 of the vocabulary methodology. This means finding a feasible subset of gestures using 

either of two decomposition methods (DCM or CMD), and then using a complete enumeration 

method. Only a limited enumeration run is presented due to the large search space of the problem. 

For module 3, the command matching algorithm is used for each subset of gestures. The feasible 

solutions (GVs) are presented to the decision maker together with an approximate set of Pareto 

points GV' to aid the decision maker in the selection of a single GV. Denote the set of feasible 

GV solutions found as Γ. A solution GV'∈ Γ is said to be Pareto optimal (or a non-dominated 

solution for the MOP), if and only if there is no other GV∈ Γ such that Zi(GV)≥ Zi(GV') for all 

i=1,2,3, with at least one strict inequality. 

 

7.2 Determination of input matrices – module 1 

As a result of the human factors experiments, the frequency, direct and complementary 

intuitiveness, and the stress and duration matrices were obtained. A normalization step was 

necessary to have all the matrices in the same range of values. Let bij be elements of any arbitrary 

matrix B that we want to normalize. Let Qtot be the sum of all the elements in the matrix. Let l be 

the scaling factor, and 
ijb  the elements of normalized matrix B. The values of 

ijb  are obtained by 

applying ( 7.1) and ( 7.2). The scaling factor l was 1,000 for the frequency, direct and 

complementary matrices, and was 100000 for the stress and duration matrices to get normalized 

values from 0-999.  

 

∑∑=
m

i

m

j

ljtot fQ

 

( 7.1) 

l×=
Q

b
b

ij

ij
 ( 7.2) 

 

Normalized matrices for the robotic arm and VMR task, respectively, were calculated using 

( 7.1) and ( 7.2). In Tables D.25 and D.26 the frequency matrices have rows and column indices 

corresponding to commands. For the intuitive matrices (Tables D.5 and D.6), the indices of the 

gestures appear in the first column, and the indices for the commands appear in the first row. The 

commands and their respective index are presented in Tables 6.1 and 6.2. 

Tables D.13 and D.14 show the complementary matrix with the indices of each gesture in the 

first and second columns, the rest of the columns are for the indices of pairs of complementary 

commands. For example, the index ‘1’ represents the first two commands in Tables 6.1 or 6.2, the 

index ‘2’ represents the second pair of commands in those tables, and so on. Both the direct and 

complementary intuitiveness matrices used were weighted. The stress and duration matrices show 

values for the union of gestures used in both tasks. There are 22 and 23 gestures in the VMR and 

robotic arm gesture master set, respectively (Appendix E). The process to obtain these master sets 

was detailed in section  6.3.5.1. There are 27 gestures in common between both master sets; 

therefore, only one matrix for the stress and duration values was necessary. 
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7.3 Finding the recognition accuracy for Gn using the calibrated FCM 

– module 2 

The proposed methodology explained in chapter  5 was used to calibrate the FCM algorithm. 

This procedure requires several iterations to converge for a given subset of gesture instances. Its 

complexity grows with the number of gestures used in the training set. Since it is not known 

which subset yields the best accuracy, it was proposed earlier to find this subset through the 

construction of a tree of solutions where each child of the tree is a subset of gestures obtained 

with the help of a Disruptive Confusion Matrix (DCM). For every node, the supervised FCM 

must find the best set of operational parameters, and hence, the best recognition accuracy. 

This method is useful for systems with a small number of gestures in the master set (<20). 

However for larger master sets of gestures or larger subset sizes, this process may take several 

days
vii

 to find a candidate solution GV.  

 

7.3.1 Approximate accuracy method 

A different approach suggests that instead of running the optimization procedure for every 

“small” subset of gestures, run it only once for the master set and then derive the candidate subset 

of gestures from this single run. Gesture classification was achieved through a fuzzy clustering 

algorithm, where each cluster signifies a gesture class. Assume that for a data set of m gestures, 

the supervised FCM was optimized to achieve optimal recognition accuracy. When the 

supervised FCM procedure was run again for a subset of n<m gestures, it was discovered that 

centroids of each of the n clusters were very close to the centroids found the first time the 

supervised FCM procedure was used. Therefore, to find the accuracy of subsets of gestures of 

size n from the master set of gestures of size m, an approximation retains all the n centroids for 

the selected subsets of gestures of size n and removes the remaining m gestures. The main 

advantage of this approach is that the supervised FCM optimization procedure was run only once 

for the master set, and the recognition accuracy for any smaller gesture set was deduced from the 

original partition. The recognition accuracy of any subset of gestures smaller than the master set 

can be obtained using the confusion matrix created from the original partition Cm. The confusion 

matrix for the smaller subset of gestures Cn will include only the rows and columns for the 

gestures in Gn. 

 

7.3.2 Training the FCM classifier thru parameter search 

The gestures used to train the FCM classifier with the parameter neighborhood search were 

those in the master set for the robotic arm and the VMR tasks. Each master set was used to train a 

different, independent system. Both systems were trained by eight participants. For each gesture 

in the master set, five images were acquired from each participant, and therefore, 40 samples per 

gesture. The first system was used for the VMR task, with n=22 gestures, and therefore a total of 

880 samples were used to train it. In the robotic arm system, m=23 gestures, and therefore, 920 

samples were used. 

The supervised FCM optimization procedure was applied first on the independent system for 

the VMR master set. To find a good initial solution of the parameter vector for the optimization 

                                                 

 

 
vii To quantify this assessment, to find the optimal set of parameters for the independent FCM with a master set of 

23 gestures was necessary 235 iterations. Each iteration takes 140 sec on average for a Pentium IV, 2.4Mhz with 1 

Gb of memory. For a tree with 100 nodes, 913 hours are necessary for the whole computation. 
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of the supervised FCM, nine solutions were generated using the five heuristic rules explained in 

Wachs et al. [2005]. In Table  J.1 the nine starting solutions are presented. 

Using initial cluster-value limits of 15 and 25, the nine starting solutions in Table  J.1 were 

used to start the NS algorithm for the supervised FCM. Using each starting solution, the 

corresponding final solutions were compared. The initial solution that yielded the best accuracy 

was number 5. The sequence of solutions starting from initial solution 5 is shown in Table  J.2 and 

Figure  7.1. 
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Figure  7.1.  Recognition accuracy versus iterations for solution 5 – VMR gesture set 

 

From this run, the parameter changed throughout the convergence profile. To speed up the 

convergence process, in the beginning only 30 samples per user for each gesture were used. Once 

it converged in iteration 11, another 10 instances per user were added to each sample set for each 

gesture. This caused a decrease in the accuracy, since the total instances grew from 690 to 880. 

However it took another 13 iterations to achieve the near optimal accuracy. 

To find the near optimal parameter vector for the robotic arm master set of gestures, the near 

optimal parameter vector found for the VMR gesture set was used as a good initial solution. Here 

the assumption was that this initial guess was probably better than any of the nine solutions 

obtained using the five heuristic rules. The reason is that the VMR master set had four gestures 

not existing in the robotic arm master set and the robotic arm master set had five gestures that 

were not in the VMR master set. Therefore, most of the centroids (representing the gestures) 

remained equal, five new centroids were added, and four were discarded from the partition in the 

VMR example. The parameter optimal solution for the robotic arm case appears in Table  J.3 and 

Figure  7.2 shows that convergence was reached in only three iterations. The final confusion 

matrices for the optimal parameter vector obtained for the VMR and robotic arm cases are 

presented in Tables J.4 and J.5. 

The confusion matrices reveal the possible reasons for the recognition accuracy lower than 

100%. For the VMR and robotic arm cases, the most significant confusion happened between 

gestures 1 and 3. Only 42.5% of the instances of gesture 1 were satisfactorily recognized for the 

VMR case. In the robotic arm case, 72.5% instances of gesture 3 were recognized. Visual 

inspection of both gestures shows a high similarity between them, i.e., both are very close to a fist 

in form, and therefore, the block features used might not be robust enough to discriminate 

between these gestures (Figure  7.3). 
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The best recognition accuracy 93.41% for the VMR task was obtained after 24 iterations 

(Table  J.2). For the robotic arm task, the best recognition accuracy of 93.91% was obtained only 

after 4 iterations, using the optimal solution for the robotic arm task as the initial solution for the 

run (Table  J.3).  
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Figure  7.2. Recognition accuracy versus iterations  - robotic arm  gesture set 

 

  

  

  

Figure  7.3. Gesture 1 and 3 highly confused, in the VMR case 

 

7.4 Solution by two stage decomposition method – (modules 2 and 3) 

The two stage decomposition approach suggests relaxing the multiobjective problem to two 

sub problems. The first stage finds a feasible subset of gestures from the master set given some 

recognition accuracy threshold, Amin (module 2). The second stage uses the human factors 

matrices values for the subset of gestures found in the first stage. The solution of the second stage 
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is a set of GVs, each obtained by finding the best match between n commands and gestures so the 

sum of the total intuitiveness and comfort are maximized (module 3). The matching solution also 

depends on the weights assigned to each of the intuitiveness and comfort components, as 

expressed by ( 3.4). Section  4.3 discussed two different methods for the subset selection. The first 

is the Disruptive Confusion Matrix (DCM) and the second is the Confusion Matrix Derived 

Solution (CMD). The CMD method was used here because of the large size of the master set of 

gestures Gm (>20), and hence, the computational time to compute the recognition accuracy for 

each was untenable. The CMD method is an approximation method for determining subsets of 

gestures and their associated accuracies. It requires using the supervised FCM optimization 

procedure only once and values from the confusion matrix to approximate the recognition 

accuracy of the subset. The feasible solutions of gesture subsets were obtained using the 

confusion matrix derived solution method algorithm (CMD), as described in Section  4.5 

The CMD algorithm was used to generate five solutions each for the robotic arm and the VMR 

cases. The value of the minimum accuracy accepted was Amin=100% and Amin=98.33% for the 

VMR and robotic arm studies, respectively (Tables 7.1 and 7.2).  

Once the subset of gestures that meet the constraint of the minimal recognition accuracy were 

found, it was possible to proceed to Stage 2. This stage matched the commands to gestures in 

such a way that the psycho-physiological measures were maximized by solving the binary integer 

quadratic assignment problem QAP(Gn). The intuitiveness and the comfort measures were scaled 

by weights that reflect the importance of each factor on the solution. A set of candidate solutions 

associated with each subset Gn, selected in Module 2, was determined. These were obtained by 

changing each weight w1,w2 from 0 to 10 in steps of 1, such that w1+w2=10. The generated 

solutions in general reflect the gradual effect of intuitiveness over comfort, but several reflect the 

opposite. The enhanced simulated annealing algorithm was used to solve the quadratic 

assignment problem QAP(Gn).  

 

Table  7.1. The subset of gestures for the VMR case 

i Gn Acc(%)

1 6 7 8 10 12 16 18 21 100

2 6 7 8 10 12 16 18 25 100

3 6 7 8 10 12 16 18 26 100

4 6 7 8 10 12 16 18 27 100
5 6 7 8 10 12 16 21 25 100  

 

 

Table  7.2. The subset of gestures for the robotic arm case 

id Gn Acc(%)

1 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 98.5
2 4 5 6 7 8 10 11 14 16 17 19 20 24 26 27 98.5
3 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 98.33
4 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 19 20 24 26 27 98.33
5 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 24 26 27 98.33  

 

For each pair of weights (w1,w2) and a subset of gestures Gn, a solution was obtained in terms 

of a gesture-command matching and values of Z2 and Z3. Since there were 5 different subsets of 

gestures, and 11 combinations of weights, a total of 55 solutions were obtained for the VMR. For 

the robotic arm case, 5 subsets of gestures were used, and hence a total of 55 solutions were 

obtained. The plots in Figures 7.4 and 7.5 show the intuitiveness versus the comfort for each 
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solution Gn. The views from the plots are orthogonal to the recognition accuracy. From this set of 

solutions, it is possible to find the Pareto set of GVs. 

Tables B.3 and B.4 show the Pareto points (non dominated solutions) generated using the 

different weights for the VMR and robotic arm, respectively. The number of Pareto points were 

11 and 13 shown in Tables B.3 and B.4 for the VMR and robotic arm, respectively. The first 

column shows the solution number from which the curve was generated, the second shows the 

point number from 155 points, and the third shows the subset of gestures that used Gn. The fourth 

column shows the solution, where the place of each gesture index means the command that was 

matched with that gesture. The next three columns are for the intuitiveness, comfort, and 

accuracy indices. The last two columns are the weights for the intuitiveness and comfort, 

respectively. Figures 7.6 and 7.7 show the GV solutions and the Pareto points, for the VMR and 

robotic arm study respectively, plotted in the 3D coordinate system of the three multiobjectives. 

Each point represents a solution in terms of intuitiveness, comfort, and accuracy values. 

 

7.5 Solution by multiobjective method 

Due to the large computer run times this method was used in the VMR study only
viii

. The two 

stage decomposition method does not assure finding the best GV, since only a promising subset 

of solutions was investigated. Those solutions were the subset of gestures Gn, with high accuracy 

(over the Amin specified minimal accuracy estimated acceptable by the user), from the reduced 

master set Gm. However, it was not possible to say whether there were other subsets of gestures in 

the solution space that will yield Pareto points. The only way to find all the Pareto solutions GV 

is through a complete exhaustive search of the solution space or the use of heuristic 

multiobjectives like the evolutionary (GA) multiobjective method [Deb et al., 2000]. Given a 

gesture set of size m and a command set of size n, there are m!/((m-n)!n!) different possible 

subsets. Each subset of gestures can be matched with commands in n! different ways, hence the 

total number of subsets is m!/(m-n)!. Hence, the search space was 1.2*10
10

 and 6.4*10
17

 for the 

VMR (n=8 and m=22) and the robotic arm (n=15 and m=23), respectively.  

Alternatively, a limited search around an initially high recognition accuracy solution will 

reduce the solution space (a single initially high recognition accuracy associated solution was 

obtained using the CMD method with Amin=100%). For each of the 600 sets of gestures Gn, a set 

of associated GV solutions was generated by changing each weight w1,w2 associated to Z1 and Z2 

from 0 to 10, in steps of 1, such that w1+w2=10 and solving the integer QAP problem (see the P 

 4.4). The set of basic solutions (before the extension due to the changes in the weights) was 

obtained using the following pseudo code based on a limited complete enumeration. The 

parameters used were g
1

L=6 and g
1

H=20 and N=600. The lower and upper bounds were selected 

such that in the first iteration, the first solution inspected was GV1={6,7,8,10,12,13,16,17}. This 

solution was obtained with the CMD method, and the associated recognition accuracy was 100%. 

A search starting from such high recognition accuracy assures solution with correspondingly high 

recognition accuracy.  

The gestures g4, g6, g9 and g10 were not included in GVj . Some gestures were missing in the 

gesture master set for the VMR (the gestures are 9,11,14,15 and 19), since they are in the robotic 

arm master set. The set of non dominated solutions (Pareto front) can be determined from this 

limited search (Table  B.5). For the VMR study 6600 solutions were generated, including 98 

Pareto solutions. This process lasted for 48 hours using a Pentium IV 2.4Mhz with 1Gb memory. 

Each GV was represented as a point in a 3D space whose coordinates were intuitiveness, comfort, 

and accuracy (Figure  7.8). 

                                                 

 

 
viii

 The partial enumeration took 8 hours and 30 minutes using an Intel IV, 2.4 Mhz and 1Mb memory. 
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Figure  7.4. Intuitiveness vs. comfort plots for 5 gesture subsets for the VMR study 
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Figure  7.5. Intuitiveness vs. comfort plots for 5 gestures subset for the robotic arm study 
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Figure  7.6. 3D plot for the solutions generated with 5 GV for the VMR study 

 

 

 

Figure  7.7.  3D plot for the solutions generated with 5 GV for the robotic arm study 
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The semi complete enumeration algorithm(N, g
1

L, g
1

H) 
For g1=g

1
L to g

1
H, 

   For g1+1=(g1+1) to (gH+1) 

       ……………………………. 

         For g1+k=(g1+k) to (gH+k) 

………………………………….. 

             For g1+h=(g1+h) to (gH+h) 

                   GVj={ g1,.., g1+k ,.., g1+h } 

                   If (j>N) exit 

            End 

      End 

End 

Algorithm  7.1 The semi complete enumeration algorithm 
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Figure  7.8. 3D plot of the GV solutions obtained using a semi-complete search for the VMR study 

 

7.6 Discussion 

Two case studies were conducted in which the two stage decomposition approach and the 

multiobjective solution methods were demonstrated. The two stage decomposition procedure 

included two different metaheuristic approaches to obtain Gn from Gm. Those were the Disruptive 

Confusion Matrix Method (DCM) and the Confusion Matrix Derived Solution Method (CMD). 

The CMD method was used in this chapter because its main advantages are the short running 

times required for the approximated accuracy calculations. The supervised FCM optimization 

method was only run once for the whole reduced master set Gm. The main disadvantage of the 

CMD method is that the solutions are based on a larger (m classes) clustering problem, instead of 

being obtained from a smaller problem (n classes). In such a case, it is likely that the recognition 
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accuracy will be higher for fewer classes than for a problem with more classes, when using the 

supervised FCM optimization method. Moreover, using the DCM method, the FCM algorithm is 

required for every subset of solutions Gn, and optimized according to this subset. This is in 

contrast to the CMD method, in which the FCM is called only once, and the optimization is based 

on the general master set of solutions Gm.  

The CMD was used to obtain five initial gesture subsets Gn with Amin=100% and Amin=98.33% 

for the VMR and for the robotic arm, respectively. For each Gn a set of associated GVs and their 

objective values were obtained. For the VMR study, eleven Pareto points belonged to only curves 

generated from solutions 1,3, and 5. For the robotic arm study thirteen Pareto points were 

obtained using all the 5 solutions; however, more than 50% of the points in the Pareto set were 

generated using the first solution. These solutions were shown in a 3D plot, with axes of 

intuitiveness, comfort, and accuracy. For the multiobjective decision approach, a reduced 

complete search was adopted. Instead of inspecting 1.2*10
10

 and 6.4*10
17

 solutions for the VMR 

(n=8 and m=22) and the robotic arm (n=15 and m=23), respectively, an approximation method 

was employed for the VMR task. A total of 6600 solutions were generated. Using these solutions, 

98 Pareto solutions were obtained. These solutions can be offered to the decision maker to select 

the GV according to his/her own preferences. The decision maker may wish to prioritize the 

objectives such that the accuracy Z3 is 1
st
 priority, comfort Z2 is 2

nd
 priority and intuitiveness Z1 

is 3
nd

 priority. Using this criteria, the following solution was obtained: 

GV(i=4744)={21,16,6,18,7,8,25,10}(row 42 in Table  B.5). The associated indices to this solution 

are Z1=72, Z2=4167 and Z3=100%. If, alternatively, the decision maker is willing to accept a 

lower comfort in turn for higher intuitiveness, he may pick the GV with intuitiveness of 2907 

which has a comfort of 2992, without affecting the recognition accuracy, 

GV(i=1804)={8,6,26,27,12,10,18,7}(row 6 in Table  B.5). Images of the solutions GV(i=4744) and 

GV(i=1804) are presented in Figure  7.9(a) and (b), respectively.  

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figure  7.9. Two different GV selected by the decision maker. (a) First priority is accuracy. (b) First 

priority is intuitiveness 

 

Examining the solutions obtained, clearly the solution in Figure  7.9(a) was less intuitive 

compared to the solution in Figure  7.9(b). For example, note the lack of complementary 

intuitiveness in gesture-command pairings in Figure  7.9(a) and their presence in Figure  7.9(b). 

However, the comfort decreased significantly in Figure  7.9(b). Slanted gestures cause ulnar 

deviation, extension and flexion at the wrist, and therefore, are harder to perform [Griffins, 2001]. 
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8 Conclusions and future work 
 

8.1 Conclusions 

This thesis presented an optimal hand GV design methodology that considers both human 

factors and technical aspects (the recognition accuracy). The first aspect includes the intuitiveness 

and comfort attributes of GVs, while the last is related to the development of a hand recognition 

algorithm. The most salient advantage of the approach presented is a structured formulation of 

the GV design problem in a rigorous manner so human psycho-physiological and technical 

aspects are combined in a unified approach. 

The methodology developed consists of an analytical formulation of the GV design problem, a 

reconfigurable hand gesture recognition algorithm, two quantitative solution methods for solving 

the GV design problem, and methods for quantifying and automating the collection of 

intuitiveness and comfort gestural indices.  

This research suggests an analytical approach that includes quantitative methods to measure 

and to compare the different aspects of a GV by mapping psycho-physiological indices in one 

objective function. Previous works dealt with selection of hand gesture vocabularies using rule 

based [Baudel and Beaudouin-Lafon, 1993] and ad-hoc methods [Kjeldsen and Hartman, 2001]. 

A computational approach allows one to consider a multitude of performance measures in an 

objective function, and hence to establish a quantitative method to measure the naturalness of a 

GV and to compare the performances of different GVs. The contributions of this disseration 

correspond to previous research conclusions as stated in the following. Munk suggested [2001] 

highly ergonomic vocabularies; however, he was not able to perform a comparison among them. 

He suggested that a future implementation of his methodology should provide a benchmark for 

the exploration of different gestures from two standpoints: computer recognizability and 

subjective naturalness of those gestures experienced by the user. Nielsen [Nielsen et al., 2003] 

recommended as future work to extend his benchmark procedure to include technical aspects 

(such as automatic gesture recognition based on machine vision).  

The analytical formulation presented in this dissertation considered both the ergonomic and 

technical factors in contrast to Wagner et al. [2003], where only the ergonomic factor was 

considered in a mathematical function.  

The unified methodology presented in this thesis is a clear demonstration of the future need, 

defined by Pavlovic et al. [1997], that “substantial research effort that connects advances in 

computer vision with the basic study of human-computer interaction will be needed in the future 

to develop an effective and natural hand gesture interface.” The methodology presented here is 

based only on vision, and hence, no devices were required to be attached to the hand 

(unencumbered interface). Guidelines for defining gestural command sets from an ergonomics 

stand point were presented by Baudel and Beaudouin-Lafon V1993] who expressed the need for a 

similar procedure for unencumbered interfaces. 

While this thesis is a breakthrough in the hard problem of GV design, several limiting 

assumptions were made regarding the hand GV design problem. To reduce the complexity of the 

GV design problem several assumptions were made: a) Each gesture in the GV is associated with 

one command, and each command is associated to only one gesture. b) Gestures are static poses. 

In real life, gestures are dynamic, and their trajectories and configurations over time usually 

express additional information. Future recommendations address this assumption. c) The strain of 

maintaining a gesture increases linearly with the duration of the pose and with the frequency of 

use. Further experimentation is required to model the increase of effort with time; in fact, the 

effort may increase quadratically with time. d) Task completion time was considered the only 
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performance index of a GV. Other indices can be used jointly to assess the performance of the 

GV, such us number of errors while performing the task. e) Intuitiveness and comfort were 

considered the only human factors in the analytical formulation. Other human factors such us 

learnability, memorability, efficiency, and mental load should be included in the model even if 

there exists a correlation between them. 

Recognition accuracy, intuitiveness, and comfort were used in this thesis as proxy 

performance measures for task completion time. The reason for this is twofold: (a) measuring the 

task completion time empirically for a large set of vocabularies is untenable, and (b) these proxy 

measures are easier to quantify than the determination of an analytical function for task 

completion time. One of the problems faced in this work was identifying the appropriate 

experimental methods to obtain reliable psycho-physiological measures. This aspect was not 

addressed in the past by other researchers; for the technical factor, many hand gesture recognition 

algorithms are available. 

In this work, experimental methods to automate the collection of intuitiveness and comfort 

indices were developed. For the collection of intuitiveness measures, an automated tool was 

developed that simulated different scenarios, and through user interactions, it collected data on 

the cognitive associations between commands and gestures. Even though the functions 

(commands), the context, and the available master set of gestures are defined in advance, the 

collection of user responses and the computation of the intuitive index are fully automatic. 

Previous research [Nielsen et al., 2003; Preston et al., 2005; Höysniemi et al., 2005] used 

Wizard-of-Oz techniques to collect data regarding cognitive associations between command-

gestures pairs. The Wizard-of-Oz experiment had people respond to commands stimulated under 

camera surveillance. However, this video extraction method is rather time consuming, and the 

scenarios must be carefully written in order to stimulate the user to evoke the gestures in the 

scope of the task, as expressed by Nielsen. As for the stress index measures, in this thesis, a 

subjective evaluation tool was used to obtain the static and dynamic stress of performing 

gestures. This tool associated static and dynamic stress indices for each gesture and for inter-

gesture transitions and stored automatically all data. Previous works collected stress measures 

through experiments that vary from subjective questioners [Nielsen et al., 2003] to electronic 

devices, such as EMG, to measure muscle activity [Wheeler, 2003].  

Once the collection of intuitiveness and stress indices were obtained, it was possible to answer 

the following questions presented by Wolf and Rhyne [1987]: a) how consistent are people in 

their use of gestures, b) what are the most common gestures used in a given domain, and how 

easily are they recalled, c) do gestures contain identifiable spatial components that correspond to 

the functional components of command (the action to be performed), scope (the object to which 

the command is applied), and target (the location where the object is moved, inserted, copied, 

etc.). Analysis of the experimental results provides some answers to the questions asked by Wolf 

and Rhyne. 

When examining a pair of complementary commands it was found that the response was often 

a pair of complementary gestures. Complementary gestures possess the property of "mirrored 

gestures" or "present-absent", such as when flipping the palm of the hand, closing/opening 

fingers, spreading or keeping the fingers together, etc. This is evidence that there is a type of 

intuitiveness related to pairing complementary commands to complementary gestures. This type 

of intuitiveness is called “complementary intuitiveness,” while the intuitiveness of a single 

command-gesture matching is called the “direct intuitiveness.” Therefore, a finding with respect 

to the third question presented by Wolf and Rhyne [1987] is that there are spatial components that 

the users identify in gestures, and moreover they are used as “complementary” gestures to match 

complementary commands. 
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With regards to the second question by Wolf and Rhyne [1987] (not including the recall 

factor), the results in this thesis indicate that the selection of gestures followed a 70/30 rule 

(similar to the 80/20 rule of inventory theory), where 70% of subjects’ gesture responses were 

composed from only 30% of all the gestures used by the respondents. Even though agreements 

for a gesture-command association ranged from 59%-100% for the VMR and robotic arm tasks, 

respectively, the overall agreement was only 34% and 18% for the VMR and robotic arm tasks. 

This refutes the claim that subjects consistently use the same gestures to represent the same 

commands while performing tasks, as suggested by Hauptmann [Hauptmann and McAvinney, 

1993; Hauptmann, 1989]. 

A question not addressed by Wolf and Rhyne [1987] is related to selection of the most 

comfortable gestures for which the effects of strain and fatigue on the muscles are minimized 

while performing the task. Two types of stress were defined: a) static stress, which is the effort 

that takes to hold a static gesture for a defined amount of time, and b) dynamic stress, which is 

the effort that is necessary for performing a transition between static gestures. It was found that 

90% of the dynamic stress (and its duration) was determined by the final posture in the transition 

between two postures, and only 10% by the starting posture. This relation allows us to predict the 

dynamic stress and its duration based on the use of only static stress measures.  

The tools used in the methodology can be used to design high recognition, easy to learn and 

remember, hand GVs, answering the need expressed by Long et al.  that it is important that 

designers will not only be “able to design gesture sets that are easy for the computer to 

recognize, but also for humans to learn and remember.” They also concluded “To perform this 

difficult task, designers will require significantly better gesture design tools than are currently 

available”
ix

. Although this methodology does require effort to obtain human ergonomic and 

cognitive indices, it provides a rigorous structure for replacement and expansion. More accurate 

fatigue or intuitiveness indices can easily replace old data by updating the gesture knowledge 

database. This effort will not be lost as it can provide a database for subsequent methodologies.  

Another problem addressed in this thesis is the issue of reconfigurability and calibration of the 

recognition system. The primary need for recalibrations of a hand gesture recognition system is 

its frequent relocation to other environments such as laboratories and remote control stations. A 

secondary need for recalibration occurs due to demands for custom redesign of the gesture 

control language. This occurs for new users, new control tasks, and new vocabularies. A fast 

recalibration of system parameters provides the system flexibility to respond to such new system 

setups. To address this issue of reconfigurability or flexibility, a stand alone methodology was 

developed for simultaneous calibration of the parameters of an Image Processing-Fuzzy C Means 

(FCM) hand gesture recognition system. Local neighborhood search was used to automate the 

calibration of the parameters of the system. Thus, the design of a hand gesture recognition system 

is recast as an optimization problem and the proposed solutions were compared using a reduced 

master set of gestures. Kray and Strohbach [2004] provided an application with the ability to 

create and dynamically reconfigure a vision-based user interface that recognizes basic interaction 

gestures. Their configuration used a weight table (a standard table enhanced with load sensors), in 

contrast to my system that does not require any additional hardware. Kjeldsen et al. [2003] 

presented an interface that can be dynamically reconfigured, changing both form and location on 

the fly. A device that combines a steerable projector/camera system, dynamic correction for 

oblique distortion, is required to use this interface. 

                                                 

 

 
ix
 Results of the learning and memorability tests appear later in this chapter 
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The following hypotheses were validated: task performance time τ can be represented by 

multiobjective proxy measures, and the maximization of the multiobjective function causes a 

minimization in the performance time of the tasks. Both hypotheses were validated through an 

additional hypothesis which claimed that vocabularies from the VG set result in shorter task 

completion time than the ones from the VB set. Mean completion time for the robotic arm task 

using VG was much shorter than the time using VB at the 0.5% level of significance (p=0.0059). 

For the VMR task, task completion time using VG also was shorter than using VB at a 0.03% level 

of significance (p=0.00031). Regarding learning rates, it was found that for the VG the learning 

rate was lower than for VB. The last hypothesis suggested that the GVG is easier to remember than 

GVB. Memorability was determined by experienced user’s recall of the gesture-command 

associations during the task performance trials. The average memorability scores for the robotic 

task were found to be higher for the VG than for the VB at the 5% level (p=0.05). For the VMR 

task, the difference was not significant at the 5% level (p=0.58). Summarizing the results, the use 

of the VG compared to the VB vocabulary samples resulted in shorter task completion time, higher 

learning rates and higher memorability. Therefore, GVs with higher values of the 3 objectives, 

result in decreased performance time, faster learning and increased memory. 

To summarize, a methodology for the design of natural hand gesture vocabularies, which 

considered both the psycho-physiological and the technical aspects in a unified approach was 

presented. This provides several advantages. First, it makes it possible to obtain highly ergonomic 

and recognizable hand GVs using a rigorous procedure. Second, it offers a data repository of 

intuitiveness and comfort measures, and an automated methodology for their collection. This 

approach results in improved task oriented hand GVs. The developed framework is an important 

contribution to the development of hand gesture recognition systems for human-robot interaction. 

Regarding the applicability of this dissertation to real world problems, it is necessary to 

consider that the number of commands to control a robotic arm from the teach-pendant is more 

than 20 (depending on the DOF of the robot, and additional factors). The main limiting factor is 

that the user has difficulty remembering more than 12 gestures. This constraint impacts mostly 

the chances of a hand gesture driven robot to be applied to industrial tasks although will repeated 

use and reminder cues this difficulty may be overcome. Nevertheless, simple common tasks of 

the “pick and place” type, where the precision is not an important requirement, are appropriate to 

be performed by a hand gesture recognition driven robot.  

 

8.2 Future work 

Future research should address the following issues: 

 

8.2.1 Algorithms  

The hand gesture recognition algorithm is an image processing based-Fuzzy C-Means (FCM) 

algorithm that is capable of classifying static gestures in a uniform background. Future research 

should implement robust image processing algorithms for the detection and classification of 

static/dynamic hand gestures in an unconstrained environment [such as detailed in Just et al., 

2006; Zhou et al., 2004; Zhenyao and Neumann, 2006]. The hand gesture recognition algorithm 

developed in this work included a feature that allowed fast recalibration of system parameters 

providing system flexibility to respond to demands for custom redesign of the GVs, new users, 

and new control tasks. Future work should investigate the effect of various dynamic strategies for 

expanding and contracting the neighborhood size. 

For the metaheuristic two stage decomposition algorithm, two approaches were presented in 

this thesis, the DCM and the CMD methods. Future research should investigate extended 
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comparative testing between the DCM and CMD algorithms, such as complexity, calculation 

times, simplicity and optimality of their solutions. This includes evaluation times of each 

algorithm, the dynamic nature of the size of the vocabulary, and the maximum number of 

solutions required. Both algorithms perform the search by changing a gesture from the solution 

(adding and discarding a gesture) using some interchange rule. The DMC looks to improve the 

accuracy at every stage, where the CMD decreases it. Both cases do not consider in the 

interchange rule the possibility that one of the gestures from a complementary pair will be 

discarded while the other is part of the solution. Further work should modify the rules so 

complementary pairs of gestures always remain together or are changed by a new few 

complementary gestures. 

The feasible gesture solutions found using the DCM or the CMD procedures are matched to 

commands to obtain the final set of GV using the integer quadratic assignment problem (QAP) (P 

 3.3). In future work the matching problem may be solved using a GA approach [Holland, 1975]. 

In this case each individual can be encoded as a chromosome of length n which represents the 

associations between commands C = {c1,…,cn} and a subset of gestures Gn = {g1,…, gn} [Wachs 

et al., 2004]. The simulated annealing algorithm [Connolly, 1990] was implemented in this thesis 

to solve the QAP. Other techniques, such as the particle swarm approach [Liu et al., 2006] or 

using grid computing optimization systems [Goux et al., 2000], may be exploited in future work 

to solve the QAP. 

 

8.2.2 Problem modeling 

Different modeling and representations can be used to solve the optimal hand GV problem. 

For example, in this thesis, one of the main assumptions is that the number of commands and 

gestures in the GV is the same. Each command is mapped to only one gesture, and each gesture is 

associated to one command. However, other types of GV can be defined such that, for example 

two commands are associated to the same gesture to alleviate memory load. When the gesture is 

made, the right command is called according to the context of the task and the operation mode 

[Kohler, 1997]. In addition, it is possible to extend the work to consider several gestures as 

representations of a single command. Thus, for example, a closed fist with the left thumb out, as 

well as, an open hand with the left thumb out can both be used to represent a "left command". 

 

8.2.3 Performance measures 

One of the formulations presented in this thesis consists of mapping the three performance 

measures into a single measure by using weights wi to reflect the relative importance of each of 

the objectives in Eq. ( 3.3). These weights were varied, and for each unique weighting scheme a 

corresponding solution was presented to the decision maker for acceptance or rejection. An 

alternative method to find these weights is through empirical tests. For this, it is necessary to 

generate vocabularies where each of the objectives is dominating in turn, and then use these 

vocabularies in experiments, where the task completion time is recorded. A linear/non linear 

regression can then be performed to obtain these weights.  

Three main objectives (accuracy, intuitiveness, comfort) were included as proxies of task 

performance using a GV. Additional psycho-physiological indices may be included to the 

methodology presented in this thesis, such as mental load and mental stress, user satisfaction, 

learnability, memorability and efficiency. 
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8.2.4 Psycho-physiological methods 

The stress measure can be obtained using two approaches: EMG based indices and the use of 

ergonomic tests. In this thesis, the ergonomics approach was adopted, where the user may rank 

poses from weak to strong on some scale. Future work may include the use of EMG to record the 

electrical activity of muscles thereby obtaining the static and dynamic stress measures [Natan et 

al., 2003]. These can be used to validate the data obtained using the ergonomic test approach and 

to confirm the prediction model to obtain dynamic stress proposed in this work. Preliminary work 

in this area [Ronen et al., 2005] indicated many research problems with this approach. The next 

step may be the development of a bio-mechanical model to determine the hand effort based on its 

kinematics and kinetics. The hand can be represented by the primitives described in Table  3.1 in 

Chapter  3. An interesting question to solve could be whether there are functions fs and fd such 

that the static and dynamic stress are described by Si=fs(pi
1
, …, pi

k
,.., pi

n
) and the dynamic stress 

is Sij= fd{(pi
1
, …, pi

k
,.., pi

n
) , (pj

1
, …, pj

k
,.., pj

n
)}, respectively. 

Results were presented regarding the consistency of a population selecting certain gestures to 

given commands. An interesting observation is the one regarding the use of complementary 

gestures to represent complementary commands. In this thesis we mentioned that complementary 

gestures can be obtained usually by flipping the palm, rotating the hand to opposite sides, or by 

closing or opening the palm or fingers. The finding in this thesis may suggest that gestures 

contain identifiable spatial components which correspond to the functional components of 

command (the action to be performed). Complementary gestures can be obtained by 

reversing/mirroring or rotating these spatial components. Future research can focus on finding the 

identifiable spatial components of the gestures, and therefore examining whether people are 

consistent while associating similar commands to gestures with similar spatial components. This 

work was done for the handheld stylus writing symbols [Wolf and Rhyne, 1987; Long et al., 

1999] but not invested in for the hand gesture domain.  

 

8.2.5 Dynamic hand gestures and other types of gestures 

A more flexible methodology should apply the principles presented in this thesis to dynamic 

hand gestures. In this case, the experimental methods presented here can be applied to obtain the 

intuitive measure. However, different hand gesture recognition capable of recognizing dynamic 

gestures will be necessary. To obtain the stress measure, the principles presented in Kölsch 

[2003] can be used. Starting and ending positions may be identified by the tension required for 

issuing the gesture, and a relaxed position of the hand will indicate the end of the gesture [Baudel 

and Beaudouin-Lafon, 1993]. Additionally, the rest position between gestures may be included in 

the methodology as a ‘rest’ command. 

An interesting extension for this methodology will be to include face gestures for intelligent 

communication between humans and service robots. In this context, face gestures are used to 

convey emotions to the robot. When combined with voice and hand gesture control, these 

emotions serve as a feedback to the learning process of the robot (e.g. a smile encourages certain 

behaviors). 

 

8.2.6 Expanded experimentation 

By posing the optimal GV design problem as a MOP, solutions can be presented as 3D 

representations, including Pareto optimal ones. Calculating the entire Pareto set for the large 

problems (the search space is 1.2*10
10

 and 6.4*10
17

 for the VMR and the robotic arm, 

respectively) presented in the case study, Chapter  7, was computationally limiting using the 
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presented procedures. However, future work may overcome the complexity problem by a) 

running a complete enumeration over the solution space using parallel computing so the 

complexity of the problem is approachable, b) using the CMD algorithm and allowing a 

significant amount of feasible solutions (>10,000), and c) calculating the Pareto frontier using an 

evolutionary multicriteria procedure. 

To validate the hypothesis that highly accurate, intuitive, and comfortable vocabularies are 

available, eight vocabularies of the VG and VB set were used. In future work more vocabularies 

should be compared. Moreover, larger vocabularies (n>20) should be evaluated and additional 

tasks should be investigated. The current methodology was applied to the control of virtual 

robots. The virtual models were designed to simulate as accurately as possible the functionality of 

the real robots. For the 5 DOF robotic arm, the close form of inverse kinematics equations were 

solved to mimic the world coordinate operation. The effect of gravity on the object and collision 

detection to avoid impacts were considered. The VMR was simulated in a straightforward fashion 

where only collision detection rules were included. These assumptions were helpful to carry out 

the experiments without facing electro-mechanical problems and movement delays, which occur 

frequently when dealing with real robots.   

The implementation of real robots in this framework will be a natural extension to this work. 

In this case, the main factor that should be considered is how to eliminate the delay between the 

gesture recognition (the command) and the robot’s actual performance of the action. The value of 

the delay is not fixed and depends on factors such as communication protocols between the robot 

and the PC, the controller’s stack memory, type of interpreter, and others. Therefore, it is very 

difficult to predict the specific time “contribution” to task performance time, and hence, to 

eliminate it from the total time τ. Experiments with real robots were not possible in the 

framework of this thesis due to time constraints. 

Further validation experiments should include an increased number of users to cover cultural 

diversity and allow a better generalization. 

 

8.2.7 Applications 

This work focused on the use of hand gestures for human-robot interfaces. Two kinds of 

virtual robots were used as case studies: a robotic arm and a virtual mobile vehicle. The 

immediate application for this methodology will be to test the optimal hand gesture methodology 

on these types of robots. For each robot the commands can be obtained from the selection in the 

teach pendant of the robot. They can be further reduced to the commands that are most frequently 

used. Furthermore, the methodology presented can be applied to novel types of interfaces, such as 

tabletop devices, where hand gestures are the main form of control. This kind of novel interface 

may require a larger set of gestures than those presented in this work. An obstacle that we faced 

is that the complexity of the problem grows exponentially with the number of gestures. We 

believe that as the computers become faster, and have higher computational power, a larger set of 

hand gesture vocabularies can be used.  

Long-term applications may include the development of prosthetic devices for amputees and 

paralyzed individuals. Control of such devices is possible through the real-time classification of 

(EMG) signals recorded from intact muscles. In this case, the master set of gestures is replaced by 

a master set of forearm signals that the amputee can generate. These signals are similar to those 

obtained from healthy subjects to perform the gestures. 
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Appendix A Memorability test application and queries 

This appendix presents two forms used to measure the memorability indices, and two queries 

used for user feedback  
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Figure  A.1. Memorability test application for the robot task 
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Figure  A.2. Memorability test application for the VMR task 
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Figure  A.3. Feedback form for the VMR and robot tasks 
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Appendix B. Dominate set partition: good and bad GV solutions 

This appendix introduces the definitions of dominating and dominated solutions, presents an 

example of how these solutions can be found, and shows their relation to the good and bad GVs.  

 

Let the i
th

 Multiobjective solution be Z (i) = [z(i,1),z(i,2),z(i,3)]  Let N be the set of 

multiobjective solutions, such that N = {1,..i,..,n} 

 

Definition: Dominate solution pairs 

For any pair i,j of solutions from N  we say solution i dominates solution j, iff 

z(i,k) > z(j,k), k=1,2,3 

Let 

• ji f  • (B.1) 

Denote the relation solution i dominates solution j 

An example of a pair of solutions where i dominates j is given below: 

Z(i) = [98.33, 5086, 5687] and Z(j) = [90.66, 4739, 4359]  

It may be that a pair of solutions do not satisfy the dominance relation for example. 

 Then we write  

• i  j • (B.1) 

An example of a pair of solution where one does not dominate the other is 

Z(i) = [98.33, 5086, 56] and Z(j) = [90.66, 47, 4359]  

[D, D'] is a dominant pair partition of n solutions, if the following holds: 

(i) [D, D '] is a partition of the n solutions, where D intersection D' = empty set, and D union 

D' = N 

(ii) for any two solutions (i,j),  i is an element of D, and j is an element of D'  iff      

ji f  
 

Example: 

Let D = VG and D' = VB then for the robotic arm a DSP is given by the following two tables: 

                             

D= VG 

 

I Z(i,1) Acc Z(i,2) Int Z(i,3) Conf 

1 98.33 5086(min) 5687 

2 98.33 6203 5439 

3 98.33 6224 5259 (min) 

4 98.33 6658 5393 

5 98.33 5541 5647 

6 98.5 6335 5633 

7 98.5 6677 5458 

8 98.5 6421 5396 

 

 

 

 

 

 

 

D'= VB 
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I Z(i,1) Acc Z(i,2) Int Z(i,3) Conf 

1 90.66 4798(max) 4405 

2 90.66 4766 3535 

3 90.66 4739 4359 

4 90.66 4136 5075 

5 90.66 4115 5007 

6 90.66 1390 5128 

7 90.66 331 5192 

8 90.66 262 5196 (max) 

   

Any solution i in set D dominates all the other solutions in the set D' (check the min /max 

values in indicated in the tables. 

Using the procedure explained above, 16 GVs were obtained for each the car and the robot 

tasks. Eight dominating solutions (VG) and eight dominated solutions (VB) for the car and robot 

tasks (Table  B.1 and Table  B.2). 

Table  B.1. VG and VB for the VMR case 

i Gn GV Z(i,1) Z(i,2) Z(i,3) w1 w2

1 1 2 3 4 5 10 20 26 5 1 2 3 4 10 26 20 405 3490 88.125 10 0
2 1 2 3 4 5 10 20 23 5 1 2 23 4 10 3 20 418 3499 84.6875 10 0
3 1 2 3 4 5 10 22 26 5 1 2 22 4 10 26 3 402 3488 86.875 9 1
4 1 2 3 4 5 10 17 22 5 1 2 17 4 10 3 22 411 3497 86.5625 10 0
5 1 2 3 4 5 10 13 17 5 1 2 17 4 10 3 13 422 3496 87.8125 10 0
6 1 2 3 4 5 10 13 23 5 1 2 23 4 10 3 13 424 3496 84.6875 9 1
7 1 2 3 4 5 10 13 22 5 1 2 13 4 10 3 22 420 3493 86.5625 9 1
8 1 2 3 4 5 10 18 22 5 1 2 22 4 10 18 3 409 3492 86.875 10 0
9 6 7 8 10 12 13 17 21 21 7 6 17 12 10 8 13 3389 3546 99.375 9 1

10 6 7 8 10 12 17 20 21 21 7 6 17 12 10 8 20 3383 3549 99.375 7 3
11 6 7 8 10 12 17 21 23 21 7 6 17 12 10 8 23 3380 3548 96.25 10 0
12 6 7 8 10 12 17 21 24 21 7 6 17 12 10 8 24 3376 3552 99.0625 9 1
13 6 7 8 10 12 17 18 21 21 8 6 17 12 10 18 7 3157 3541 99.6875 10 0
14 6 7 8 10 12 17 22 24 22 8 6 17 12 10 24 7 3151 3556 97.5 8 2
15 6 7 8 10 12 17 18 20 8 20 6 17 12 10 18 7 3142 3539 99.375 9 1
16 6 7 8 10 17 21 26 27 21 7 6 17 26 27 8 10 3020 3801 99.6875 10 0  

 

Table  B.2. VG and VB for the robotic arm case 

i Gn GV Z(i,1) Z(i,2) Z(i,3) w1 w2

1 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 24 26 27 5 7 17 6 4 16 14 24 10 11 26 27 19 13 8 6979 5287 98.33 10 0

2 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 14 7 17 6 4 16 24 20 10 11 26 27 19 13 8 6671 5458 98.5 9 1

3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 24 26 27 5 7 17 6 4 16 24 8 10 11 26 27 19 13 14 6658 5398 98.33 8 2

4 4 5 6 7 8 10 11 14 16 17 19 20 24 26 27 5 7 17 6 4 16 24 20 10 11 26 27 19 8 14 6421 5396 98.5 8 2
5 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 19 20 24 26 27 5 7 14 6 4 16 24 20 10 11 26 27 19 13 8 6224 5259 98.33 9 1

6 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 10 8 17 6 4 16 24 20 26 27 7 11 19 13 14 6335 5633 98.5 8 2

7 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 19 20 24 26 27 5 7 8 6 4 16 24 20 10 11 26 27 19 13 14 6203 5439 98.33 8 2
8 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 10 14 17 6 4 16 24 20 26 27 7 11 19 13 8 6331 5645 98.5 7 3

9 1 2 3 4 5 9 12 13 15 16 17 19 20 23 27 2 1 17 12 4 16 5 20 15 3 9 27 19 13 23 4766 3535 90.67 10 0
10 1 2 3 4 5 8 9 12 13 15 16 17 19 20 23 8 1 17 5 4 16 2 20 15 3 9 12 19 13 23 4739 4359 90.67 10 0

11 1 2 3 4 5 9 10 12 13 15 16 17 19 20 23 9 15 17 1 4 3 2 20 16 12 23 10 19 13 5 1390 5128 90.67 4 6

12 1 2 3 4 5 9 10 12 13 15 16 17 19 20 23 10 9 20 1 3 4 23 19 16 12 17 15 2 5 13 262 5196 90.67 0 10

13 1 2 3 4 5 9 12 13 15 16 17 19 20 23 27 9 15 17 1 4 3 2 20 16 12 23 27 19 13 5 1394 5128 90.67 4 6

14 1 2 3 4 5 9 10 12 13 15 16 17 19 20 23 9 15 20 1 4 19 17 3 16 12 23 10 2 13 5 331 5192 90.67 3 7

15 1 2 3 4 5 9 10 12 13 15 16 17 19 20 23 5 15 17 1 4 16 2 20 10 12 3 9 19 13 23 4675 4939 90.67 8 2
16 1 2 3 4 5 9 10 12 13 15 16 17 19 20 23 3 15 17 1 4 16 2 20 10 12 9 5 19 13 23 5124 4735 90.67 10 0  
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Table  B.3. Pareto set for the VMR study 

Sol i Gn Gn* Z(i,1) Z(i,2) Z(i,3) w1 w2

1 7 6 7 8 10 12 16 18 21 21 12 6 16 7 8 18 10 74 4152 100 6 4

1 8 6 7 8 10 12 16 18 21 21 8 6 12 7 16 18 10 140 4018 100 7 3

1 11 6 7 8 10 12 16 18 21 21 6 8 16 12 10 18 7 2797 3278 100 10 0

2 13 6 7 8 10 12 16 18 25 12 10 6 18 7 8 25 16 47 4167 100 1 9

2 15 6 7 8 10 12 16 18 25 12 25 6 16 7 8 18 10 57 4163 100 3 7

2 18 6 7 8 10 12 16 18 25 12 18 6 16 7 8 25 10 61 4161 100 6 4

2 19 6 7 8 10 12 16 18 25 12 8 6 18 7 16 25 10 123 4047 100 7 3

5 50 6 7 8 10 12 16 21 25 21 12 6 16 7 8 25 10 78 4148 100 5 5

5 51 6 7 8 10 12 16 21 25 21 12 6 16 7 8 25 10 78 4148 100 6 4

5 52 6 7 8 10 12 16 21 25 21 8 6 12 7 16 25 10 144 4014 100 7 3

5 55 6 7 8 10 12 16 21 25 21 7 6 16 12 10 8 25 2791 3531 100 10 0  
 

Table  B.4. Pareto set for the robotic arm study 

sol i Gn Gn* Z(i,1) Z(i,2) Z(i,3) w1 w2

1 1 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 27 14 8 6 4 7 20 24 13 10 19 11 17 26 16 67 5930 98.5 0 10

1 2 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 27 14 24 6 4 7 20 8 26 10 19 11 17 13 16 424 5929 98.5 1 9

1 3 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 10 14 24 6 4 7 20 8 26 27 19 11 17 13 16 651 5927 98.5 2 8

1 7 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 10 14 17 6 4 7 24 20 26 27 8 11 19 13 16 3602 5862 98.5 6 4

1 8 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 10 14 17 6 4 16 24 20 26 27 7 11 19 13 8 6331 5645 98.5 7 3

1 9 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 10 8 17 6 4 16 24 20 26 27 7 11 19 13 14 6335 5633 98.5 8 2

1 10 4 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 14 7 17 6 4 16 24 20 10 11 26 27 19 13 8 6671 5458 98.5 9 1

2 15 4 5 6 7 8 10 11 14 16 17 19 20 24 26 27 10 14 8 6 4 7 24 20 26 27 19 11 17 5 16 1092 5883 98.5 3 7

3 30 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 20 24 26 27 10 14 17 6 8 7 24 20 16 11 26 27 19 13 5 3890 5710 98.33 7 3

4 37 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 19 20 24 26 27 10 14 8 6 4 7 24 20 26 27 19 11 5 13 16 1117 5866 98.33 3 7

4 41 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 19 20 24 26 27 10 14 7 6 4 16 24 20 26 27 8 11 19 13 5 5086 5687 98.33 7 3

5 50 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 24 26 27 10 14 17 6 4 16 24 7 26 27 8 11 19 13 5 5541 5647 98.33 5 5

5 55 4 5 6 7 8 10 11 13 14 16 17 19 24 26 27 5 7 17 6 4 16 14 24 10 11 26 27 19 13 8 6979 5287 98.33 10 0  
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Table  B.5. Pareto set for the VMR study using the multiobjective decision approach 

num i Z(i,1) Z(i,2) Z(i,3) num i Z(i,1) Z(i,2) Z(i,3)
1 140 3389 3546 99.4 50 4878 69 4206 99.4
2 726 2797 3278 100 51 4888 59 4210 99.4
3 913 2791 3531 100 52 4907 40 4173 100
4 1196 3383 3549 99.4 53 4908 47 4172 100
5 1230 3037 3553 98.8 54 4910 53 4170 100
6 1273 3450 3547 98.1 55 4911 57 4168 100
7 1296 3376 3552 99.1 56 4936 2378 3806 100
8 1307 3374 3543 99.7 57 5167 2375 3814 99.7
9 1351 3151 3556 97.5 58 5274 100 4194 99.4

10 1614 2757 3544 100 59 5311 572 3845 100
11 1625 2753 3547 100 60 5321 148 4034 100

12 1804 2907 2992 100 61 5323 557 3949 100
13 2197 2383 3798 100 62 5331 2437 3789 100
14 2209 3456 3361 94.4 63 5343 913 4117 94.4
15 2936 1153 3905 99.4 64 5441 2434 3820 98.4
16 2961 657 4224 98.8 65 5552 2382 3801 100
17 3037 40 4231 98.4 66 5558 862 4181 99.4
18 3038 660 4227 98.4 67 5565 1147 3908 99.4
19 3040 666 4226 98.4 68 5589 44 4230 98.8
20 3052 717 4186 99.1 69 5590 651 4227 98.8
21 3111 1159 3949 98.8 70 5593 663 4221 98.8
22 3308 2596 3810 99.4 71 5601 633 4192 99.4
23 3345 59 4228 98.8 72 5603 721 4185 99.4
24 3847 2386 3823 99.4 73 5612 633 4192 99.4
25 4023 924 4116 94.1 74 5615 641 4187 99.4
26 4221 2391 3830 99.1 75 5657 667 4216 99.1
27 4232 2393 3810 99.7 76 5659 679 4210 99.1
28 4254 729 4056 99.7 77 5668 661 4176 99.7
29 4256 1138 3971 99.7 78 5671 665 4174 99.7
30 4331 918 4065 99.4 79 5711 718 4226 97.5
31 4333 1144 3949 99.4 80 5728 938 4097 98.1
32 4430 1144 4015 99.1 81 5799 642 4222 99.1
33 4441 733 4052 99.7 82 5831 636 4182 99.7
34 4443 1142 3967 99.7 83 5835 640 4180 99.7
35 4453 1189 3845 99.7 84 5860 2778 3805 99.7
36 4665 40 4225 99.1 85 5887 868 4219 98.8
37 4666 60 4224 99.1 86 5894 1153 3952 98.8
38 4676 54 4185 99.7 87 5895 1221 3923 98.8
39 4733 68 4209 99.4 88 5899 866 4177 99.4
40 4734 84 4204 99.4 89 5906 1223 3903 99.4
41 4735 96 4198 99.4 90 5941 50 4232 97.2

42 4744 72 4167 100 91 5942 721 4229 97.2
43 4745 78 4164 100 92 5987 730 4227 95.3
44 4746 82 4162 100 93 6114 1220 3950 97.5
45 4749 144 4048 100 94 6198 683 4206 99.1
46 4751 553 3963 100 95 6255 3020 3801 99.7
47 4761 568 3849 100 96 6366 2657 3812 98.1
48 4874 47 4215 99.4 97 6557 48 4230 97.5
49 4876 53 4214 99.4 98 6558 136 4229 97.5  
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Appendix C. Good and bad vocabularies – graphical 

representation  

In this appendix sixteen GVs are presented for each the VMR and the robotic arm tasks. The 

first eight are VG and the last eight are VB. 
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Figure  C.1. GVs for the VMR study. 1-8 Bad GV. 9-16 Good GV 
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Figure  C.2. GVs for the robotic arm study. 1-8 Good GV. 9-16 Bad GV 
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Appendix D. Human factors matrices 

This appendix includes all the matrices obtained from the psycho-physiological experiments. 

The weighted intuitiveness, the extended intuitiveness using the extended master set of gestures, 

the complementary weighted intuitiveness, the stress, the duration and the frequency matrices are 

presented below.  

Table  D.1 Robot task intuitiveness matrix 

Index Gesture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sum

1 00000000000 1 3 1 6 1 1 6 7 26

2 00010000000 4 2 3 1 1 2 13

3 00100000000 2 2 2 1 2 9

4 00100001000 1 2 8 2 1 1 1 16

5 00110000000 3 1 1 1 1 7

6 00111110000 3 11 4 3 1 1 23

7 00111111000 1 5 2 2 1 2 2 15

8 00111111111 5 4 6 1 3 19

9 01000000000 1 3 1 2 7

10 01111110000 10 1 2 1 14

11 02000000000 1 1 4 1 7

12 02111110000 10 1 2 1 14

13 10000000000 1 1 4 2 9 17

14 10010000000 4 2 1 7

15 10100000000 3 1 1 2 7

16 10100001000 1 2 8 1 1 2 15

17 10111110000 2 1 6 2 1 1 1 4 18

19 10111111111 1 10 2 13

20 20000000000 2 2 3 1 4 1 1 1 15

23 20100000000 1 1 3 1 2 3 11

24 20111110000 1 2 1 6 1 1 1 1 5 19

26 21111110000 1 7 1 1 2 1 2 15

27 22111110000 1 8 1 1 1 1 2 15

sum 26 32 22 23 29 28 19 21 12 8 12 10 21 28 31 322  
 

Table  D.2. VMR task intuitiveness  matrix 

Index Gesture 1 2 3 4 5 6 7 8 sum

1 00000000000 1 5 3 3 2 14

2 00010000000 3 3 1 1 8

3 00100000000 2 1 1 1 5

4 00100001000 2 9 11

5 00110000000 2 2 2 2 8

6 00111110000 2 9 6 1 4 2 24

7 00111111000 4 4 1 2 1 3 15

8 00111111111 5 4 5 14

10 01111110000 10 1 11

12 02111110000 10 10

13 10000000000 6 4 10

16 10100001000 2 9 11

17 10111110000 2 1 1 3 1 1 9

18 10111111000 1 1 2 4

20 20000000000 2 2 1 3 8

21 20010000000 4 4

22 20011110000 1 1 2 1 5

23 20100000000 1 1 3 1 1 7

24 20111110000 3 2 11 2 2 1 21

25 20111112000 1 4 5

26 21111110000 1 8 1 10

27 22111110000 1 8 9
sum 30 32 26 27 29 29 28 22 223  
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 Table  D.3. Robot task intuitiveness weighted matrix  

Index Gesture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sum

1 00000000000 3 9 2 11 1 1 15 15 57

2 00010000000 10 6 8 1 2 2 29

3 00100000000 4 6 4 3 5 22

4 00100001000 1 4 24 5 2 2 3 41

5 00110000000 6 3 1 2 2 14

6 00111110000 7 30 11 6 2 3 59

7 00111111000 2 13 4 4 1 4 4 32

8 00111111111 12 9 18 2 6 47

9 01000000000 2 6 3 3 14

10 01111110000 26 3 5 2 36

11 02000000000 2 3 7 2 14

12 02111110000 26 2 5 2 35

13 10000000000 3 2 8 4 22 39

14 10010000000 10 6 2 18

15 10100000000 6 2 3 6 17

16 10100001000 2 4 24 2 1 3 36

17 10111110000 4 2 15 3 3 3 1 8 39

19 10111111111 3 25 5 33

20 20000000000 5 4 5 2 10 2 3 2 33

23 20100000000 3 3 4 1 5 6 22

24 20111110000 2 5 3 14 3 2 3 2 8 42

26 21111110000 1 18 2 3 4 2 5 35

27 22111110000 1 19 3 2 3 2 5 35

sum 57 81 54 46 79 74 46 42 27 19 23 21 55 63 62 749  

 

Table  D.4. VMR task intuitiveness weighted matrix  

Index Gesture 1 2 3 4 5 6 7 8 sum

1 00000000000 2 14 7 4 4 31

2 00010000000 7 8 1 3 19

3 00100000000 3 2 2 2 9

4 00100001000 3 27 30

5 00110000000 6 6 4 4 20

6 00111110000 5 23 17 2 11 2 60

7 00111111000 8 10 3 4 1 6 32

8 00111111111 11 12 8 31

10 01111110000 29 2 31

12 02111110000 28 28

13 10000000000 12 8 20

16 10100001000 3 27 30

17 10111110000 4 3 2 7 2 2 20

18 10111111000 2 1 5 8

20 20000000000 4 4 3 5 16

21 20010000000 11 11

22 20011110000 2 2 3 2 9

23 20100000000 2 3 8 2 3 18

24 20111110000 6 4 29 5 6 1 51

25 20111112000 2 7 9

26 21111110000 2 24 1 27

27 22111110000 2 24 26
sum 67 80 69 57 82 83 56 42 536  
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Table  D.5. Intuitiveness normalized weighted matrix for the robotic arm task 

g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4 12 3 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 20 20

2 13 0 8 0 0 0 11 1 0 0 0 3 0 0 3

3 5 0 0 0 8 0 0 5 0 4 0 0 0 7 0

4 1 0 0 5 32 0 0 7 0 3 0 3 0 0 4

5 8 0 4 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0

6 9 40 0 15 0 0 8 0 0 0 0 0 0 3 4

7 3 17 0 5 0 0 0 0 5 0 1 0 5 0 5

8 16 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 3 8

9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 8 4 0 4 0

10 0 0 0 0 0 35 4 0 7 0 0 3 0 0 0

11 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 9 3 0 0

12 0 0 0 0 35 0 0 3 0 7 3 0 0 0 0

13 0 4 3 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 29 0

14 0 0 13 0 0 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0

15 0 8 0 3 0 4 0 0 8 0 0 0 0 0 0

16 3 0 5 0 0 32 0 0 3 0 1 0 0 4 0

17 5 3 20 0 0 0 0 4 0 4 0 0 4 1 11

19 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 7

20 0 7 5 7 0 0 3 13 0 0 3 0 0 4 3

23 4 0 4 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 7 8

24 3 0 7 0 4 0 19 4 0 0 3 0 4 3 11

26 1 0 0 0 24 0 3 4 5 3 7 0 0 0 0

27 0 1 0 0 0 25 4 3 4 3 0 7 0 0 0
 

 

 

Table  D.6. .Intuitiveness normalized weighted matrix for the VMR task 

g 1 2 3 4 5 6 7 8

1 4 26 0 13 0 0 7 7

2 13 0 15 0 0 0 2 6

3 0 6 0 4 0 0 4 4

4 6 0 0 0 50 0 0 0

5 11 0 11 0 0 0 7 7

6 9 43 32 0 4 0 21 4

7 15 19 6 7 2 0 0 11

8 21 22 0 0 0 0 15 0

10 0 0 0 0 0 54 0 4

12 0 0 0 0 52 0 0 0

13 0 0 0 22 0 0 0 15

16 0 0 0 6 0 50 0 0

17 7 6 4 13 0 4 4 0

18 0 4 0 0 0 2 9 0

20 0 7 0 7 0 0 6 9

21 21 0 0 0 0 0 0 0

22 4 0 4 6 0 0 0 4

23 4 6 0 15 0 0 4 6

24 11 7 54 9 0 0 11 2

25 0 4 0 0 0 0 13 0

26 0 0 4 0 45 0 2 0

27 0 0 0 4 0 45 0 0  
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Table  D.7. Agreement measures. (a) VMR task. (b) Robot task 

Car Commands

id gi 1 2 3 4 5 6 7 8 sum pi αi αposs
i Si Ф Σid(%) Σpi (%)Σid(%)+Σpi (%)

1 1 1 5 3 3 2 14 0.05 34 182 0.187 0.009 1.6949 5 6.695

2 2 3 3 1 1 8 0.0286 12 56 0.214 0.006 3.3898 7.8571 11.247

3 3 2 1 1 1 5 0.0179 2 20 0.1 0.002 5.0847 9.6429 14.728

4 4 2 9 11 0.0393 74 110 0.673 0.026 6.7797 13.571 20.351

5 5 2 2 2 2 8 0.0286 8 56 0.143 0.004 8.4746 16.429 24.903

6 6 2 9 6 1 4 2 24 0.0857 118 552 0.214 0.018 10.169 25 35.169

7 7 4 4 1 2 1 3 15 0.0536 32 210 0.152 0.008 11.864 30.357 42.222

8 8 5 4 5 14 0.05 52 182 0.286 0.014 13.559 35.357 48.916

9 10 10 1 11 0.0393 90 110 0.818 0.032 15.254 39.286 54.540

10 12 10 10 0.0357 90 90 1 0.036 16.949 42.857 59.806

11 13 6 4 10 0.0357 42 90 0.467 0.017 18.644 46.429 65.073

12 16 2 9 11 0.0393 74 110 0.673 0.026 20.339 50.357 70.696

10 12 10 10 0.0357 90 90 1 0.036 16.949 53.929 70.878

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

18 23 1 1 3 1 1 7 0.025 6 42 0.143 0.004 30.508 63.571 94.080

19 24 3 2 11 2 2 1 21 0.075 122 420 0.29 0.022 32.203 71.071 103.275

20 25 1 4 5 0.0179 12 20 0.6 0.011 33.898 72.857 106.755

21 26 1 8 1 10 0.0357 56 90 0.622 0.022 35.593 76.429 112.022

22 27 1 8 9 0.0321 56 72 0.778 0.025 37.288 79.643 116.931

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … …

59 64 1 1 0.0036 0 0 0 0 100 100 200.000

35 35 35 35 35 35 35 35 280 1 924 2634 1 0.338  

(a) 
Robot Commands

id gi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sum pi αi α
poss

i Si Ф Σid(%) Σpi (%) Σid(%)+Σpi (%)

1 1 1 3 1 6 1 1 6 7 26 0.05 108 650 0.17 0.01 0.8772 4.9524 5.830

2 2 4 2 3 1 1 2 13 0.02 22 156 0.14 0 1.7544 7.4286 9.183

3 3 2 2 2 1 2 9 0.02 8 72 0.11 0 2.6316 9.1429 11.774

4 4 1 2 8 2 1 1 1 16 0.03 60 240 0.25 0.01 3.5088 12.19 15.699

5 5 3 1 1 1 1 7 0.01 6 42 0.14 0 4.386 13.524 17.910

6 6 3 11 4 3 1 1 23 0.04 134 506 0.26 0.01 5.2632 17.905 23.168

7 7 1 5 2 2 1 2 2 15 0.03 28 210 0.13 0 6.1404 20.762 26.902

8 8 5 4 6 1 3 19 0.04 68 342 0.2 0.01 7.0175 24.381 31.398

9 9 1 3 1 2 7 0.01 8 42 0.19 0 7.8947 25.714 33.609

10 10 10 1 2 1 14 0.03 92 182 0.51 0.01 8.7719 28.381 37.153

11 11 1 1 4 1 7 0.01 12 42 0.29 0 9.6491 29.714 39.363

12 12 10 1 2 1 14 0.03 92 182 0.51 0.01 10.526 32.381 42.907

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

17 17 2 1 6 2 1 1 1 4 18 0.03 46 306 0.15 0.01 14.912 44.571 59.484

18 19 1 10 2 13 0.02 92 156 0.59 0.01 15.789 47.048 62.837

19 20 2 2 3 1 4 1 1 1 15 0.03 22 210 0.1 0 16.667 49.905 66.571

20 23 1 1 3 1 2 3 11 0.02 14 110 0.13 0 17.544 52 69.544

21 24 1 2 1 6 1 1 1 1 5 19 0.04 52 342 0.15 0.01 18.421 55.619 74.040

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

33 37 1 1 1 1 1 5 0.01 0 20 0 0 28.947 71.238 100.185

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

114 118 1 1 0 0 0 0 0 100 100 200.000

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 525 1 1174 5202 1 0.18  
(b) 
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Table  D.8. Robot task intuitiveness complete matrix 

re-index Gesture 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sum

1 00000000000 1 3 1 6 1 1 6 7 26

2 00111110000 3 11 4 3 1 1 23

3 00111111111 5 4 6 1 3 19

4 20111110000 1 2 1 6 1 1 1 1 5 19

5 10111110000 2 1 6 2 1 1 1 4 18

6 10000000000 1 1 4 2 9 17

7 00100001000 1 2 8 2 1 1 1 16

8 00111111000 1 5 2 2 1 2 2 15

9 10100001000 1 2 8 1 1 2 15

10 20000000000 2 2 3 1 4 1 1 1 15

11 21111110000 1 7 1 1 2 1 2 15

12 22111110000 1 8 1 1 1 1 2 15

13 01111110000 10 1 2 1 14

14 02111110000 10 1 2 1 14

15 00010000000 4 2 3 1 1 2 13

16 10111111111 1 10 2 13

17 20100000000 1 1 3 1 2 3 11

18 00100000000 2 2 2 1 2 9

19 00110000000 3 1 1 1 1 7

20 01000000000 1 3 1 2 7

21 02000000000 1 1 4 1 7

22 10010000000 4 2 1 7

23 10100000000 3 1 1 2 7

24 10111111000 2 1 1 2 6

25 20111112000 2 1 1 1 1 6

26 00011000000 1 1 1 1 1 5

27 10011000000 1 1 1 1 1 5

28 10110001000 1 2 1 1 5

29 12111110000 1 1 2 1 5

30 20010000000 2 2 1 5

31 20011110000 2 1 2 5

32 21000000000 1 1 1 1 1 5

33 22000000000 1 1 1 1 1 5

34 00000010000 1 1 1 1 4

35 00001110000 1 1 1 1 4

36 11111110000 1 1 2 4

37 20100002000 1 1 1 1 4

38 20110000000 1 2 1 4

39 21100002000 1 1 1 1 4

40 00011000100 1 1 1 3

41 00011110000 1 1 1 3

42 00101110000 2 1 3

43 00110001000 1 1 1 3

44 00111110111 1 1 1 3

45 01111111111 2 1 3

46 02111111111 1 2 3

47 10011110000 1 1 1 3

48 10101111000 1 1 1 3

49 11100001000 1 1 1 3

50 12000000000 1 1 1 3

51 12100001000 1 1 1 3

52 21111112000 2 1 3

53 22100002000 1 1 1 3

54 22111112000 2 1 3

55 00110011000 1 1 2

56 00111000000 1 1 2

57 00111111001 1 1 2  
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58 00111111100 1 1 2

59 01010000000 1 1 2

60 01100000000 2 2

61 01111111000 1 1 2

62 02010000000 1 1 2

63 02100000000 2 2

64 10110000000 2 2

65 10111000000 1 1 2

66 11000000000 1 1 2

67 11111111000 1 1 2

68 12111111000 1 1 2

69 21010000000 1 1 2

70 21011110000 1 1 2

71 21100000000 1 1 2

72 21110000000 1 1 2

73 22010000000 1 1 2

74 22011110000 1 1 2

75 22100000000 1 1 2

76 22110000000 1 1 2

77 00001000000 1 1

78 00001010000 1 1

79 00001100000 1 1

80 00001100010 1 1

81 00100010000 1 1

82 00101111000 1 1

83 00111001000 1 1

84 00111100000 1 1

85 00111101110 1 1

86 00111110001 1 1

87 00111110011 1 1

88 00111110100 1 1

89 01011000100 1 1

90 01011110011 1 1

91 01100001000 1 1

92 01110001000 1 1

93 01111111001 1 1

94 02011110011 1 1

95 02100001000 1 1

96 02111000100 1 1

97 02111001000 1 1

98 02111111000 1 1

99 02111111001 1 1

100 10001000000 1 1

101 10011000100 1 1

102 10100010000 1 1

103 10101110000 1 1

104 10110011000 1 1

105 10111110111 1 1

106 11010000000 1 1

107 11110000000 1 1

108 11110001000 1 1

109 11111111111 1 1

110 12010000000 1 1

111 12110000000 1 1

112 12111111111 1 1

113 21001110000 1 1

114 21101110000 1 1

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 525  
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Table  D.9. VMR task intuitiveness complete matrix 

re-index Gesture 1 2 3 4 5 6 7 8 sum

1 00111110000 2 9 6 1 4 2 24

2 20111110000 3 2 11 2 2 1 21

3 00111111000 4 4 1 2 1 3 15

4 00000000000 1 5 3 3 2 14

5 00111111111 5 4 5 14

6 00100001000 2 9 11

7 01111110000 10 1 11

8 10100001000 2 9 11

9 02111110000 10 10

10 10000000000 6 4 10

11 21111110000 1 8 1 10

12 10111110000 2 1 1 3 1 1 9

13 22111110000 1 8 9

14 00010000000 3 3 1 1 8

15 00110000000 2 2 2 2 8

16 20000000000 2 2 1 3 8

17 20100000000 1 1 3 1 1 7

18 00100000000 2 1 1 1 5

19 20011110000 1 1 2 1 5

20 20111112000 1 4 5

21 10111111000 1 1 2 4

22 20010000000 4 4

23 00111000000 1 2 3

24 10010000000 1 1 1 3

25 10011110000 1 1 1 3

26 20100002000 1 2 3

27 20110000000 1 1 1 3

28 00011000000 1 1 2

29 00011110000 1 1 2

30 00110001000 2 2

31 00110010000 2 2

32 02100001000 2 2

33 10100000000 1 1 2

34 10111000000 1 1 2

35 20101112000 1 1 2

36 21110000000 1 1 2

37 22110000000 1 1 2

38 00001110000 1 1

39 00010010000 1 1

40 00101110000 1 1

41 01000000000 1 1

42 01010000000 1 1

43 01100001000 1 1

44 01111111000 1 1

45 02010000000 1 1

46 02111111000 1 1

47 10010010000 1 1

48 10011000100 1 1

49 10110001000 1 1

50 10111111111 1 1

51 11110000000 1 1

52 11111110000 1 1

53 12100001000 1 1

54 12110000000 1 1

55 12111110000 1 1

56 21010000000 1 1

57 21011110000 1 1

58 22010000000 1 1

59 22011110000 1 1

35 35 35 35 35 35 35 35 280  
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Table  D.10. Complementary intuitiveness matrix (robotic arm) 

g1 g2 start/stop up/down left/right fwrd/bwrd w-up/w-down wrist cw/ccw open/close sum

1 8 1 1

1 11 1 1

1 13 1 1

2 1 1 1 2

2 6 3 3

2 13 1 1

3 15 2 1 3

4 16 8 8

5 3 1 1

5 7 3 3

6 1 1 1

6 17 1 2 3

7 3 1 1

7 15 1 1

7 23 1 1

8 1 1 3 4

8 6 3 3

8 13 3 3

8 19 1 1

9 11 3 3

10 12 1 2 3

11 9 1 1 1 3

12 10 10 1 11

13 1 1 1

14 1 1 1

14 2 1 1

14 13 2 2

14 24 1 1

15 3 1 1

15 17 1 1

16 4 2 1 1 4

16 6 1 1

17 6 1 4 5

17 13 1 1 1 3

17 15 1 1

19 1 2 2

19 8 1 1

19 13 4 4

19 16 1 1

19 17 1 1

19 20 1 1

20 1 1 1

20 23 1 1

23 7 1 1

23 20 1 1

24 6 1 1

24 20 3 3

24 23 1 1 2

24 27 1 1

26 27 1 7 1 1 2 12

27 26 1 1 2

sum 24 16 28 14 7 9 21 119  
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Table  D.11. Complementary intuitiveness matrix (VMR) 

g1 g2 start/stop frwd/bkwd left/right fast/slow sum

1 6 1 1

1 8 1 1

1 13 1 1

2 1 1 1 2

2 6 1 1

2 7 1 1

4 3 1 1

4 7 1 1

4 16 9 9

5 1 1 1

5 3 1 1

5 8 1 1

6 1 1 1 2

6 2 1 1

6 7 2 2

6 8 1 1

6 10 1 1

6 17 3 1 4

7 6 2 2

7 17 1 1

7 18 1 1 2

7 24 1 1

8 1 3 3

8 5 1 1

8 6 1 1 2

8 7 1 1

8 22 1 1

8 24 1 1

12 10 10 10

17 6 2 2

17 13 1 1

18 7 2 2

20 1 1 1

21 6 1 1

21 7 2 2

21 20 1 1

22 8 1 1

22 20 1 1

23 3 1 1

23 20 1 1

24 6 1 1

24 13 2 2

24 16 2 2

24 20 1 1 2

24 22 2 2

24 23 1 3 1 5

24 25 1 1

25 20 1 1

26 24 1 1

26 27 1 8 9

sum 29 21 29 18 97  
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Table  D.12. Complementary gesture-commands weighted intuitiveness matrix: (a) Robot task, (b) VMR 

task 

g1 g2 start/stop up/down left/right fwrd/back w. up/down w. cw/ccw open/close sum

1 8 6 6

1 11 2 2

1 13 4 4

2 1 6 5 11

2 6 15 15

2 13 4 4

3 15 8 6 14

4 16 48 48

5 3 4 4

5 7 14 14

6 1 6 6

6 17 4 7 11

7 3 4 4

7 15 4 4

7 23 4 4

8 1 5 18 23

8 6 16 16

8 13 14 14

8 19 6 6

9 11 12 12

10 12 5 10 15

11 9 4 6 4 14

12 10 52 4 56

13 1 4 4

14 1 3 3

14 2 4 4

14 13 9 9

14 24 6 6

15 3 6 6

15 17 6 6

16 4 8 4 3 15

16 6 5 5

17 6 4 22 26

17 13 5 4 6 15

17 15 4 4

19 1 8 8

19 8 4 4

19 13 22 22

19 16 4 4

19 17 4 4

19 20 6 6

20 1 4 4

20 23 4 4

23 7 5 5

23 20 6 6

24 6 4 4

24 20 14 14

24 23 2 6 8

24 27 5 5

26 27 2 35 4 4 10 55

27 26 6 5 11

sum 115 73 150 60 35 37 104 574  
(a) 
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g1 g2 start/stop frwrd/back left/right fast/slow sum

1 6 2 2

1 8 5 5

1 13 2 2

2 1 5 3 8

2 6 5 5

2 7 5 5

4 3 3 3

4 7 4 4

4 16 54 54

5 1 6 6

5 3 5 5

5 8 6 6

6 1 4 6 10

6 2 6 6

6 7 10 10

6 8 6 6

6 10 4 4

6 17 15 4 19

7 6 9 9

7 17 5 5

7 18 4 2 6

7 24 6 6

8 1 17 17

8 5 3 3

8 6 5 2 7

8 7 2 2

8 22 4 4

8 24 3 3

12 10 57 57

17 6 8 8

17 13 4 4

18 7 10 10

20 1 5 5

21 6 6 6

21 7 11 11

21 20 5 5

22 8 5 5

22 20 4 4

23 3 4 4

23 20 4 4

24 6 4 4

24 13 10 10

24 16 8 8

24 20 5 4 9

24 22 7 7

24 23 5 16 6 27

24 25 4 4

25 20 4 4

26 24 2 2

26 27 4 48 52

sum 139 101 165 67 472  
(b) 
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Table  D.13. Complementary intuitiveness normalized weighted matrix for the robotic arm task 

g1 g2 1 2 3 4 5 6 7

1 8 10 0 0 0 0 0 0

1 11 0 0 0 0 0 3 0

1 13 0 7 0 0 0 0 0

2 1 10 9 0 0 0 0 0

2 6 26 0 0 0 0 0 0

2 13 0 0 0 7 0 0 0

3 15 14 0 10 0 0 0 0

4 16 0 0 84 0 0 0 0

5 3 0 0 0 7 0 0 0

5 7 24 0 0 0 0 0 0

6 1 10 0 0 0 0 0 0

6 17 7 0 0 12 0 0 0

7 3 0 0 0 0 0 0 7

7 15 7 0 0 0 0 0 0

7 23 0 0 0 0 0 0 7

8 1 9 0 0 0 0 0 31

8 6 28 0 0 0 0 0 0

8 13 0 0 0 0 0 0 24

8 19 10 0 0 0 0 0 0

9 11 0 0 0 0 0 21 0

10 12 0 0 0 9 17 0 0

11 9 0 0 7 0 0 10 7

12 10 0 0 91 0 0 7 0

13 1 0 7 0 0 0 0 0

14 1 0 5 0 0 0 0 0

14 2 0 0 0 7 0 0 0

14 13 0 16 0 0 0 0 0

14 24 0 0 0 10 0 0 0

15 3 0 0 0 0 10 0 0

15 17 0 0 0 0 10 0 0

16 4 0 14 0 0 7 5 0

16 6 9 0 0 0 0 0 0

17 6 7 38 0 0 0 0 0

17 13 9 7 0 0 0 0 10

17 15 0 7 0 0 0 0 0

19 1 0 0 0 0 0 0 14

19 8 0 0 0 0 0 0 7

19 13 0 0 0 0 0 0 38

19 16 0 0 0 0 0 0 7

19 17 0 0 0 0 0 0 7

19 20 0 0 0 0 0 0 10

20 1 0 7 0 0 0 0 0

20 23 0 0 0 7 0 0 0

23 7 9 0 0 0 0 0 0

23 20 0 10 0 0 0 0 0

24 6 7 0 0 0 0 0 0

24 20 0 0 0 24 0 0 0

24 23 0 0 0 3 0 0 10

24 27 0 0 9 0 0 0 0

26 27 3 0 61 7 7 17 0

27 26 0 0 0 10 9 0 0
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Table  D.14. Complementary intuitiveness normalized weighted matrix for the VMR task 

g1 g2 1 2 3 4

1 6 0 0 0 4

1 8 11 0 0 0

1 13 0 0 0 4

2 1 0 11 0 6

2 6 11 0 0 0

2 7 11 0 0 0

4 3 6 0 0 0

4 7 8 0 0 0

4 16 0 0 114 0

5 1 13 0 0 0

5 3 0 11 0 0

5 8 13 0 0 0

6 1 8 13 0 0

6 2 0 0 0 13

6 7 0 21 0 0

6 8 13 0 0 0

6 10 0 0 0 8

6 17 0 32 8 0

7 6 19 0 0 0

7 17 11 0 0 0

7 18 8 0 4 0

7 24 0 13 0 0

8 1 36 0 0 0

8 5 0 0 0 6

8 6 11 0 0 4

8 7 0 0 0 4

8 22 0 0 0 8

8 24 6 0 0 0

12 10 0 0 121 0

17 6 17 0 0 0

17 13 0 0 0 8

18 7 0 0 0 21

20 1 0 0 0 11

21 6 13 0 0 0

21 7 23 0 0 0

21 20 11 0 0 0

22 8 11 0 0 0

22 20 0 8 0 0

23 3 8 0 0 0

23 20 0 0 0 8

24 6 8 0 0 0

24 13 0 21 0 0

24 16 0 17 0 0

24 20 0 11 0 8

24 22 0 15 0 0

24 23 11 34 0 13

24 25 8 0 0 0

25 20 0 0 0 8

26 24 0 0 0 4

26 27 0 8 102 0  
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Table  D.15. Stress normalized matrix for the robot and VMR tasks 

Gest 0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1

1
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0

1
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0

1
0
1
1
1
1
1

1
0
0
0

1
0
1
1
1
1
1

1
1
1
1

2
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0

2
0
0
1
1
1
1

0
0
0
0

2
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0

2
0
1
1
1
1
1

0
0
0
0

2
0
1
1
1
1
1

2
0
0
0

2
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0

2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0

00000000000 111 132 123 118 142 88 96 116 154 162 163 178 134 154 155 146 128 136 119 123 153 128 127 110 145 142 155

00010000000 113 135 125 120 144 90 98 118 156 164 165 180 136 156 157 148 131 139 121 125 155 131 129 112 147 144 157

00100000000 112 134 125 119 143 89 97 118 155 163 165 179 135 155 156 147 130 138 120 124 154 130 128 111 146 143 156

00100001000 112 133 124 119 142 89 97 117 155 163 164 179 134 155 156 147 129 137 120 124 153 129 128 110 145 142 156

00110000000 114 136 126 121 146 91 99 119 157 165 166 181 137 157 158 149 131 140 122 126 156 131 130 113 148 145 158

00111110000 109 130 121 115 140 86 94 114 152 160 161 176 131 152 153 144 126 134 117 121 150 126 125 107 142 140 153

00111111000 109 131 122 116 140 87 95 115 152 160 162 177 132 152 154 144 127 135 117 122 151 127 126 108 143 140 154

00111111111 111 133 124 118 142 89 97 117 154 163 164 179 134 154 156 146 129 137 120 124 153 129 128 110 145 142 156

01000000000 115 137 127 122 146 92 100 121 159 166 168 182 138 158 160 150 133 141 123 127 157 133 131 114 149 146 160

01111110000 116 138 128 123 147 93 101 121 159 168 168 183 139 159 160 151 134 142 124 128 158 134 132 115 150 147 160

02000000000 116 138 128 123 147 93 101 122 159 167 169 183 139 159 161 151 134 142 124 128 158 134 132 115 150 147 161

02111110000 118 139 130 124 149 95 103 123 161 169 170 186 141 161 162 153 135 143 126 130 159 135 134 116 151 149 162

10000000000 113 135 125 120 144 90 98 119 156 164 166 180 137 156 158 148 131 139 121 125 155 131 129 112 147 144 158

10010000000 115 137 127 122 146 92 100 121 158 166 168 182 138 159 160 150 133 141 123 127 157 133 131 114 149 146 160

10100000000 115 137 127 122 146 93 101 121 158 166 168 183 138 158 160 150 133 141 123 127 157 133 132 114 149 146 160

10100001000 114 136 127 121 145 92 100 120 157 165 167 182 137 157 159 150 132 140 122 127 156 132 131 113 148 145 159

10111110000 113 134 125 119 144 90 98 118 156 164 165 180 136 156 157 148 131 138 121 125 154 130 129 111 146 144 157

10111111000 113 135 126 120 144 91 99 119 156 165 166 181 136 156 158 148 131 140 122 126 155 131 130 112 147 144 158

10111111111 112 133 124 118 143 89 97 117 155 163 164 179 135 155 156 147 129 137 120 124 153 129 128 110 145 143 156

20000000000 112 134 124 119 143 89 97 118 155 163 165 179 135 155 156 147 130 138 120 125 154 130 128 111 146 143 156

20010000000 115 137 127 122 146 92 100 120 158 166 168 182 138 158 159 150 133 141 123 127 157 133 131 114 149 146 159

20011110000 113 134 125 119 144 90 98 118 156 164 165 180 136 156 157 148 130 138 121 125 154 131 129 111 146 144 157

20100000000 113 134 125 119 143 90 98 118 156 164 165 180 135 156 157 147 130 138 121 125 154 130 129 111 146 143 157

20111110000 111 132 123 118 142 88 96 116 154 162 163 178 134 154 155 146 128 136 119 123 152 128 127 110 144 142 155

20111112000 114 136 126 121 145 91 100 120 157 165 167 181 137 157 159 149 132 140 122 126 156 132 130 113 148 145 159

21111110000 114 136 126 121 145 91 99 119 157 165 166 181 137 157 158 149 131 140 122 126 156 131 130 113 148 146 158

22111110000 115 137 127 122 146 93 101 121 158 166 168 183 138 158 160 150 133 141 123 127 157 133 132 114 149 146 160
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Table  D.16. Average and std dev static stress values for 19 subjects 

gi Code AVG STD
1 00000000000 2.586207 1.592779
2 00010000000 3.137931 1.457104
3 00100000000 2.896552 1.113066
4 00100001000 2.758621 1.353703
5 00110000000 3.37931 1.236752
6 00111110000 2 1.28174
7 00111111000 2.206897 1.145778
8 00111111111 2.724138 1.532891
9 01000000000 3.689655 1.853634
10 01111110000 3.896552 1.472239
11 02000000000 3.931034 1.486391
12 02111110000 4.310345 1.794902
13 10000000000 3.172414 1.465532
14 10010000000 3.689655 1.441811
15 10100000000 3.724138 1.306483
16 10100001000 3.482759 1.66091
17 10111110000 3.034483 1.451176
18 10111111000 3.241379 1.479748
19 10111111111 2.793103 1.544097
20 20000000000 2.896552 1.739146
21 20010000000 3.655172 1.758162
22 20011110000 3.034483 1.475581
23 20100000000 3 1.558387
24 20111110000 2.551724 1.297971
25 20111112000 3.448276 1.616571
26 21111110000 3.37931 1.760961
27 22111110000 3.724138 1.386067
28 02110101000 8.137931 2.26
29 12001010000 7.034483 2.16  

 

Table  D.17. Subset 1 for the transition stress experiment 

1 7 25 27 28 29

Gi   Gj

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1

1
0
0
0

2
0
1
1
1
1
1

2
0
0
0

2
2
1
1
1
1
1

0
0
0
0

0
2
1
1
0
1
0

1
0
0
0

1
2
0
0
1
0
1

0
0
0
0

1 00000000000 X 2.17 2.83 2.33 8.5 6.58

7 00111111000 1.917 X 2.33 2.67 8.17 5.92

25 20111112000 2.167 2.5 X 2.67 7.08 7

27 22111110000 2.25 2.17 2.83 X 8.17 6.58

28 02110101000 2.833 3.08 3.67 4.17 X 7.92

29 12001010000 2.417 3.17 3.5 3.67 8.25 X  
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Table  D.18. Subset 2 for the transition stress experiment 

4 6 8 10 16 27

Gi   Gj

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

4 00100001000 X 3.14 2.57 4 3 3.86

6 00111110000 2.286 X 2 3.71 3.57 3.71

8 00111111111 1.571 2.29 X 4.57 3.86 2.43

10 01111110000 3.857 1.57 3 X 4.57 3

16 10100001000 1.857 3.57 3.71 5 X 3.86

27 22111110000 3.143 2 2.57 4 3.71 X  
 

Table  D.19. Subset 3 for the validation of the transition stress experiment 

30 31 32 33 34 35

Gi   Gj
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0

0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
0

1
2
1
1
1
0
0
1
0
0
0

2
0
1
0
1
1
1
2
0
0
0

30 00011100110 X 3 3.43 3.43 5.43 4

31 01111111000 2.143 X 3.14 3.86 4 3

32 02111111000 3.143 2 X 3.57 4.86 4

33 10111001100 2.857 3.43 3.86 X 4.86 4.43

34 12111001000 2.714 3.29 4.29 3.29 X 4

35 20101112000 2.714 2.86 3.43 4.71 5.43 X  
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Table  D.20. Duration normalized matrix for the robot and VMR tasks 

Gest 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0

2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0

2
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0

2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

2
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0

00000000000 1 137 128 122 147 92 100 121 160 168 169 185 139 160 161 151 133 142 124 128 158 133 132 114 150 147 161

00010000000 118 1 130 124 149 94 102 123 162 170 172 187 141 162 163 154 136 144 126 130 161 136 134 116 152 149 163

00100000000 117 139 1 123 148 93 101 122 161 169 171 186 140 161 162 153 135 143 125 129 160 135 133 115 151 148 162

00100001000 116 138 128 1 148 92 101 121 160 169 170 185 140 160 162 152 134 142 124 128 159 134 133 115 151 148 162

00110000000 119 141 131 126 1 95 103 124 163 171 173 188 142 163 164 155 137 145 127 131 162 137 135 117 153 151 164

00111110000 113 135 125 120 145 1 97 118 157 165 167 182 136 157 158 149 131 139 121 125 156 131 129 111 147 145 158

00111111000 114 136 126 120 145 90 1 119 158 166 168 183 137 158 159 150 132 140 122 126 157 132 130 112 148 145 159

00111111111 116 138 128 123 148 92 101 1 160 168 170 185 139 160 162 152 134 142 124 128 159 134 132 114 150 148 162

01000000000 120 142 132 127 152 96 105 125 1 173 174 189 144 164 166 156 138 146 128 132 163 138 137 119 155 152 166

01111110000 121 143 133 128 153 97 106 126 165 1 175 190 144 165 167 157 139 147 129 133 164 139 137 119 156 153 167

02000000000 121 143 133 128 153 97 106 127 165 174 1 190 145 165 167 157 139 147 129 133 164 139 138 120 156 153 167

02111110000 123 145 135 130 155 99 107 128 167 175 177 1 146 167 168 159 141 149 131 135 166 141 139 121 157 155 168

10000000000 118 140 130 125 150 94 102 123 162 170 172 187 1 162 163 154 136 144 126 130 161 136 134 116 152 150 163

10010000000 120 142 132 127 152 96 105 125 164 173 174 189 144 1 166 156 138 146 128 132 163 138 137 119 155 152 166

10100000000 120 142 133 127 152 96 105 126 164 173 174 189 144 164 1 156 138 146 128 133 163 138 137 119 155 152 166

10100001000 119 141 132 126 151 95 104 125 163 172 173 188 143 163 165 1 137 145 127 132 162 137 136 118 154 151 165

10111110000 117 139 130 124 149 94 102 123 162 170 171 186 141 162 163 153 1 143 125 130 160 135 134 116 152 149 163

10111111000 118 140 130 125 150 94 103 124 162 171 172 187 142 162 164 154 136 1 126 130 161 136 135 117 153 150 164

10111111111 116 138 129 123 148 92 101 122 160 169 170 185 140 160 162 152 134 142 1 129 159 134 133 115 151 148 162

20000000000 117 139 129 123 148 93 101 122 161 169 171 186 140 161 162 153 135 143 125 1 160 135 133 115 151 148 162

20010000000 120 142 132 127 152 96 105 125 164 173 174 189 143 164 166 156 138 146 128 132 1 138 136 118 154 152 166

20011110000 117 139 130 124 149 94 102 123 162 170 171 186 141 162 163 153 135 143 125 130 160 1 134 116 152 149 163

20100000000 117 139 129 124 149 93 102 123 161 170 171 186 141 161 163 153 135 143 125 129 160 135 1 116 152 149 163

20111110000 115 137 128 122 147 91 100 121 159 168 169 184 139 159 161 151 133 141 123 128 158 133 132 1 150 147 161

20111112000 119 141 131 126 151 95 104 124 163 172 173 188 142 163 165 155 137 145 127 131 162 137 136 118 1 151 165

21111110000 119 141 131 126 151 95 103 124 163 171 173 188 142 163 164 155 137 145 127 131 162 137 135 117 153 1 164

22111110000 120 142 133 127 152 96 105 126 164 173 174 189 144 164 166 156 138 146 128 133 163 138 137 119 155 152 1  
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Table  D.21 The frequency matrix for the robotic arm task with the ‘rest’ command 

0 (rest) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 (r)  42761 0 30 125 231 86 80 96 98 89 22 97 3 72 35 26
1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 96 0 0 3560 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 4
4 212 0 0 1 5150 3 0 1 0 7 1 2 0 4 8 0
5 88 0 0 0 0 3110 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 91 0 0 0 1 0 6075 0 20 0 0 0 0 0 0 0
7 98 0 0 0 0 0 0 371 0 0 0 0 0 0 0 0
8 109 0 0 2 3 1 32 0 3182 0 0 0 0 0 0 0
9 96 0 0 0 0 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0
10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0
11 95 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1696 0 0 0 0
12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
13 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0
14 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Table  D.22. The frequency matrix for the VMR task with the ‘rest’ command 

0 (rest) 1 2 3 4 5 6 7 8

0 (r) 101462 0 23 986 61 336 367 24 20
1 30 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1058 0 7 11772 13 294 177 25 0
4 64 0 0 0 1469 0 24 1 0
5 249 0 0 370 0 5290 0 1 10
6 329 0 0 215 15 0 5401 9 0
7 57 0 0 3 0 0 0 0 0
8 30 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Table  D.23. The frequency matrix for the robotic arm task 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 3624 1 1 3 0 29 0 0 0 0 1 0 29
4 0 0 2 5270 13 1 1 3 14 3 13 1 34 34 0
5 0 0 0 9 3159 4 14 12 0 1 0 0 1 0 0
6 0 0 0 20 3 6134 0 29 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 13 18 1 424 1 7 2 1 0 2 0 0
8 0 0 3 19 4 44 0 3255 0 1 1 0 2 0 0
9 0 0 0 15 1 0 0 0 272 4 5 0 7 0 0

10 0 0 0 4 0 0 0 0 9 15 0 0 1 1 0
11 0 0 0 29 1 0 0 0 0 1 1752 0 11 1 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 17 0 0 0
13 0 0 27 9 0 0 0 0 0 2 22 1 24 8 1
14 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0
15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Table  D.24. The frequency matrix for the VMR task  

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 30 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 29 12460 30 475 313 32 7
4 0 0 7 1505 1 44 1 0
5 0 1 456 1 5436 4 1 21
6 0 0 314 19 1 5607 26 2
7 0 0 58 1 0 1 0 0
8 0 0 21 2 7 0 0 0  

 

Table  D.25. Normalized frequency matrix for the robotic arm task 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 147 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 214 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0
5 0 0 0 0 128 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 1 0 249 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 1 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 1 0 2 0 132 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

Table  D.26. Normalized frequency matrix for the VMR task 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 0 1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 463 1 18 12 1 0
4 0 0 0 56 0 2 0 0
5 0 0 17 0 202 0 0 1

6 0 0 12 1 0 208 1 0
7 0 0 2 0 0 0 0 0
8 0 0 1 0 0 0 0 0  
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Appendix E. Gesture master sets  

This appendix presents the master set gestures images used for the robotic arm and VMR 

tasks. The combined set of gestures is presented in the last image. 

 

 
(a) 
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(b) 

Figure  E.1 Gestures master set. (a) Robot task vocabulary. (b) VMR task vocabulary 
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Figure  E.2. Combined gestures master set 
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Appendix F. Panasonic WE-160 image viewer 

This appendix shows the Panasonic WE-160 Image Viewer major operating controls and their 

function, from the original operating instructions manual. 

 



 

 

152 
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Appendix G. Learning curves 

The following appendix shows the learning curves for the task performance for the robotic 

arm and tasks applications.  The first learning curve is based in 8 runs using 8 different VG for the 

robotic arm task. The following learning curve corresponds to the 8 runs using 8 VB for the 

robotic arm task. The last two learning curves are similar to the first two but resulting from the 

VMR task. 
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Figure  G.1. Learning curve for the VG vocabulary used in the robotic arm task 
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Figure  G.2 Learning curve for the VB vocabulary used in the robotic arm task 
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Figure  G.3 Learning curve for the VG vocabulary used in the VMR task 
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Figure  G.4. Learning curve for the VB vocabulary used in the VMR task 
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Appendix H. Statistical analysis 

This appendix presents statistical results regarding different analysis done on the learning 

curve experiments, stress and duration prediction model, task completion time and memorability 

tests.  

The table Table  H.1 was obtained using the SPSS statistics package, and shows the regression 

results for the transition stress versus the static stress of the beginning and ending poses. The 

graph in Figure  H.1 shows the result of the regression in a scatter plot. The same analysis was 

done regarding the duration time of the transition between poses versus the duration time of 

holding each pose see Table  H.2 and Figure  H.2. 

Regression results for the linearization of the learning curves are presented in tables Table 

 H.3- Table  H.6. The tables present the results for the VG and VB for each the robotic arm (Table 

 H.3 and  

Table  H.4) and for the VMR (Table  H.5 and Table  H.6) tasks. 

Table  H.7 and Table  H.8 shows the results of the t-test comparing the task completion time 

between the VG and VB for the robotic arm and VMR tasks. The last tables, Table  H.9 and Table 

 H.10, show the results of the t-test comparing the memorability index between the VG and VB 

vocabularies. 

 

Table  H.1. Regression results for the transition stress model 

Model Summary 

Model R 
R 

Square(a) 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .988(b) .977 .976 .6476997 

 
ANOVA 

Model   Sum of Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1024.757 2 512.379 1221.360 .000(a) 

  Residual 24.332 58 .420     

  Total 1049.089(b) 60       

 
Coefficients 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients T Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta     

1 Stress_A .091 .034 .092 2.660 .010 

  Stress_B .905 .034 .912 26.449 .000 

 
Residuals Statistics 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 

Predicted Value 2.057517 8.003403 3.794374 1.6515060 60 

Std. Predicted Value -1.052 2.549 .000 1.000 60 

Standard Error of Predicted Value 
.051 .221 .106 .054 60 

Adjusted Predicted Value 2.052688 7.986944 3.792189 1.6441112 60 

Residual -
1.2716382 

1.4448731 
-

.0360409 
.6411580 60 

Std. Residual -1.963 2.231 -.056 .990 60 

Stud. Residual -1.977 2.246 -.054 1.003 60 
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Deleted Residual -
1.2891288 

1.4643981 
-

.0338558 
.6585088 60 

Stud. Deleted Residual -2.029 2.330 -.053 1.016 60 

Mahal. Distance .378 7.002 2.000 2.034 60 

Cook's Distance .000 .131 .014 .021 60 

Centered Leverage Value .006 .117 .033 .034 60 
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Figure  H.1. Plot between real and predicted transition stress 

 

Table  H.2. Regression results for the transition duration time model 

Model Summary 

Model R 
R 

Square(a) 
Adjusted 

R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .975(b) .950 .949 1.03757 

 
ANOVA 

Model   Sum of Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 1195.560 2 597.780 555.275 .000(a) 

  Residual 62.440 58 1.077     

  Total 1258.000(b) 60       

 
 

Coefficients 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta     

1 Stress_A .104 .055 .096 1.894 .063 

  Stress_B .973 .055 .895 17.748 .000 
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Residuals Statistics 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.2281 8.6455 4.1016 1.77630 60 

Std. Predicted Value -1.055 2.558 .000 1.000 60 

Standard Error of Predicted 
Value .082 .354 .169 .086 60 

Adjusted Predicted Value 2.2260 8.5551 4.0928 1.75303 60 

Residual -2.02673 3.31321 -.13496 1.01969 60 

Std. Residual -1.953 3.193 -.130 .983 60 

Stud. Residual -1.968 3.298 -.126 1.009 60 

Deleted Residual -2.05777 3.53435 -.12617 1.07549 60 

Stud. Deleted Residual -2.020 3.627 -.118 1.043 60 

Mahal. Distance .378 7.002 2.000 2.034 60 

Cook's Distance .000 .499 .027 .080 60 

Centered Leverage Value .006 .117 .033 .034 60 
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Figure  H.2. Plot between the actual and predicted duration time 
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Table  H.3. Results for the linear regression for the robotic arm task, VG vocabulary (learning curve) 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ln_n(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Model Summary(b) 
 

Mo
del R 

R 
Square 

Adjuste
d R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .775(a) .601 .597 .2159597 

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 8.276 1 8.276 177.443 .000(a) 

  Residual 5.503 118 .047     

  Total 13.779 119       

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 5.384 .052   102.772 .000 

  ln_n -.348 .026 -.775 -13.321 .000 

a  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Casewise Diagnostics(a) 
 

Case 
Number 

Std. 
Residual ln_Yn 

81 3.370 5.4889 

93 3.124 5.6768 

   

a  Dependent Variable: ln_Yn 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 
4.442648 5.384013 

4.7374
62 

.2637112 120 

Std. Predicted Value -1.118 2.452 .000 1.000 120 

Standard Error of 
Predicted Value .020 .052 .027 .008 120 

Adjusted Predicted 
Value 

4.437874 5.400646 
4.7374

58 
.2638318 120 

Residual 
-.5076640 .7277712 

.00000
00 

.2150504 120 

Std. Residual -2.351 3.370 .000 .996 120 

Stud. Residual -2.364 3.384 .000 1.003 120 
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Deleted Residual 
-.5136268 .7339372 

.00000
34 

.2184021 120 

Stud. Deleted Residual -2.412 3.546 .003 1.018 120 

Mahal. Distance .008 6.011 .992 1.477 120 

Cook's Distance .000 .085 .008 .014 120 

Centered Leverage 
Value 

.000 .051 .008 .012 120 

a  Dependent Variable: ln_Yn 

 

Table  H.4. Results for the linear regression for the robotic arm task, VB vocabulary (learning curve) 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ln_n(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .650(a) .422 .417 .2910501 

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.301 1 7.301 86.188 .000(a) 

  Residual 9.996 118 .085     

  Total 17.297 119       

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 5.698 .071   80.702 .000 

  ln_n -.327 .035 -.650 -9.284 .000 

a  Dependent Variable: ln_Yn 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 

Predicted Value 
4.813634 5.697828 

5.0905
44 

.2476953 120 

Std. Predicted Value -1.118 2.452 .000 1.000 120 

Standard Error of 
Predicted Value .027 .071 .036 .011 120 

Adjusted Predicted 
Value 

4.807677 5.726015 
5.0909

92 
.2483787 120 

Residual -.6019490 .6723468 .00000 .2898246 120 
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00 

Std. Residual -2.068 2.310 .000 .996 120 

Stud. Residual -2.078 2.325 -.001 1.003 120 

Deleted Residual 
-.6136261 .6808980 

-
.0004487 

.2939772 120 

Stud. Deleted Residual -2.108 2.370 .000 1.009 120 

Mahal. Distance .008 6.011 .992 1.477 120 

Cook's Distance .000 .080 .007 .011 120 

Centered Leverage 
Value 

.000 .051 .008 .012 120 

a  Dependent Variable: ln_Yn 

Table  H.5. Results for the linear regression for the VMR task, VG vocabulary (learning curve) 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ln_n(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .770(a) .593 .590 .1721787 

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.103 1 5.103 172.126 .000(a) 

  Residual 3.498 118 .030     

  Total 8.601 119       

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

    B 
Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 5.438 .042   130.185 .000 

  ln_n -.273 .021 -.770 -13.120 .000 

a  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Casewise Diagnostics(a) 
 

Case Number Std. Residual ln_Yn 

65 3.154 5.5413 

a  Dependent Variable: ln_Yn 
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 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 

Predicted Value 
4.698318 5.437511 

4.9298
16 

.2070754 120 

Std. Predicted Value -1.118 2.452 .000 1.000 120 

Standard Error of 
Predicted Value .016 .042 .021 .007 120 

Adjusted Predicted 
Value 

4.694488 5.460166 
4.9296

24 
.2066966 120 

Residual 
-.3623374 .5430669 

.00000
00 

.1714537 120 

Std. Residual -2.104 3.154 .000 .996 120 

Stud. Residual -2.169 3.169 .001 1.006 120 

Deleted Residual 
-.3849927 .5481370 

.00019
21 

.1751525 120 

Stud. Deleted Residual -2.204 3.299 .001 1.015 120 

Mahal. Distance .008 6.011 .992 1.477 120 

Cook's Distance .000 .147 .011 .022 120 

Centered Leverage 
Value 

.000 .051 .008 .012 120 

a  Dependent Variable: ln_Yn 

 

Table  H.6. Results for the linear regression for the VMR task, VB vocabulary (learning curve) 

 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 ln_n(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R 
R 

Square Adjusted R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

1 .768(a) .590 .586 .1656439 

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   

Sum 
of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4.618 1 4.618 168.300 .000(a) 

  Residual 3.210 117 .027     

  Total 7.828 118       

a  Predictors: (Constant), ln_n 
b  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Coefficients(a) 
 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 
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    B 
Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 5.711 .040   142.119 .000 

  ln_n -.260 .020 -.768 -12.973 .000 

a  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 Casewise Diagnostics(a) 
 

Case 
Number 

Std. 
Residual ln_Yn 

113 3.402 5.7038 

a  Dependent Variable: ln_Yn 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 
5.007515 5.710957 

5.2282
96 

.1978232 119 

Std. Predicted Value -1.116 2.440 .000 1.000 119 

Standard Error of 
Predicted Value .015 .040 .021 .006 119 

Adjusted Predicted 
Value 

5.001895 5.722557 
5.2284

07 
.1981446 119 

Residual 
-.3172990 .5635756 

.00000
00 

.1649406 119 

Std. Residual -1.916 3.402 .000 .996 119 

Stud. Residual -1.931 3.420 .000 1.003 119 

Deleted Residual 
-.3223614 .5693164 

-
.0001113 

.1673656 119 

Stud. Deleted Residual -1.954 3.589 .001 1.013 119 

Mahal. Distance .008 5.953 .992 1.466 119 

Cook's Distance .000 .060 .007 .011 119 

Centered Leverage 
Value 

.000 .050 .008 .012 119 

a  Dependent Variable: ln_Yn 

 

Table  H.7 t-test for the time completion time between VG and VB (robotic arm task) 

Time V G Time V B

Mean 87.95833 118.958
Variance 91.22024 642.681
Observations 8 8
Pooled Variance 366.9504
Hypothesized Mean Difference 0
df 14

t Stat -3.236592
P(T<=t) one-tail 0.002985
t Critical one-tail 1.761309
P(T<=t) two-tail 0.00597
t Critical two-tail 2.144789  
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Table  H.8. t-test for the time completion time between VG and VB (VMR task) 

Time V G Time V B

Mean 114.667 153.04167
Variance 144.063 379.18849
Observations 8 8
Pooled Variance 261.626

Hypothesized Mean Difference 0
df 14
t Stat -4.74502
P(T<=t) one-tail 0.00016
t Critical one-tail 1.76131

P(T<=t) two-tail 0.00031
t Critical two-tail 2.14479  

 

Table  H.9. t-test for the memorability score for the robotic arm task 

Memo V G Memo V B

Mean 87.5 70.83333
Variance 94.444444 405.5556
Observations 8 8
Pooled Variance 250
Hypothesized Mean Difference 0
df 14
t Stat 2.1081851
P(T<=t) one-tail 0.0267581
t Critical one-tail 1.7613092
P(T<=t) two-tail 0.0535161
t Critical two-tail 2.1447886  

 

Table  H.10. t-test for the memorability score for the VMR task 

Memo V G Memo V B

Mean 96.666667 95
Variance 25.396825 47.619048
Observations 8 8
Pooled Variance 36.507937
Hypothesized Mean Difference 0
df 14
t Stat 0.5516773
P(T<=t) one-tail 0.2949337
t Critical one-tail 1.7613092
P(T<=t) two-tail 0.5898673
t Critical two-tail 2.1447886  
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Appendix I. Proof of convergence of the CNS method 

 

Let p be the vector of parameters, and A the recognition accuracy. For any feasible solution 

p=[p1, …, pn] for the recognition system, define a set N(p) of neighboring solutions of vector p. 

The number of neighbors of p is 2n as each parameter is incremented up and down. This 

neighborhood search method starts with an arbitrary initial solution. A pseudo code of the 

algorithm is shown below: 
 

Algorithm neighborhood search 

     Begin 

 Create an initial feasible solution p=[p1, …, pn] 

  While there is a neighbor p’ N(p) with A(p’) > A(p) do 

  Begin 

      Replace p by p’ 

 End 

Output p, which is the locally optimal solution 

     End 

Algorithm  I-1 Neighborhood search 

Define an iteration as one cycle starting from an initial solution p until the next neighbor 

solution p’ is selected. An example sequence of the parameter vectors p, appears in Table 2. 

Recognition accuracy in each iteration is shown in Fig. 4. 

Table  I.1 Optimal parameter search 

Parameters

Iterations p1 p2 p3 p4

1 2 2 3.5 17

2 2 3 3.5 17

3 2 4 3.5 17

4 2 4 3.5 18

5 2 4 3.5 18  

 

Figure Apx  I.1Recognition accuracy vs. Iterations 

Average complexity of the neighborhood search algorithm is O(n) (where n is the size of the 

parameter vector) times the number of iterations. In the previous example, for the given p, the 

number of neighborhood solutions examined is 2 x 4 x Ave. no. of iterations = 8 x 5 = 40 

(convergence was fast in the order of 3 to 8 iterations). Complete evaluation requires an 

evaluation of 2940 (the size of the search space). It should be noted that the evaluation of each 

solution requires the determination of a new set of image features, executing the FCM algorithm, 

cluster label assignments, gesture recognition, and analysis of the confusion matrix. 
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Appendix J. Supervised FCM optimization procedure 

 

The supervised FCM optimization procedure was applied first on the independent system for the VMR master set. To find a good initial 

solution of the parameter vector for the optimization of the supervised FCM, nine solutions were generated using the five heuristic rules 

explained in [Wachs et al., 2005]. In the following tables the nine starting solutions are presented, and used to search for optimal parameter 

vector. Then the confusion matrices are presented, obtained using the optimal parameter vector set. The confusion matrices correspond to the car 

and robotic master set of gestures. 

 

Table  J.1. Parameter search results for VMR gesture set initial solutions 

num Rb Cb C m t w
1 2 2 15 2 142 0.2058    0.2000    0.1924    0.2111    0.1907
2 2 2 19 2 142 0.2058    0.2000    0.1924    0.2111    0.1907
3 2 2 23 2 142 0.2058    0.2000    0.1924    0.2111    0.1907

4 5 5 15 2 142 0.0373    0.0940    0.0398    0.0304    0.0363    0.0434    0.0561    0.0389    0.0314    0.0297    0.0307    0.0366    
5 5 5 19 2 142  0.0467    0.0438    0.0341    0.0355    0.0353    0.0427    0.0363    0.0306    0.0330    0.0305    0.0300    0.0374    

6 5 5 23 2 142 0.0373    0.0940    0.0398    0.0304    0.0363    0.0434    0.0561    0.0389    0.0314    0.0297    0.0307    0.0366    
7 8 8 15 2 142 0.0201    0.0200    0.0179    0.0148    0.0149    0.0155    0.0154    0.0160    0.0199    0.0157    0.0126    0.0118    

8 8 8 19 2 142 0.0201    0.0200    0.0179    0.0148    0.0149    0.0155    0.0154    0.0160    0.0199    0.0157    0.0126    0.0118    
9 8 8 23 2 142 0.0128    0.0128    0.0201    0.0200    0.0179    0.0148    0.0149    0.0155    0.0154    0.0160    0.0199    0.0157    
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Table  J.2. Parameter search result for initial solution 5 – VMR gesture set 

num Rb Cb w c m t A(%) n

1 5 5 0.047 0.044 0.034 0.036 0.035 0.043 0.036 0.031 0.033 0.031 0.03 
0.037 0.037 0.094 0.04 0.03 0.036 0.043 0.056 0.039 0.031 0.03 

23 2 142 77.25 690

2 5 5 0.512 0.023 0.017 0.018 0.018 0.022 0.018 0.016 0.017 0.016 0.015 
0.019 0.019 0.048 0.02 0.015 0.018 0.022 0.029 0.02 0.016 0.015 

23 2 142 90.43 690

3 4 5 0.557 0.024 0.019 0.02 0.019 0.024 0.02 0.017 0.018 0.017 0.017 
0.021 0.021 0.052 0.022 0.017 0.02 0.024 0.031 0.022 0.017

23 2 142 90.72 690

4 4 5 0.557 0.024 0.019 0.02 0.019 0.024 0.02 0.017 0.018 0.017 0.017 
0.021 0.021 0.052 0.022 0.017 0.02 0.024 0.031 0.022 0.017

25 1.5 142 94.35 690

5 4 5 0.557 0.024 0.019 0.02 0.019 0.024 0.02 0.017 0.018 0.017 0.017 
0.021 0.021 0.052 0.022 0.017 0.02 0.024 0.031 0.022 0.017

25 1.5 142 94.35 690

6 4 5 0.557 0.024 0.019 0.02 0.019 0.024 0.02 0.017 0.018 0.017 0.017 
0.021 0.021 0.052 0.022 0.017 0.02 0.024 0.031 0.022 0.017

24 1.5 142 95.07 690

7 4 4 0.615 0.027 0.021 0.022 0.022 0.026 0.022 0.019 0.02 0.019 0.018 
0.023 0.023 0.058 0.025 0.018 0.022

24 1.5 142 96.23 690

8 4 4 0.615 0.027 0.021 0.022 0.022 0.026 0.022 0.019 0.02 0.019 0.018 
0.023 0.023 0.058 0.025 0.018 0.022

24 1.5 142 96.23 690

9 4 4 0.615 0.027 0.021 0.022 0.022 0.026 0.022 0.019 0.02 0.019 0.018 
0.023 0.023 0.058 0.025 0.018 0.022

24 1.5 142 96.23 690

10 4 4 0.615 0.027 0.021 0.022 0.022 0.026 0.022 0.019 0.02 0.019 0.018 
0.023 0.023 0.058 0.025 0.018 0.022

24 1.5 142 96.23 690

11 4 4 0.629 0.028 0.021 0.023 0.022 0.027 0.023 0.019 0.021 0.019 0.019 
0.023 0.023 0.059 0.025 0.019 0

24 1.5 142 96.52 690

12 4 4 .693 .023 .017 .019 .018 .022 .019 .016 .017 .016 .016 .019 .019 
.049 .021 .016 0

23 1.5 152 91.59 880

13 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

23 1.5 152 91.7 880

14 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

23 1.5 162 92.27 880

15 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

23 1.5 162 92.27 880

16 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

37 1.5 162 92.61 880

17 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

37 1.5 152 92.84 880

18 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

36 1.5 152 92.84 880

19 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

36 1.5 152 92.84 880

20 4 4 .744 .019 .014 .016 .015 .018 .016 .013 .014 .013 .013 .016 .016 
.041 .018 .013 0

36 1.5 152 92.84 880

21 4 4 .754 .019 .014 .016 .015 .019 .016 .014 .014 .014 .014 .016 .016 
.041 .018 0 0

36 1.5 152 93.41 880

22 4 4 .754 .019 .014 .016 .015 .019 .016 .014 .014 .014 .014 .016 .016 
.041 .018 0 0

35 1.5 152 93.41 880

23 4 4 .754 .019 .014 .016 .015 .019 .016 .014 .014 .014 .014 .016 .016 
.041 .018 0 0

37 1.5 152 93.41 880

24 4 4 .754 .019 .014 .016 .015 .019 .016 .014 .014 .014 .014 .016 .016 
.041 .018 0 0

37 1.5 152 93.41 880  
 

Table  J.3. Parameter search result using VMR optimal solution –robotic arm gesture set 

num Rb Cb w c m t A(%) n

1 4 4 .693 .023 .017 .019 .018 .022 .019 .016 .017 .016 
.016 .019 .019 .049 .021 .016 0

37 1.5 152 91.63 920

2 3 4 .758 .025 .019 .021 .02 .024 .021 .018 .019 .018 
.018 .021 .021

37 1.5 152 93.696 920

3 3 4 .758 .025 .019 .021 .02 .024 .021 .018 .019 .018 
.018 .021 .021

36 1.5 152 93.913 920

4 3 4 .758 .025 .019 .021 .02 .024 .021 .018 .019 .018 
.018 .021 .021

36 1.5 152 93.913 920  
 

Table  J.4. Confusion matrix for optimal solution - VMR case 

gi   gj 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27

1 17 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
2 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 37 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 7 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 1 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 5 0 0 0
23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 29 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 38 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40  
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Table  J.5. Confusion matrix for optimal solution -robotic arm case 

gi   gj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24 26 27

1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
2 0 35 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 11 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 3 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 2 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0
20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 1 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 35 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40  
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Appendix K. Software code 

 

The robotic arm software is written in Microsoft MFC (using Visual Studio version 6.0), using 

the OpenCV machine vision library routines, under Windows2000).  

The dissertation includes two main systems: a) the system that controls a telerobot/virtual 

robotic arm according to hand gestures evoked by the user, called “GestureRec” and, b) the 

system that finds GV solutions (matching commands to gestures), called “QAPI”. 

Additional smaller systems uses small variation of the codes presented for the “GestureRec” 

system, such the one to control the virtual VMR. 

 

GestureRec 

This system is used to train, test and run the recognition module for the hand gesture system. 

This system uses an optimized supervised FCM to cluster feature vectors that represent gesture 

instances. Each centroid represents a gesture class. Once the FCM classifier is trained and 

calibrated using a training set of gesture images, it is used to assign classes to gesture samples 

provided in real-time by the user. These gestures have assigned commands that are sent to a 

virtual robotic arm to carry out an action. A flowchart describing the operation of the system is 

presented in Figure  K.1. 

 

 

Figure  K.1. Flowchart of the GestureRec system 

 

GestureRec object and methods description 
 

The following tables present the objects used in each system, all their members and methods, 

and the description of each of them.  

 

GestureRec Class 

Members Description 

long SizeX; Buffer Size X of the frame grabber 

long SizeY; Buffer Size Y of the frame grabber 

long DigSizeX; Digitizer input width of the frame grabber 

long DigSizeY; Digitizer input height of the frame grabber 
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long nBands; 
Number of input color bands of the digitizer of the 

frame grabber 

BOOL GrabIsStarted; State of the grab of the frame grabber 

CView *GrabInViewPtr; 
Pointer to the view that has the grab of the frame 

grabber 

long NumberOfDigitizer;    Number of digitizers available on the system 

MIL_ID MilApplication; The MIL application ID 

MIL_ID MilSystem;   

MIL_ID MilDisplay; The MIL system ID  

MIL_ID MilDigitizer; The MIL display ID 

MIL_ID MilImage; The MIL digitizer ID 

  The MIL image ID   

    

void MV1_Open(); Initialize the frame grabber 

void MV1_Close(); Closes the frame grabber 

void MV1_StartGrabIt(); Start grabbing images to the frame grabber 

void MV1_StopGrabIt(); Stop grabbing images from the frame grabber 

    

Methods Description 

 int RoiNorm( int NumRows,int NumCols,IplImage 
*src,int minX,int maxX,int minY,int maxY); 

Given a ROI rectangular, blocks are created as a 
result of rows and columns. Each block has a value 
which is the average of the grayscale values in the 
block  

void Bouncing_Box(IplImage *src,int &minX,int 
&maxX,int &minY,int &maxY ); 

A bounding box is created around the biggest blob 
in the image. The biggest blob is obtained by 
calculating the largest perimeter of the contour of 
each blob 

void CopyVector2Buffer(int counter,int minX,int 
maxX,int minY,int maxY,short int flag,int the_contador); 

A vector including the values of the block partition 
is stored in the buffer memory 

void CopyBuffer2DB(const int Nframes); 
The buffer memory content including the feature 

vectors is copied to a database 

int CopyDB2Buffer(); 
Copy the content of the feature vector table of the 

database to the buffer memory 

void StringVector2ValueVector(int counter); 
The string representing the feature vector is 

converted to a vector of numerical values 

void Weight_String2Weight_Vector(); // Convert a 
string of weights to a vector of weights 

The weighted string is converted to a weighted 
numerical vector 

void CreateFeaturesMatrix(); 
The string vectors matrix is converted to a matrix 

of numerical values 

void DisplayFeatures(int counter,int Rows,int Cols); 
Displays an image composed of blocks with 

different grayscales values for a given feature vector 

void AddValue2Vector(int value,int index); 
Adds a value of grayscale for the current block to 

the feature vector 

void RandomClusters(int Nclusters,int 
NumFrames); 

Randomize the clusters centroids to init the FCM 
algorithm 

float D(int i,int j); Find the Euclidian distance between two vectors 

float Find_MiuIJ(int i,int j); 
Find the membership value for a given feature 

vector 

void  CreateMembership(); Creates the membership matrix (FCM algorithm) 

void CreateCentroids(); Creates the centroids matrix (FCM algorithm) 

void Find_Ci(int i); 
Updates the current centroid using the information 

of the membership values (FCM algorithm) 

float CostFunction(); Find the cost function (FCM algorithm) 
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void Membership2DB(); 
Copy the membership matrix to the membership 

table in the database 

void Centroid2DB(); 
Copy the centroid matrix to the centroid table in 

the database 

void Cost2DB(float cost); 
Copy the cost values of every iteration to the cost 

table in the database 

int DB2Centroid(); 
Copy from the centroids table of the database to 

the memory 

int DB2Membership(); 
Copy from the membership table of the database 

to the memory 

void CopyVector2Mat(int counter,short int flag); Copy a vector to a matrix data type 

void CreateNewMembership(int j,short int flag); 
For a new feature vector from a real-time image, 

find the membership value 

void NewMembership2DB(short int flag); 
Copy the new membership value to the 

membership table in the database 

void DrawGraphico(int j,short int flag); 
Shows a bar graph representing the membership 

values of the current feature vector 

int Pictures_inDB();   
Count the number of feature vectors in the 

database 

void RandomOneCluster(int Nclusters,int Nframes); 
Randomize the initial position of only one new 

cluster 

int Clusters_inDB(); 
Counts the number of clusters stored in the 

database 

int Input_Parameters(char file_name[250]); 
Copy the tuning parameters for the FCM, from the 

database to the memory 

void AutomaticBatchMode(char file_name[250]); 
Runs automatically a training session of the FCM 

without user interaction 

void AutomaticTestMode(char file_name[250]); 
Runs automatically a testing session of the FCM 

without user interaction 

    

void SendTcpMessage(int j,short int flag,char 
sTotal[50],int &cont); //uses TCP/IP, send the 
command 

Uses TCP protocol to send a message to the 
robotic arm server 

void CloseTcpMessage(); //uses TCP/IP, send the 
command 

Close the communication port between the client 
to the robotic arm server 

int OpenTcpMessage(); //uses TCP/IP, send the 
command 

Open the communication port between the client 
and the robotic arm server 

void ShowLab(int &conter); //show an image of the 
lab, jpg pic 

Shows an image of the distant scenario and sends 
it through FTP 

bool Listen(int PortNum); Listen to the server for specific command 
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// GestureRec.h : main header file for the GESTUREREC application 

// 

 

#if !defined(AFX_GESTUREREC_H__D111738D_241B_49C7_A936_F33231E3B2D6__INCLUDED_) 

#define AFX_GESTUREREC_H__D111738D_241B_49C7_A936_F33231E3B2D6__INCLUDED_ 

 

#if _MSC_VER > 1000 

#pragma once 

#endif // _MSC_VER > 1000 

 

#ifndef __AFXWIN_H__ 

 #error include 'stdafx.h' before including this file for PCH 

#endif 

 

#include "resource.h"  // main symbols 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CGestureRecApp: 

// See GestureRec.cpp for the implementation of this class 

// 

 

class CGestureRecApp : public CWinApp 

{ 

public: 

 CGestureRecApp(); 

 

// Overrides 

 // ClassWizard generated virtual function overrides 

 //{{AFX_VIRTUAL(CGestureRecApp) 

 public: 

 virtual BOOL InitInstance(); 

 //}}AFX_VIRTUAL 

 

// Implementation 

 

 //{{AFX_MSG(CGestureRecApp) 

  // NOTE - the ClassWizard will add and remove member functions here. 

  //    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code ! 

 //}}AFX_MSG 

 DECLARE_MESSAGE_MAP() 

}; 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//{{AFX_INSERT_LOCATION}} 

// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line. 

 

#endif // !defined(AFX_GESTUREREC_H__D111738D_241B_49C7_A936_F33231E3B2D6__INCLUDED_) 
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// GestureRecDlg.h : header file 

// 

 

#if !defined(AFX_GESTURERECDLG_H__CBD8D3DF_8219_4531_AE49_9855E11BC1BD__INCLUDED_) 

#define AFX_GESTURERECDLG_H__CBD8D3DF_8219_4531_AE49_9855E11BC1BD__INCLUDED_ 

 

#if _MSC_VER > 1000 

#pragma once 

#endif // _MSC_VER > 1000 

 

CV_TURN_ON_IPL_COMPATIBILITY(); 

 

//#include <ipl.h> 

#include <cv.h> 

#include "HighGUI.h" 

#include "mil.h" 

#include "mwinmil.h" 

#include "milsetup.h" 

#include "milerr.h" 

#include <stdio.h> 

 

#ifndef _WIN32 // If not compiling on a Windows system 

 #include <sys/types.h> 

 #include <sys/socket.h> 

 #include <netinet/in.h> 

 #include <unistd.h> 

 #include <netdb.h> 

 #include <arpa/inet.h> 

 #define SOCKET   int 

 #define INVALID_SOCKET -1 

 #define closesocket  close 

 #include <pthread.h> 

#else // Yes this is a Windows system 

 #include <winsock.h> 

 #define socklen_t int 

 // Programmatically setup the necessary library files 

 #if defined(_MSC_VER) 

  #pragma comment(lib, "wsock32.lib") 

 #elif defined(__BORLANDC__) 

  #pragma(lib, "mswsock.lib") 

 #endif 

#endif 

 

//***** All this files were for the TCP/IP client**************// 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CGestureRecDlg dialog 

 

class CGestureRecDlg : public CDialog 

{ 

// Construction 

public: 

 CGestureRecDlg(CWnd* pParent = NULL); // standard constructor 

 

// Dialog Data 

 //{{AFX_DATA(CGestureRecDlg) 

 CButton m_ok; 

 

 enum { IDD = IDD_GESTUREREC_DIALOG }; 
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 long  SizeX;       // Buffer Size X 

 long  SizeY;       // Buffer Size Y 

 long  DigSizeX;      // Digitizer input width 

 long  DigSizeY;      // Digitizer input heigh 

 long  nBands;          // Number of input color bands of the digitizer 

 BOOL   GrabIsStarted;       // State of the grab 

 CView       *GrabInViewPtr;    // Pointer to the view that has the grab 

 long  NumberOfDigitizer;   // Number of digitizers available on the system 

 

 MIL_ID MilApplication;  // The MIL application ID 

 MIL_ID MilSystem;   // The MIL system ID  

 MIL_ID MilDisplay;   // The MIL display ID 

 MIL_ID MilDigitizer;  // The MIL digitizer ID 

 MIL_ID MilImage;   // The MIL image ID   

  

 MAPPHOOKFCTPTR  HandlerPtr; 

 void*       HandlerUserPtr; 

  // NOTE: the ClassWizard will add data members here 

 //}}AFX_DATA 

 

 // ClassWizard generated virtual function overrides 

 //{{AFX_VIRTUAL(CGestureRecDlg) 

 protected: 

 virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX); // DDX/DDV support 

 

 

 //}}AFX_VIRTUAL 

 

// Implementation 

protected: 

 HICON m_hIcon; 

 

  void ChangeSize(); 

 void MV1_Open(); 

 void MV1_Close(); 

 void MV1_StartGrabIt(); 

 void MV1_StopGrabIt(); 

 

  int RoiNorm( int NumRows,int NumCols,IplImage *src,int minX,int maxX,int minY,int maxY);  

 void Bouncing_Box(IplImage *src,int &minX,int &maxX,int &minY,int &maxY ); 

 void CopyVector2Buffer(int counter,int minX,int maxX,int minY,int maxY,short int flag,int the_contador); 

 void CopyBuffer2DB(const int Nframes); 

 int CopyDB2Buffer(); 

 void StringVector2ValueVector(int counter); 

 void Weight_String2Weight_Vector(); // Convert a string of weights to a vector of weights 

 void CreateFeaturesMatrix(); 

 void DisplayFeatures(int counter,int Rows,int Cols); 

 void AddValue2Vector(int value,int index); 

 void RandomClusters(int Nclusters,int NumFrames); 

 float D(int i,int j); 

 float Find_MiuIJ(int i,int j); 

 void  CreateMembership(); 

 void CreateCentroids(); 

 void Find_Ci(int i); 

 float CostFunction(); 

 void Membership2DB(); 

 void Centroid2DB(); 

 void Cost2DB(float cost); 

 int DB2Centroid(); 



 

 

174 

 int DB2Membership(); 

 void CopyVector2Mat(int counter,short int flag); 

 void CreateNewMembership(int j,short int flag); 

 void NewMembership2DB(short int flag); 

 void DrawGraphico(int j,short int flag); 

 int Pictures_inDB();   

 void RandomOneCluster(int Nclusters,int Nframes); 

 int Clusters_inDB(); 

 int Input_Parameters(char file_name[250]); 

 void AutomaticBatchMode(char file_name[250]); 

 void AutomaticTestMode(char file_name[250]); 

 

 void SendTcpMessage(int j,short int flag,char sTotal[50],int &cont); //uses TCP/IP, send the command 

 // the flag says if we use database, so continue add to array of frames 

 // or stay always at the end of the array of frames (same place) 

 // sTotal is the bunch of strings (each string is a number-gesture 

 // cont is a counter of the bunch, for example 5.  

 void CloseTcpMessage(); //uses TCP/IP, send the command 

 int OpenTcpMessage(); //uses TCP/IP, send the command 

 void ShowLab(int &conter); //show an image of the lab, jpg pic 

 

 

  //************ TCP/IP Functions ********/// 

 bool SendMsg(char *Msg, int Len, char *host, short port); 

 bool Listen(int PortNum); 

 

 static void *ListenThread(void *data); 

 SOCKET ListenSocket; // the socket that we're listening for connections on 

 sockaddr_in srv;   // the address that the server is listening on 

 sockaddr_in client;   // the address that the last message was received from 

 //************ Were TCP/IP Functions ********/// 

 

  

 // Generated message map functions 

 //{{AFX_MSG(CGestureRecDlg) 

  virtual BOOL OnInitDialog(); 

  virtual void OnOK(); 

  virtual void OnCancel(); 

  afx_msg void OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam); 

  afx_msg void OnPaint(); 

  afx_msg HCURSOR OnQueryDragIcon(); 

  afx_msg void OnStart(); 

  afx_msg void OnProcess(); 

  afx_msg void OnFindClusters(); 

  afx_msg void OnLoad_Clusters(); 

  afx_msg void OnCapture_Gesture(); 

  afx_msg void OnAdd_Gesture(); 

  afx_msg void OnBatchMode(); 

  afx_msg void OnRunBatchMode(); 

 

  void EndDialog(int nResult); // Destructor TCP/IP 

 //}}AFX_MSG 

 DECLARE_MESSAGE_MAP() 

}; 

//{{AFX_INSERT_LOCATION}} 

// Microsoft Visual C++ will insert additional declarations immediately before the previous line. 

#endif // 

!defined(AFX_GESTURERECDLG_H__CBD8D3DF_8219_4531_AE49_9855E11BC1BD__INCLUDED_) 
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// GestureRec.cpp : Defines the class behaviors for the application. 

// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "GestureRec.h" 

#include "GestureRecDlg.h" 

 

#ifdef _DEBUG 

#define new DEBUG_NEW 

#undef THIS_FILE 

static char THIS_FILE[] = __FILE__; 

#endif 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CGestureRecApp 

 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CGestureRecApp, CWinApp) 

 //{{AFX_MSG_MAP(CGestureRecApp) 

  // NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here. 

  //    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code! 

 //}}AFX_MSG 

 ON_COMMAND(ID_HELP, CWinApp::OnHelp) 

END_MESSAGE_MAP() 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CGestureRecApp construction 

 

CGestureRecApp::CGestureRecApp() 

{ 

 // TODO: add construction code here, 

 // Place all significant initialization in InitInstance 

} 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// The one and only CGestureRecApp object 

 

CGestureRecApp theApp; 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CGestureRecApp initialization 

 

BOOL CGestureRecApp::InitInstance() 

{ 

 AfxEnableControlContainer(); 

 

 // Standard initialization 

 // If you are not using these features and wish to reduce the size 

 //  of your final executable, you should remove from the following 

 //  the specific initialization routines you do not need. 

 

#ifdef _AFXDLL 

 Enable3dControls();   // Call this when using MFC in a shared DLL 

#else 

 Enable3dControlsStatic(); // Call this when linking to MFC statically 

#endif 

 

 CGestureRecDlg dlg; 

 m_pMainWnd = &dlg; 

 int nResponse = dlg.DoModal(); 

 if (nResponse == IDOK) 
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 { 

  // TODO: Place code here to handle when the dialog is 

  //  dismissed with OK 

 } 

 else if (nResponse == IDCANCEL) 

 { 

  // TODO: Place code here to handle when the dialog is 

  //  dismissed with Cancel 

 } 

 

 // Since the dialog has been closed, return FALSE so that we exit the 

 //  application, rather than start the application's message pump. 

 return FALSE; 

} 
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// GestureRecDlg.cpp : implementation file 

// 

 

// For the independent system found to be the best: Clusters=18, Rows=4, Cols=5,weight=3 Accuracy= 98.2% 

// // For the dependent system found to be the best: Clusters=15, Rows=3, Cols=4,weight=2.5  

// For the old dependent system found to be the best: Clusters=13, Rows=3, Cols=4,weight=2.5  

 

#include "stdafx.h" 

#include "GestureRec.h" 

#include "GestureRecDlg.h" 

#include "assert.h" 

#include <time.h> 

#include <stdio.h> 

#include <string.h> 

#include <math.h> 

#include <iostream> 

#include <ole2.h> 

#include "conio.h" 

 

#ifdef _DEBUG 

#define new DEBUG_NEW 

#undef THIS_FILE 

static char THIS_FILE[] = __FILE__; 

#endif 

 

long nCols, nRows;  // MIL image dimensions 

 

#import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" \ 

    no_namespace rename("EOF", "EndOfFile") 

 

inline void TESTHR(HRESULT x) {if FAILED(x) _com_issue_error(x);}; 

 

CImage imagen,resized,blackwh,featu,grafico,lab,i,im; 

CStatic mimg,mimg2,mimg3,mimg4,mimg5; 

 

char buffer[640*480]; 

 

//const int Rows=4;   // originally=3 

//const int Cols=5; // originally=4 

int Rows=3; 

int Cols=4; 

int Nframes=0; //((((((((())))))))))samples to learn, suggested 390; 

     // We'll find the number of pictures in DB.   

const int grab_cycle=60;   // how many pictures grab per cycle   

//int Nclusters=18,CLUSTERS=Nclusters; // number of clusters (partitions)   // before this was 13 

int Nclusters=18,CLUSTERS=Nclusters; // number of clusters (partitions)   // before this was 13 

int FeatureLen=Rows*Cols+1; 

int Old_FeatureLen=0; //number of features (incl. aspect ratio from the prev. run) 

float m=2; // fixed value for fuzzy clustering 

//int seed=1;   // best produced by 100000 

const int NewFrames=10000; // images to grab in testing stage 

double weights_val[100]; //weights in float format 

int bw_threshold=0; // threshold for image processing grayscale to black and white 

const double threshold=0.8; // Every gesture bigger than this value (membership) is recognized 

int number_of_files=260; 

char weights[1000]; 

int IMG_WIDTH=320;   //Width of all the working images beside the frame-grabber 

int IMG_HEIGHT=240;  //Height of all the working images beside the frame-grabber 

 

char vector[1000]; 
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float IntVector[200]; 

 

struct BufferMem 

{               

     char gest[256]; 

     char file[256];  

  char width[256]; 

  char height[256]; 

     char data[4000];         

}; 

 

struct BufferValue 

{               

     //float data[FeatureLen]; 

  float data[101]; 

     unsigned int width;  

  unsigned int height; 

         

}; 

 

struct BufferCentroid 

{               

     //float data[FeatureLen]; 

 float data[101]; 

     

}; 

 

 

BufferMem Buffer[20000]; 

BufferMem DestBuffer[20000]; 

BufferValue MatFeatures[20000]; 

 

CvMat Uij = cvMat(100,Nframes+NewFrames,CV_MAT32F,NULL); 

//CvMat Ci = {Nclusters,FeatureLen,CV_MAT32F,0,NULL}; 

BufferCentroid Ci[100]; 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CAboutDlg dialog used for App About 

 

class CAboutDlg : public CDialog 

{ 

public: 

 CAboutDlg(); 

 

// Dialog Data 

 //{{AFX_DATA(CAboutDlg) 

 enum { IDD = IDD_ABOUTBOX }; 

 //}}AFX_DATA 

 

 // ClassWizard generated virtual function overrides 

 //{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg) 

 protected: 

 virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support 

 //}}AFX_VIRTUAL 

 

// Implementation 

protected: 

 //{{AFX_MSG(CAboutDlg) 

 //}}AFX_MSG 
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 DECLARE_MESSAGE_MAP() 

}; 

 

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD) 

{ 

 //{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg) 

 //}}AFX_DATA_INIT 

} 

 

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 

{ 

 CDialog::DoDataExchange(pDX); 

 //{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg) 

 //}}AFX_DATA_MAP 

} 

 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog) 

 //{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg) 

  // No message handlers 

 //}}AFX_MSG_MAP 

END_MESSAGE_MAP() 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CGestureRecDlg dialog 

 

CGestureRecDlg::CGestureRecDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/) 

 : CDialog(CGestureRecDlg::IDD, pParent) 

{ 

 //{{AFX_DATA_INIT(CGestureRecDlg) 

  // NOTE: the ClassWizard will add member initialization here 

 //}}AFX_DATA_INIT 

 // Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32 

 m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME); 

} 

 

void CGestureRecDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX) 

{ 

 CDialog::DoDataExchange(pDX); 

 //{{AFX_DATA_MAP(CGestureRecDlg) 

  DDX_Control(pDX, IDOK, m_ok); 

  DDX_Control(pDX, IDC_IMG, mimg); 

  DDX_Control(pDX, IDC_IMG2, mimg2); 

  DDX_Control(pDX, IDC_IMG3, mimg3); 

  DDX_Control(pDX, IDC_IMG4, mimg4); 

  DDX_Control(pDX, IDC_IMG5, mimg5); 

  // NOTE: the ClassWizard will add DDX and DDV calls here 

 //}}AFX_DATA_MAP 

} 

 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CGestureRecDlg, CDialog) 

 //{{AFX_MSG_MAP(CGestureRecDlg) 

 ON_WM_SYSCOMMAND() 

 ON_WM_PAINT() 

 ON_WM_QUERYDRAGICON() 

 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON1, OnStart) 

 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON2, OnProcess) 

 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON3, OnFindClusters) 

 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON4, OnLoad_Clusters) 

 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON5, OnCapture_Gesture) 

 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON6, OnAdd_Gesture) 
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 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON7, OnBatchMode) 

 ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON8, OnRunBatchMode) 

  

 //}}AFX_MSG_MAP 

END_MESSAGE_MAP() 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// CGestureRecDlg message handlers 

 

BOOL CGestureRecDlg::OnInitDialog() 

{ 

 CDialog::OnInitDialog(); 

 

 char file_name[250]; 

 //**** TCP/IP Files ****** 

 ListenSocket = INVALID_SOCKET; // Set to INVALID to begin with 

 #ifdef _WIN32 // don't need to do anything if not a Windows machine 

  WORD VersionRequested = MAKEWORD(1,1); 

  WSADATA wsaData; 

  WSAStartup(VersionRequested, &wsaData); // starts the Winsock service 

  if ( wsaData.wVersion != VersionRequested ) 

  { 

   //printf("Wrong version or WinSock not loaded\n"); 

   AfxMessageBox("Wrong version or WinSock not loaded\n"); 

   fflush(0);  

  } 

 #endif 

  //**** Were TCP/IP Files ****** 

 Nframes=Pictures_inDB(); // Find how many pictures are already in DB 

    int status=Input_Parameters(file_name); // Find ROWS, COLS, WEIGHTS,M,BW_THRESHOLD 

number_of_files (samples per gesture) 

 FeatureLen=Rows*Cols+1; 

 CLUSTERS=Nclusters; 

 Weight_String2Weight_Vector(); // Convert the weights string to a weight vector 

 

 // Add "About..." menu item to system menu. 

 

 // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range. 

 ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX); 

 ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000); 

 

 CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE); 

 if (pSysMenu != NULL) 

 { 

  CString strAboutMenu; 

  strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX); 

  if (!strAboutMenu.IsEmpty()) 

  { 

   pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR); 

   pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu); 

  } 

 } 

 

 // Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically 

 //  when the application's main window is not a dialog 

 SetIcon(m_hIcon, TRUE);   // Set big icon 

 SetIcon(m_hIcon, FALSE);  // Set small icon 

  

 // TODO: Add extra initialization here 
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 // All the automatic part will be here ***************** 

 

 if (status==1) // status show if is train or test run (status=1 => train) 

 { 

  AutomaticBatchMode(file_name);// //++++++++++++++++++++++++++UNCOMMENT IT FOR 

EXTERNAL RUN 

  OnProcess();// //++++++++++++++++++++++++++UNCOMMENT IT FOR EXTERNAL RUN 

  OnFindClusters();// //++++++++++++++++++++++++++UNCOMMENT IT FOR EXTERNAL 

RUN 

 } 

 else 

 { 

  OnLoad_Clusters();//  //++++++++++++++++++++++++++UNCOMMENT IT FOR EXTERNAL 

RUN 

  AutomaticTestMode(file_name);// //++++++++++++++++++++++++++UNCOMMENT IT FOR 

EXTERNAL RUN 

 } 

 OnOK();  //++++++++++++++++++++++++++UNCOMMENT IT FOR EXTERNAL RUN 

  return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control 

} 

 

void CGestureRecDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam) 

{ 

 if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX) 

 { 

  CAboutDlg dlgAbout; 

  dlgAbout.DoModal(); 

 } 

 else 

 { 

  CDialog::OnSysCommand(nID, lParam); 

 } 

} 

 

// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below 

//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model, 

//  this is automatically done for you by the framework. 

 

void CGestureRecDlg::OnPaint()  

{ 

if (IsIconic()) 

 { 

  CPaintDC dc(this); // device context for painting 

 

  SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0); 

 

  // Center icon in client rectangle 

  int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON); 

  int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON); 

  CRect rect; 

  GetClientRect(&rect); 

  int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2; 

  int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2; 

 

  // Draw the icon 

  dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon); 

 } 

 else 

 { 

  CDialog::OnPaint(); 
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  CDC *dc1 = mimg.GetDC();  

  CDC *dc2 = mimg2.GetDC(); 

  CDC *dc3 = mimg3.GetDC();  

  CDC *dc4 = mimg4.GetDC(); 

  CDC *dc5 = mimg5.GetDC(); 

 

 

  i.Show (dc1->m_hDC, 0, 0, i.Width(), i.Height(), 0, 0); 

  blackwh.Show (dc2->m_hDC, 0, 0, blackwh.Width(), blackwh.Height(), 0, 0); 

  featu.Show (dc3->m_hDC, 0, 0, featu.Width(), featu.Height(), 0, 0); 

  grafico.Show(dc4->m_hDC,0,0, grafico.Width(),grafico.Height(),0,0); 

  lab.Show(dc5->m_hDC,0,0, lab.Width(),lab.Height(),0,0); 

   

  featu.Destroy(); 

  grafico.Destroy(); 

 

  mimg.ReleaseDC( dc1 ); 

  mimg2.ReleaseDC( dc2 ); 

  mimg3.ReleaseDC( dc3 ); 

  mimg4.ReleaseDC( dc4 ); 

  mimg5.ReleaseDC( dc5 ); 

 } 

} 

 

// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags 

//  the minimized window. 

HCURSOR CGestureRecDlg::OnQueryDragIcon() 

{ 

 return (HCURSOR) m_hIcon; 

} 

 

 

void CGestureRecDlg::ChangeSize() 

{ 

  // resize window 

  RECT r; 

  GetWindowRect (&r); 

  r.bottom=r.top+max(resized.Height()+40, 400); 

  r.right=r.left+resized.Width()+165; 

  MoveWindow (&r); 

  mimg.MoveWindow (10, 10, resized.Width(), resized.Height()); 

   

} 

 

void CGestureRecDlg::MV1_Open() 

{ 

    MappAllocDefault(M_SETUP,&MilApplication,&MilSystem,&MilDisplay,&MilDigitizer,NULL); 

 MdigInquire(MilDigitizer, M_SIZE_BAND, &nBands); 

 MdigInquire(MilDigitizer, M_SIZE_X,    &nCols); 

 MdigInquire(MilDigitizer, M_SIZE_Y,    &nRows); 

 MbufAllocColor(MilSystem, nBands, nCols, 

nRows,8L+M_UNSIGNED,M_IMAGE+M_DISP+M_GRAB+M_PROC+M_OFF_BOARD+M_BGR24+M_PACK

ED,&MilImage); 

  

}  

 

void CGestureRecDlg::MV1_Close() 

{ 
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  MappFreeDefault(MilApplication,MilSystem,MilDisplay,MilDigitizer,MilImage);  

} 

  

void CGestureRecDlg::MV1_StartGrabIt() 

{ 

     MdigGrabContinuous(MilDigitizer, MilImage); 

} 

  

 

void CGestureRecDlg::MV1_StopGrabIt() 

{ 

    MdigHalt(MilDigitizer); 

} 

 

// Find the number of pictures already in the DB 

int CGestureRecDlg::Pictures_inDB() 

{ 

  

 int number=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t gest_num;   

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL))) 

   { 

     AfxMessageBox("Problems opening Gesture DB."); 

    exit(1); 

      return 1; 

   } 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

    _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

          // Open table 

    try 

    { 

  pRstGestures->Open("SELECT COUNT(*) AS result FROM GESTURE;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText);  

        gest_num =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("result")->GetValue()); 

        number=atoi(gest_num); 

  pRstGestures->Close(); 

  } 

    catch (_com_error &e) 

    { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

 

   AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

 

   exit(1); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

        

    } 

 // Clean up objects before exit. 

    if (pRstGestures) 

        if (pRstGestures->State == adStateOpen) 
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            pRstGestures->Close(); 

 

    

   } 

   return number; 

 

} 

 

// This function finds the number of clusters (centroids) that already exist in the DB 

int CGestureRecDlg::Clusters_inDB() 

{ 

  

 int number=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t gest_num;   

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return 1;  

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

          // Open table 

 try 

 { 

  pRstGestures->Open("SELECT COUNT(*) AS result FROM CENTROID;", strCnn, 

adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText);  

        gest_num =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("result")->GetValue()); 

     number=atoi(gest_num);  

        pRstGestures->Close(); 

 } 

 catch (_com_error &e) 

    { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

 

   AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

 

   exit(1); 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

        

    } 

   } 

   return number; 

 

} 

 

 

void CGestureRecDlg::AddValue2Vector(int value,int index)  

{ 

   char val[10]=""; 

   char zeros[10]=""; 

          

   IntVector[index]=value; // add the integer value to a vector 

   sprintf(val, "%d",value); // add the string... 

 if (value < 10) //padd with 0 zero 
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 { 

    strcpy(zeros,"00"); 

    strcat(zeros,val); 

    strcpy(val,zeros); 

 } 

 else if (value < 100) // padd with 00 zeros 

 { 

    strcpy(zeros,"0"); 

    strcat(zeros,val); 

    strcpy(val,zeros); 

 } 

 // put inside inside an string (string of vectors) 

 strcat(vector,val); 

 strcat(vector," "); 

  

} 

 

 

int CGestureRecDlg::RoiNorm( int NumRows,int NumCols,IplImage *src,int minX,int maxX,int minY,int 

maxY) 

{ 

    

   strcpy(vector,""); //init vector with features  

   const rawSizex = IMG_WIDTH;/// raw size of image 

   const rawSizey = IMG_HEIGHT;/// raw size of image 

   int tsizeX = (maxX-minX) / NumCols; 

   int tsizeY = (maxY-minY) / NumRows; 

   int tarea = tsizeX*tsizeY; 

   int index=0; 

    

   if (tsizeX<=0) tsizeX=1; 

   if (tsizeY<=0) tsizeY=1; 

    

   if (minX>=maxX) minX=1; 

   if (minY>=maxY) minY=1; 

 

 

   featu.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

   IplImage *dst=featu.GetImage(); 

   cvSet( dst, CV_RGB(0,0,0) ); 

    

   //insert the size ratio (height/width) in the beginning of the feature vector 

   AddValue2Vector((int) (weights_val[0]*97.32*(maxY-minY)/(maxX-minX)),index);  

 //AddValue2Vector(maxY-minY); 

   __try { 

      /// the images will use ROI for operations, 

      /// the source image uses the ROI to calculate L1 norm, 

      /// the destination image uses the ROI to set value 

      IplROI roiSource = { 0, 0,0, tsizeX,tsizeY }; 

   IplROI roiDest = { 0, 0,0, tsizeX,tsizeY }; 

      src->roi = &roiSource; 

   dst->roi = &roiDest; 

 

    

      /// for each ROI 

      for( int y=0; y<NumRows; ++y ) { 

         roiSource.yOffset = tsizeY * y + minY; 

   roiDest.yOffset = tsizeY * y;  // fixed in place 

         for( int x=0; x<NumCols; ++x ) { 

            roiSource.xOffset = tsizeX * x + minX; 
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   roiDest.xOffset = tsizeX * x; // fixed in place 

            /// get mean value from source 

            int value = (int)( cvNorm( src, NULL, CV_L1 ) / tarea ); 

            /// put this value to destination 

             

   cvSet(dst,cvScalar(value)); 

 

   // transforms the value to a string. 

   index++; 

   AddValue2Vector((int)floor(10*weights_val[index]*value),index); //add the other 

features 

         } 

      } 

   } 

   __finally { 

      /// preserve automatic variable and free memory 

      src->roi = dst->roi = NULL;  

      //iplDeallocate( src, IPL_IMAGE_ALL ); 

      //iplDeallocate( dst, IPL_IMAGE_ALL ); 

   } 

   //memcpy(vec,vector, sizeof(buffer)); 

      

   return(0); 

} 

  

void CGestureRecDlg::Bouncing_Box(IplImage *src,int &minX,int &maxX,int &minY,int &maxY ) 

{ 

   

  CImage cont; 

  cont.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

  IplImage* contur = cont.GetImage(); 

  cvCopy(src,contur); 

  int surface=0; 

  CvSeq *contour = NULL; 

  CvSeqReader reader; 

  CvMemStorage *storage = cvCreateMemStorage(0); 

  surface=cvCountNonZero (contur); 

  CvPoint corner1; 

  CvPoint corner2; 

  

  minX=IMG_WIDTH; 

  maxX=0; 

  minY=IMG_HEIGHT; 

  maxY=0; 

  //cvRect windo; 

 

  if (surface>80)  // if this surface is bigger than 80 pixels 

  { 

   cvFindContours(contur, storage,&contour,sizeof (CvContour), 

CV_RETR_LIST,CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE);  

   if( contour ) 

   { 

     for( CvSeq* copycontour = contour; copycontour != 0; copycontour = 

copycontour->h_next ) 

     { 

      cvStartReadSeq( copycontour, &reader, 0 ); 

     if (copycontour->total>40) 

     { 

       for( int i = 0; i < copycontour->total; i++ ) 

       { 
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        CvPoint pt; 

        CV_READ_SEQ_ELEM( pt, reader ); 

        if (pt.x<minX) minX=abs(pt.x); 

       if (pt.x>maxX) maxX=abs(pt.x); 

       if (pt.y<minY) minY=abs(pt.y); 

       if (pt.y>maxY) maxY=abs(pt.y);   

  

      } 

     } 

     } 

    corner1.x=minX; 

    corner1.y=minY; 

    corner2.x=maxX; 

    corner2.y=maxY; 

   } 

  } 

  cvRectangle(src,corner1,corner2,CV_RGB(128,128,128),1); 

   

  cont.Destroy(); 

  cvReleaseMemStorage(&storage); 

   

} 

  

void CGestureRecDlg::CopyVector2Buffer(int counter,int minX,int maxX,int minY,int maxY,short int flag,int 

the_contador) 

{ 

  char filen[255]=""; 

 char fpath[255]=""; 

 char width[255]=""; 

 char height[255]=""; 

// time_t long_time; 

// long int i; 

 

// i=time(&long_time); 

 //i=1066962813; 

// i=i+counter; 

  

 sprintf(filen, "%d", the_contador); 

 strcat(filen,".bmp"); 

 if (flag==1) 

  strcat(fpath,"C:\\OpenCV_projects\\GestureRec\\pics\\"); 

 else 

     strcat(fpath,"C:\\OpenCV_projects\\GestureRec\\picsNew\\"); 

 

 strcat(fpath,filen); // create a filename based in path  

 //and a big number (time in seconds). 

 sprintf(width, "%d", maxX-minX); 

 sprintf(height, "%d", maxY-minY); 

 

 if (flag!=3)  

  resized.Save(fpath); //save the picture with this unique name 

  

 if (flag!=3) 

 { 

  strcpy(Buffer[counter].gest,fpath); 

  strcpy(Buffer[counter].file,fpath); //save in buffer the filename 

  strcpy(Buffer[counter].data,vector); //save in buffer the vector of picture 

  strcpy(Buffer[counter].width,width);//save in buffer the width of the bounc box 

  strcpy(Buffer[counter].height,height);//save in buffer the hight of the bounc box 

 } 
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 else 

 { 

  strcpy(Buffer[Nframes].gest,fpath); 

  strcpy(Buffer[Nframes].file,fpath); //save in buffer the filename 

  strcpy(Buffer[Nframes].data,vector); //save in buffer the vector of picture 

  strcpy(Buffer[Nframes].width,width);//save in buffer the width of the bounc box 

  strcpy(Buffer[Nframes].height,height);//s 

 } 

} 

 

void CGestureRecDlg::CopyBuffer2DB(const int num_frames) 

{ 

  char vec[600]=""; 

 char number_pics[50]=""; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t feat; 

 _bstr_t filen; 

 _bstr_t width; 

 _bstr_t height; 

 _bstr_t n_pics;  

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return;  

 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

     // Define ADO object pointers. 

    // Initialize pointers on define. 

   _RecordsetPtr pRstGestures = NULL; 

   _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

   HRESULT hr = S_OK; 

  

  //Replace Data Source value with your server name. 

   _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

    _bstr_t strMessage; 

  

    

  try 

  { 

   //Open a connection 

   TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

   pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

   //Open gestures table  

   TESTHR(pRstGestures.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

   //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the Recordset here 

   pRstGestures->Open("gesture",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

    

   for (int num_pics=Nframes; num_pics<num_frames; num_pics++) 

   { 

    //strncpy(vec,(Buffer+num_pics)->data,576); 

//    vec[576]='\0'; 

    feat=(Buffer+num_pics)->data; 

    filen=(Buffer+num_pics)->file; 

    width=(Buffer+num_pics)->width; 

    height=(Buffer+num_pics)->height; 
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    sprintf(number_pics,"%d",num_pics); 

    n_pics=number_pics; 

     

    pConnection->Execute("INSERT INTO GESTURE 

(filename,gest_name,features,width,height,numb,membership) VALUES 

('"+filen+"',1,'"+feat+"','"+width+"','"+height+"','"+n_pics+"',0);",NULL,adCmdText); 

    //pConnection->Execute("INSERT INTO GESTURE 

(filename,gest_name,features,width,height,number,membership) VALUES 

('"+filen+"',1,'"+feat+"','"+width+"','"+height+"','"+n_pics+"','0');",NULL,adCmdText); 

   }  

   pRstGestures->Close(); 

   pConnection->Close();  

 

  } 

  catch (_com_error &e) 

            { 

            (char*) e.Description(); 

  } 

    

       ::CoUninitialize(); 

   } 

} 

 

int CGestureRecDlg::CopyDB2Buffer() 

{ 

 char vec[600]=""; 

 int num_pics=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t feat; 

 _bstr_t filen; 

 _bstr_t width; 

 _bstr_t height; 

 

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return 1;  

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

          // Open table 

 

 try 

 { 

  pRstGestures->Open("SELECT * FROM GESTURE ORDER BY ordered;", strCnn, 

adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGestures->MoveFirst(); 

    

     

              while (!pRstGestures->EndOfFile) {                

     feat =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("features")-

>GetValue()); 

     width =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("width")-

>GetValue()); 

     height =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("height")-

>GetValue()); 

              strcpy(DestBuffer[num_pics].data,feat); 

     strcpy(DestBuffer[num_pics].width,width); 
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     strcpy(DestBuffer[num_pics].height,height); 

     pRstGestures->MoveNext(); 

      num_pics++; 

              } 

              pRstGestures->Close(); 

 } 

  catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

  AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

              //  printf("Errors occured."); 

    //   (char*) e.Description(); 

        exit(1); 

  } 

 

   } 

   return 0; 

} 

 

void CGestureRecDlg::StringVector2ValueVector(int counter) 

{ 

 int digit,total,width,height,index=0; 

 char *tokenPtr; 

 total = Rows*Cols; 

 width=atoi(DestBuffer[counter].width); 

 height=atoi(DestBuffer[counter].height); 

 

 strcpy(vector,DestBuffer[counter].data); 

 tokenPtr=strtok(vector, " "); 

 

 while (tokenPtr !=NULL )  

 { 

  digit=atof(tokenPtr); 

  tokenPtr = strtok(NULL," "); 

  MatFeatures[counter].data[index]=digit; 

  index++; 

 } 

 MatFeatures[counter].width=width; 

 MatFeatures[counter].height=height; 

 

} 

 

 

void CGestureRecDlg::Weight_String2Weight_Vector() 

{ 

 float weight; 

 char *tokenPtr; 

 int index=0; 

 

 tokenPtr=strtok(weights, " "); 

 

 while (tokenPtr !=NULL )  

 { 

  weight=atof(tokenPtr); 
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  tokenPtr = strtok(NULL," "); 

  weights_val[index]=weight; 

  index++; 

 } 

 

} 

 

 

 

 

void CGestureRecDlg::CreateFeaturesMatrix() 

{ 

 for (int counter=0;counter<Nframes;counter++) 

    { 

  StringVector2ValueVector(counter); 

 } 

 

} 

 

void CGestureRecDlg::DisplayFeatures(int counter,int Rows,int Cols) 

{ 

   int tsizeX = MatFeatures[counter].width / Cols; 

   int tsizeY = MatFeatures[counter].height / Rows; 

   int tarea = tsizeX*tsizeY; 

    

   featu.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

   IplImage *dst=featu.GetImage(); 

   __try { 

      /// the images will use ROI for operations, 

      /// the source image uses the ROI to calculate L1 norm, 

      /// the destination image uses the ROI to set value 

   IplROI roiDest = { 0, 0,0, tsizeX,tsizeY }; 

//      src->roi = &roiSource; 

   dst->roi = &roiDest; 

   

   //from the second place exist features of greyscale 

   // before this there is the SizeX and the SizeY of the image 

   int index=1; //because the place 0 is for the size ratio 

      /// for each ROI 

      for( int y=0; y<Rows; ++y ) { 

//         roiSource.yOffset = tsizeY * y + minY; 

   roiDest.yOffset = tsizeY * y;  // fixed in place 

         for( int x=0; x<Cols; ++x ) { 

//            roiSource.xOffset = tsizeX * x + minX; 

   roiDest.xOffset = tsizeX * x; // fixed in place 

            /// get mean value from source 

            int value = MatFeatures[counter].data[index]; 

            /// put this value to destination 

            cvSet(dst,cvScalar(value)); 

   index++; 

   } 

   } 

   } 

   __finally { 

      /// preserve automatic variable and free memory 

      dst->roi = NULL;  

   OnPaint(); 

   featu.Destroy(); 

   } 

} 
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//Creates a matrix of N clusters containing features vectors of N 

// random pictures 

void CGestureRecDlg::RandomClusters(int Nclusters,int NumFrames) 

{ 

 

 bool sign[20000]; 

 int Upper=NumFrames; 

 float r; 

 int ran=0; 

 for (int index=0;index<NumFrames;index++) 

  sign[index]=false;   //sets all to false, in order to know 

       // which number already been choosen 

 for (index=0;index<Nclusters;index++) 

 { 

  r=((double) rand() / (double) (RAND_MAX+1)); 

  ran = (int) (r*Upper); 

  //ran=rand() % NumFrames; 

  while (sign[ran]==true) 

  { 

     r=((double) rand() / (double) (RAND_MAX+1)); 

     ran = (int) (r*Upper); 

     //ran=rand() % NumFrames; 

  } 

  sign[ran]=true; 

  memcpy(Ci[index].data,MatFeatures[ran].data,FeatureLen*4); 

 } 

} 

 

//Creates a matrix of N clusters containing features vectors of the last cycle 

// random pictures 

void CGestureRecDlg::RandomOneCluster(int Nclusters,int NumFrames) 

{ 

 

 int Upper=grab_cycle; 

 float r; 

 int ran=0,rando; 

  

 r=((double) rand() / (double) (RAND_MAX+1)); 

 r=((double) rand() / (double) (RAND_MAX+1)); 

  

 ran = (int) (r*Upper); 

  

 rando = NumFrames-ran; 

 int index = Nclusters; 

 memcpy(Ci[index].data,MatFeatures[rando].data,FeatureLen*4); 

 

} 

 

 

// Euclidian Distance between the cluster i(vector) and the cluster 

// j (vector). 

 

float CGestureRecDlg::D(int i,int j) 

{ 

 float u=0; 

 CvMat PointI = cvMat(1,FeatureLen,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat PointJ = cvMat(1,FeatureLen,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat PointDiff = cvMat(1,FeatureLen,CV_MAT32F,NULL); 

 //CvMat Result = {1,1,CV_MAT32F,0,NULL}; 
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 CvMat Result = cvMat(1,1,CV_MAT32F,NULL); 

 

 cvmAlloc(&PointI); 

 cvmAlloc(&PointJ); 

 cvmAlloc(&PointDiff); 

 cvmAlloc(&Result); 

 

 float *pI = PointI.data.fl; 

 float *pJ = PointJ.data.fl; 

 

 memcpy(pI,Ci[i].data,FeatureLen*4); 

 //memcpy(pI,Ci[i].data,sizeof(Ci[i].data)); 

 

 //for (int index=0;index<FeatureLen;index++) 

 // cvmSet(&PointI,0,index ,Ci[i].data[index]); 

 

 memcpy(pJ,MatFeatures[j].data,FeatureLen*4); 

 //memcpy(pJ,MatFeatures[j].data,sizeof(MatFeatures[j].data)); 

 

 //for (index=0;index<FeatureLen;index++) 

 // cvmSet(&PointJ,0,index, MatFeatures[j].data[index]); 

  

 cvmSub(&PointI,&PointJ,&PointDiff); 

 cvmMulTransposed(&PointDiff,&Result,0); 

  

 u=cvmGet(&Result,0,0); 

  

 cvmFree(&PointJ); 

 cvmFree(&Result); 

 cvmFree(&PointDiff); 

 cvmFree(&PointI);  

 return u; 

} 

 

float CGestureRecDlg::Find_MiuIJ(int i,int j) 

{ 

 float numerador,denominador; 

 float result,acc=0; 

 int num=1; 

 

 numerador=D(i,j); 

 for (int index=0;index<Nclusters;index++) 

 { 

  denominador=D(index,j); 

  if ((denominador==0) && (numerador!=0)) //centroid very far! 

  { 

   acc=1; 

   num=0; 

   break; 

  } 

 

  if ((denominador==0) && (numerador==0)) //centroid overlap!! 

  { 

   acc=1; 

   num=1; 

   break; 

  } 

 

  acc=acc+pow((numerador/denominador),2/(m-1)); 

 } 
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 result=num/acc; 

 return result; 

} 

 

void CGestureRecDlg::CreateMembership() 

{ 

 float acc=0,u=0; 

 float sums[20000]; 

 

 for (int j=0; j<Nframes; j++) 

 { 

  acc=0; 

  for (int i=0; i<Nclusters; i++) 

  { 

   u=Find_MiuIJ(i,j); 

   cvmSet(&Uij,i,j,u); 

   acc=acc+u; 

  } 

  sums[j]=acc; 

 } 

} 

 

 

void CGestureRecDlg::Find_Ci(int i) 

{ 

 float u_ij=0,Acc_Denominador=0,val=0; 

  

 CvMat uij = cvMat(1,1,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat multi = cvMat(FeatureLen,1,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat Xj= cvMat(FeatureLen,1,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat Acc_Numerador= cvMat(FeatureLen,1,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat ci=cvMat(FeatureLen,1,CV_MAT32F,NULL); 

 

 cvmAlloc(&uij); 

 cvmAlloc(&multi); 

 cvmAlloc(&Xj); 

 cvmAlloc(&Acc_Numerador); 

 cvmAlloc(&ci); 

  

 cvmSetZero(&Acc_Numerador); 

 Acc_Denominador=0; 

 

 for (int j=0;j<Nframes;j++) 

 { 

   

 // remeber to improve this loop to an array of vectors using cvMatArray 

 // ontherways it'll remains very slowly 

  for (int index=0;index<FeatureLen;index++) 

   cvmSet(&Xj,index,0, MatFeatures[j].data[index]); 

 

  u_ij=cvmGet(&Uij,i,j); 

  u_ij=pow(u_ij,m); 

  cvmScale(&Xj,&multi,u_ij); 

  cvmAdd(&Acc_Numerador,&multi,&Acc_Numerador); 

 } 

 

 for (j=0;j<Nframes;j++) 

 { 

   

  u_ij=cvmGet(&Uij,i,j); 
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  u_ij=pow(u_ij,m); 

  Acc_Denominador=Acc_Denominador+u_ij; 

 } 

  

 Acc_Denominador=1/Acc_Denominador; 

 cvmScale(&Acc_Numerador,&ci,Acc_Denominador); 

  

 for (int index=0;index<FeatureLen;index++) 

 { 

  val=cvmGet(&ci,index,0); 

  Ci[i].data[index]=val; 

 } 

 

// clean pointers!!! 

 cvmFree(&uij); 

 cvmFree(&multi); 

 cvmFree(&Xj); 

 cvmFree(&Acc_Numerador); 

 cvmFree(&ci); 

} 

 

void CGestureRecDlg::CreateCentroids() 

{ 

 for (int i=0;i<Nclusters;i++) 

  Find_Ci(i); 

} 

 

float CGestureRecDlg::CostFunction() 

{ 

 float first,second,acc,total=0; 

  

 for (int i=0;i<Nclusters;i++) 

 { 

  acc=0; 

  for(int j=0;j<Nframes;j++) 

  { 

   first=cvmGet(&Uij,i,j); 

   first=pow(first,m); 

   second=D(i,j); 

   second=pow(second,1); 

   // Sholud be second=pow(second,1);   

   // but I didn't use the root in the calculation of the ditance 

   // so now, I can eliminate the power 2 

   acc=acc+first*second; 

  } 

  total=total+acc; 

 } 

 return total; 

} 

 

void CGestureRecDlg::Membership2DB() 

{ 

 float u,max=0; 

 int max_i; 

 char vec[600]=""; 

 char number_pics[50]=""; 

 char member[500]=""; 

 char Su[100]=""; 

 char Suu[15]=""; 

 char gestu[100]=""; 
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 char s_max[100]=""; 

 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t n_pics; 

 _bstr_t memberF;  

 _bstr_t centro; 

 _bstr_t bs_max; 

  

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return;  

 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

     // Define ADO object pointers. 

    // Initialize pointers on define. 

   _RecordsetPtr pRstGestures = NULL; 

   _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

   HRESULT hr = S_OK; 

  

  //Replace Data Source value with your server name. 

   _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

    _bstr_t strMessage; 

  

    

  try 

  { 

   //Open a connection 

   TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

   pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

   //Open gestures table  

   TESTHR(pRstGestures.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

   //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the Recordset here 

   pRstGestures->Open("gesture",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

   for(int j=0;j<Nframes;j++) 

   { 

     strcpy(Su,""); 

     strcpy(member,""); 

     max=0; 

 

     for (int i=0;i<Nclusters;i++) 

     { 

    u=cvmGet(&Uij,i,j); 

   // if ((u*1000-floor(u*1000)) > 0.5) 

   // { 

   //  u=ceil(u*1000); 

     //u=u/1000;    //added 

   // } 

   // else 

   //  u=floor(u*1000); 

        //u=u/1000;   //added 

     

    if (u>max) 

    { 

     max=u; 

     max_i=i; 
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    } 

     

 

    sprintf(Su,"%f",u); 

    strncpy(Suu,Su,5); 

    strcat(member,Suu); 

    strcat(member," "); 

 

 

    sprintf(s_max,"%d",max_i); 

    bs_max=s_max; 

    //sprintf(Su,"%d",(int)u); 

    //strcat(member,Su); 

    //strcat(member," "); 

     

     } 

     sprintf(number_pics,"%d",j); 

     n_pics=number_pics; 

     memberF=member;    

     pConnection->Execute("UPDATE GESTURE SET 

membership='"+memberF+"',gest_name='"+bs_max+"' WHERE numb='"+n_pics+"';",NULL,adCmdText);  

  

   } 

       

   pRstGestures->Close(); 

   pConnection->Close();  

 

  } 

  catch (_com_error &e) 

            { 

            (char*) e.Description(); 

  } 

    

       ::CoUninitialize(); 

   } 

} 

 

void CGestureRecDlg::Centroid2DB() 

{ 

 char ci[500]="",c[15]="",s_i[15]=""; 

  

  

  

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t centro; 

 _bstr_t bs_i; 

  

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return;  

 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

     // Define ADO object pointers. 

    // Initialize pointers on define. 

   _RecordsetPtr pRstGestures = NULL; 

   _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

   HRESULT hr = S_OK; 

  

  //Replace Data Source value with your server name. 
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   _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

   _bstr_t strMessage; 

  

    

  try 

  { 

   //Open a connection 

   TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

   pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

   //Open gestures table  

   TESTHR(pRstGestures.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

   //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the Recordset here 

   pRstGestures->Open("centroid",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

 

   pConnection->Execute("DELETE * FROM CENTROID;",NULL,adCmdText); 

 

   for (int i=0;i<Nclusters;i++) 

   { 

    strcpy(ci,""); 

    for (int index=0;index<FeatureLen;index++) 

    { 

     sprintf(c,"%d",(int)Ci[i].data[index]); 

     strcat(ci,c); 

     strcat(ci," "); 

    } 

     

    sprintf(s_i,"%d",i); 

    bs_i=s_i; 

    centro=ci; 

    pConnection->Execute("INSERT INTO CENTROID (gest_num,center) 

VALUES ('"+bs_i+"','"+centro+"');",NULL,adCmdText); 

   }  

   pRstGestures->Close(); 

   pConnection->Close();  

 

  } 

  catch (_com_error &e) 

        { 

            (char*) e.Description(); 

  } 

    

       ::CoUninitialize(); 

   } 

 

} 

 

void CGestureRecDlg::Cost2DB(float cost) 

{ 

 char s_cost[30]=""; 

   

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t bs_cost; 

  

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return;  
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   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

     // Define ADO object pointers. 

    // Initialize pointers on define. 

   _RecordsetPtr pRstGestures = NULL; 

   _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

   HRESULT hr = S_OK; 

  

  //Replace Data Source value with your server name. 

   _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

   _bstr_t strMessage; 

  

    

  try 

  { 

   //Open a connection 

   TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

   pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

   //Open gestures table  

   TESTHR(pRstGestures.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

   //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the Recordset here 

   pRstGestures->Open("cost",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

   sprintf(s_cost,"%f",cost); 

   bs_cost=s_cost; 

   pConnection->Execute("INSERT INTO COST (cost) VALUES 

('"+bs_cost+"');",NULL,adCmdText);  

   pRstGestures->Close(); 

   pConnection->Close();  

 

  } 

  catch (_com_error &e) 

        { 

            (char*) e.Description(); 

  }    

       ::CoUninitialize(); 

   } 

} 

 

int CGestureRecDlg::DB2Centroid() 

{ 

  

 char vec[600]=""; 

 int num_pics=0,number=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t gest_num; 

 _bstr_t center; 

  

 int digit,index=0; 

 char *tokenPtr; 

      

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return 1;  

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    
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 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

          // Open table 

  try 

  { 

  pRstGestures->Open("SELECT * FROM CENTROID ORDER BY gest_num;", strCnn, 

adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGestures->MoveFirst(); 

    

     

              while (!pRstGestures->EndOfFile) 

     {                

     gest_num =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("gest_num")->GetValue()); 

     center =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("center")-

>GetValue()); 

      

     number=atoi(gest_num); 

      

     strcpy(vec,center); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

     index=0; 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atof(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      Ci[number].data[index]=digit; 

      index++; 

     } 

 

      

               pRstGestures->MoveNext(); 

      num_pics++; 

              } 

              pRstGestures->Close(); 

  } 

   catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

  AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

              //  printf("Errors occured."); 

    //   (char*) e.Description(); 

  exit(1); 

     }          

   } 

   return index; 

} 

 

int CGestureRecDlg::DB2Membership() 

{ 

  char vec[600]=""; 
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 int num_pics=0,number=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t numb; 

 _bstr_t membership; 

  

 int index=0; 

 float acc=0,digit; 

 char *tokenPtr; 

      

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return 1;  

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

          // Open table 

 

  try 

  { 

  pRstGestures->Open("SELECT * FROM GESTURE ORDER BY ordered;", strCnn, 

adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGestures->MoveFirst(); 

    int u=0; 

     

              while (!pRstGestures->EndOfFile) 

     {                

     numb =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("numb")-

>GetValue()); 

     membership =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("membership")->GetValue()); 

      

     number=atoi(numb); 

      

     strcpy(vec,membership); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

     index=0; 

     acc=0; 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atof(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      cvmSet(&Uij,index,number,digit);  // delete 1000 

      u=cvmGet(&Uij,index,number); 

      index++; 

      acc=acc+digit;  // delete 1000 

     } 

      

               pRstGestures->MoveNext(); 

      num_pics++; 

              } 

              pRstGestures->Close(); 

  } 

  catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 
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        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

  AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

              //  printf("Errors occured."); 

    //   (char*) e.Description(); 

  exit(1); 

              

  } 

   } 

   return 0; 

} 

 

void CGestureRecDlg::CopyVector2Mat(int counter,short int flag) 

{ 

 if (flag!=3) 

  memcpy(MatFeatures[counter].data,IntVector,FeatureLen*4);  

 else 

  memcpy(MatFeatures[Nframes].data,IntVector,FeatureLen*4);  

} 

 

void CGestureRecDlg::CreateNewMembership(int j,short int flag) 

{ 

 float acc=0,u=0; 

 float sums; 

 acc=0; 

 if (flag==3) j=Nframes; 

 

 for (int i=0; i<Nclusters; i++) 

 { 

  u=Find_MiuIJ(i,j); 

  cvmSet(&Uij,i,j,u); 

  u=cvmGet(&Uij,i,j); 

  acc=acc+u; 

 } 

 sums=acc;  

} 

 

void CGestureRecDlg::NewMembership2DB(short int flag) 

{ 

 float u,max=0; 

 int max_i,num_pics=0; 

 char vec[600]=""; 

 char number_pics[50]=""; 

 char member[500]=""; 

 char Su[15]=""; 

 char Suu[15]=""; 

 char gestu[15]=""; 

 char s_max[15]=""; 

 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t n_pics; 

 _bstr_t memberF;  

 _bstr_t centro; 

 _bstr_t bs_max; 

  _bstr_t feat; 

 _bstr_t filen; 

 _bstr_t width; 
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 _bstr_t height;  

 

 

   if((FAILED(::CoInitialize(NULL)))|| (flag==3))  

      return;  

 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

     // Define ADO object pointers. 

    // Initialize pointers on define. 

   _RecordsetPtr pRstGestures = NULL; 

   _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

   HRESULT hr = S_OK; 

  

  //Replace Data Source value with your server name. 

   _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

    _bstr_t strMessage; 

  

    

  try 

  { 

   //Open a connection 

   TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

   pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

   //Open gestures table  

   TESTHR(pRstGestures.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

   //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the Recordset here 

   pRstGestures->Open("actual",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

   for(int j=Nframes;j<(Nframes+NewFrames);j++) 

   { 

     strcpy(Su,""); 

     strcpy(member,""); 

     max=0; 

 

     for (int i=0;i<Nclusters;i++) 

     { 

    u=cvmGet(&Uij,i,j); 

    if (u>max) 

    { 

     max=u; 

     max_i=i; 

    } 

     

       sprintf(Su,"%f",u); 

    strncpy(Suu,Su,5); 

    strcat(member,Suu); 

    strcat(member," "); 

     

     } 

   

     feat=Buffer[j].data; 

     filen=Buffer[j].file; 

     width=Buffer[j].width; 

     height=Buffer[j].height; 
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     sprintf(number_pics,"%d",num_pics); 

     n_pics=number_pics; 

     sprintf(s_max,"%d",max_i); 

     bs_max=s_max;      

     memberF=member;  

     

     pConnection->Execute("INSERT INTO ACTUAL 

(filename,gest_name,features,width,height,numb,membership) VALUES 

('"+filen+"','"+bs_max+"','"+feat+"','"+width+"','"+height+"','"+n_pics+"','"+memberF+"');",NULL,adCmdText); 

     num_pics++; 

   } 

       

   pRstGestures->Close(); 

   pConnection->Close();  

 

  } 

  catch (_com_error &e) 

            { 

            (char*) e.Description(); 

  } 

    

       ::CoUninitialize(); 

   } 

} 

 

void CGestureRecDlg::DrawGraphico(int j,short int flag) 

{   

  int space1=5; 

  int space2=8; 

  int color=20; 

  float u; 

 

  CvPoint pt1[100]; 

  CvPoint pt2[100]; 

 

  CvPoint p1,p2; 

   

  p1.x=0; 

  p1.y=25; 

  p2.x=IMG_WIDTH; 

  p2.y=24; 

   

  if (flag==3) j=Nframes; 

 

  for (int index=0;index<Nclusters;index++) 

  { 

 pt1[index].x=space1; 

 pt2[index].x=space2; 

 space1=space1 + (int)(330/Nclusters); 

 space2=space2 + (int)(330/Nclusters); 

 pt1[index].y=100; 

 u=cvmGet(&Uij,index,j); 

 pt2[index].y=100-u*100; 

  } 

   

  grafico.Create(IMG_WIDTH,100,24); 

  grafico.Fill(RGB(255,255,255)); 

  IplImage* graphi = grafico.GetImage(); 

   

  cvRectangle(graphi,p1,p2,CV_RGB(0,0,255),1); 
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  for (index=0;index<Nclusters;index++) 

  { 

 cvRectangle(graphi,pt1[index],pt2[index],CV_RGB(150,color,color),8); 

 color=color+15; 

  

  } 

   

 // grafico.Destroy(); 

} 

 

int CGestureRecDlg::OpenTcpMessage() 

{ 

 

 short listeningport;  // port to listen on 

 short destport;     // port to send to 

 char *desthost;   // address of destination machine 

  

 listeningport=10001; 

 destport=10000; 

 desthost="132.72.135.14"; 

 

  if (! Listen(listeningport)) // Try to listen to requested port 

  { 

   AfxMessageBox("Error listening to port"); // Made a booboo, exit the app 

   return 1; 

  } 

 return 0; 

} 

 

void CGestureRecDlg::CloseTcpMessage() 

{ 

 

 if ( ListenSocket != INVALID_SOCKET ) 

  closesocket( ListenSocket ); // close if socket was created  

} 

 

 

void CGestureRecDlg::SendTcpMessage(int j,short int flag,char sTotal[1500],int &cont) 

{ 

 

 char buffer[100];  // buffer we'll use to store msg read in from stdin 

 short listeningport;  // port to listen on 

 short destport;     // port to send to 

 char *desthost;   // address of destination machine 

 float u=0,maxU=0; 

 int maxIndex; 

 char filen[255]=""; 

 char fpath[255]=""; 

 time_t long_time; 

 long int ii=0; 

   

 listeningport=10001; 

 destport=10000; 

 desthost="132.72.135.14"; 

 

 if (flag==3) j=Nframes; //Stocks the Array always in Nframes posi 

 

 for (int index=0;index<Nclusters;index++) 

 { 
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  u=cvmGet(&Uij,index,j); 

  if (u>maxU)  

  { 

   maxU=u; 

   maxIndex=index; 

  } 

 } 

  

 if (maxU>threshold) 

  sprintf(buffer,"%d",maxIndex); 

 else 

  sprintf(buffer,"%d",-1); 

 

 strcat(buffer," "); 

 strcat(sTotal,buffer); 

 cont++; 

 if (cont==140) // A BUNCH OF n GESTURES IS SENT TO THE SERVER 

 { 

  SendMsg( sTotal, strlen(sTotal), desthost, destport ); // Forward the msg to destination machine 

  cont=0; 

  strcpy(sTotal,""); 

  ii=time(&long_time); 

  ii=ii+j; 

  sprintf(filen, "%d", ii); 

  strcat(filen,".bmp"); 

     strcat(fpath,"C:\\OpenCV_projects\\GestureRec\\sequence\\"); 

  strcat(fpath,filen); // create a filename based in path  

//     i.Save(fpath); 

 } 

  

} 

 

 

void CGestureRecDlg::ShowLab(int &conter) 

{ 

 if (conter==7)  // EACH n SNAPS SHOWS THE LAB PICTURE 

 { 

  lab.Load("C:\\OpenCV_projects\\GestureRec\\dest_pics\\webcam32.jpg",8); 

  conter=0; 

 } 

 conter++; 

} 

 

void CGestureRecDlg::OnOK()  

{ 

 EndDialog(0); 

 

 CDialog::OnOK(); 

} 

 

void CGestureRecDlg::OnCancel()  

{ 

 // TODO: Add extra cleanup here 

  

 CDialog::OnCancel(); 

} 

 

 

//* TCP/IP Function 

void CGestureRecDlg::EndDialog(int nResult) 



 

 

207 

{ 

 

 if ( ListenSocket != INVALID_SOCKET ) 

  closesocket( ListenSocket ); // close if socket was created 

 

 #ifdef _WIN32 // Windows only 

  WSACleanup(); 

 #endif 

  cvmFree(&Uij); 

} 

 

//* TCP/IP Function 

bool CGestureRecDlg::SendMsg( char *Msg, int Len, char *host, short port ) 

{ 

 signed int Sent; 

 hostent *hostdata; 

 if ( atoi(host) ) // Is the host passed in IP format? 

 { 

  u_long ip = inet_addr( host ); 

  hostdata = gethostbyaddr( (char *)&ip, sizeof(ip), PF_INET ); 

 } 

 else // otherwise, assume it's a name 

 { 

  hostdata = gethostbyname( host ); 

 } 

 

 if ( !hostdata ) 

 { 

  printf("Error getting host address\n"); 

  fflush(0); 

  return false; 

 } 

 

 sockaddr_in dest; // the address of the destination computer 

 dest.sin_family = PF_INET; 

 dest.sin_addr = *(in_addr *)(hostdata->h_addr_list[0]); 

 dest.sin_port = htons( port ); 

 printf("Message being sent to host %s port %i\n", inet_ntoa(dest.sin_addr), ntohs(dest.sin_port)); 

 Sent = sendto(ListenSocket, Msg, Len, 0, (sockaddr *)&dest, sizeof(sockaddr_in)); 

 

 if ( Sent != Len ) 

 { 

  printf("Error sending UDP packet from listen socket\n"); 

  fflush(0); 

  return false; 

 } 

  

 return true; 

} 

 

//****** TCP/IP  

void *CGestureRecDlg::ListenThread( void *data ) 

{ 

 char buf[4096]; 

 CGestureRecDlg *Comm = (CGestureRecDlg *)data; 

 int len = sizeof(Comm->client); 

 while(1) // loop forever 

 { 

  int result = recvfrom( Comm->ListenSocket, buf, sizeof(buf)-1, 0, (sockaddr *)&Comm->client, 

(socklen_t *)&len); 
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  if ( result > 0 ) 

  { 

   buf[result] = 0; 

   printf("Message received from host %s port %i\n", inet_ntoa(Comm->client.sin_addr), 

ntohs(Comm->client.sin_port)); 

   printf(">> %s", buf); 

   fflush(0); 

  } // end check to see if socket read was ok 

 } // end infinite loop 

} 

 

//****** TCP/IP 

bool CGestureRecDlg::Listen( int PortNum ) 

{ 

 ListenSocket = socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, 0); 

 if ( ListenSocket == INVALID_SOCKET ) 

 { 

  printf("Error: listen socket creation failed\n"); 

  fflush(0); 

  return false; 

 } 

 

 srv.sin_family = PF_INET; 

 srv.sin_addr.s_addr = htonl( INADDR_ANY ); // any address 

 srv.sin_port = htons( PortNum ); 

 

 if ( bind( ListenSocket, (struct sockaddr *)&srv, sizeof(srv)) != 0 ) 

 { 

  printf("Error: bind on listen socket failed\n"); 

  fflush(0); 

  closesocket( ListenSocket ); 

  return false; 

 } 

 

 int ThreadID; // the listening thread's handle 

  

 #ifdef _WIN32  

  DWORD thread; 

  ThreadID = (int)CreateThread(NULL, 0, 

(LPTHREAD_START_ROUTINE)(CGestureRecDlg::ListenThread), (void *)this, 0, &thread); 

  ThreadID = ThreadID ? 0 : 1; // reverse the value for Windows 

 #else // not windows machine 

  pthread_t thread; 

  ThreadID = pthread_create(&thread, 0, CComm::ListenThread, (void *)this); 

 #endif 

 

 if(ThreadID) // if failed creating thread 

 { 

  printf("Error creating listen thread\n"); 

  return false; 

 } 

 else 

  return true; 

} 

 

void CGestureRecDlg::OnProcess()  

{ 

 CopyDB2Buffer(); 
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// if (CLUSTERS==Clusters_inDB()) //if the new number of clusters now is the same from the prev. run (in 

the DB there is the same number of centroids) 

//   Old_FeatureLen=DB2Centroid(); // you can use the centroids that you found instead of 

randmozing them again 

 

 CreateFeaturesMatrix(); 

// for (int index=0;index<Nframes;index++) 

// { 

//  DisplayFeatures(index,Rows,Cols); 

//  Sleep(300); 

// } 

} 

 

 

 

void CGestureRecDlg::OnStart()  

{ 

    

   short int flag=1;  // the flag tells if we do setup=1, run time with 

 // saving & DB =2, or just run time=3. // here always is 1 

 int counter=0; 

 int minX,maxX,minY,maxY; 

 imagen.Create(640,480,8); 

 blackwh.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 i.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,24); 

 im.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 

 IplImage* img =imagen.GetImage(); 

 IplImage* blac =blackwh.GetImage(); 

 IplImage *imgIPL=i.GetImage(); 

 IplImage *tmpIPL=im.GetImage(); 

    IplImage *sndIPL=cvCreateImage( cvSize( 768, 576 ), IPL_DEPTH_8U, 3 ); 

 resized.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8);  

 IplImage *temp = resized.GetImage();  

 OnPaint();  

 MV1_Open(); 

 MV1_StartGrabIt();  

 

 while (counter<grab_cycle) 

    {  

  sndIPL->imageData = (char *)MbufInquire(MilImage,M_HOST_ADDRESS,M_NULL); 

  cvResize(sndIPL,imgIPL);  

  cvCvtColor(imgIPL,temp,CV_BGR2GRAY); 

  //bw_threshold=cvOtsuThreshold(imgIPL); 

  cvThreshold( temp, blac, bw_threshold, 255, CV_THRESH_BINARY ); 

  Bouncing_Box(blac,minX,maxX,minY,maxY); 

  RoiNorm(Rows,Cols,blac,minX,maxX,minY,maxY); 

  CopyVector2Buffer(counter+Nframes,minX,maxX,minY,maxY,flag,counter); 

  OnPaint(); 

  counter++; 

     Sleep(300); 

  if (GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE) & 0x0001) 

  break; // ESCAPE key is currently pressed 

 } 

 MV1_StopGrabIt(); 

 MV1_Close(); 

 CopyBuffer2DB(Nframes+counter); 

 Nframes=Pictures_inDB(); 

 imagen.Destroy(); 

 blackwh.Destroy(); 
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 resized.Destroy();  

} 

 

void CGestureRecDlg::OnFindClusters()  

{ 

 float result=0,min_cost=9000000000; 

 float old_cost=9000000000; 

 float cost=8000000000; 

 int min_seed; 

 int contad=0; 

 float epsilon=2; 

  

 cvmAlloc(&Uij); 

 cvmSetZero(&Uij); 

 

// if (CLUSTERS!=Clusters_inDB()|| Old_FeatureLen!=FeatureLen) //if the new number of clusters now is 

the same from the prev. run (in the DB there is the same number of centroids) 

     // you can use the centroids that you found instead of randmozing them again 

  //  { 

  //for (int seed=1;seed<=20;seed++) 

 for (int seed=1;seed<=10;seed++) 

  { 

   srand(seed); 

   RandomClusters(Nclusters, Nframes); 

   //for (int index=0;index<10;index++) 

   for (int index=0;index<4;index++) //just to make this go faster, but is less accurate than 

the line above 

   { 

    CreateMembership(); 

    CreateCentroids(); 

    cost=CostFunction(); 

   } 

   if (cost<min_cost) 

   { 

    min_cost=cost; 

    min_seed=seed; 

   } 

  } 

 

  srand(min_seed); 

  RandomClusters(Nclusters, Nframes);  

 //} 

  

 while ((abs(cost-old_cost)>=epsilon) && (contad<40)) 

 { 

  old_cost=cost; 

  CreateMembership(); 

  CreateCentroids(); 

  cost=CostFunction(); 

  contad=contad+1; 

 } 

 

 Centroid2DB(); 

 Membership2DB(); 

 Cost2DB(cost); 

 cvmFree(&Uij); 

 

} 

 

void CGestureRecDlg::OnLoad_Clusters()  
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{ 

 cvmAlloc(&Uij); 

 cvmSetZero(&Uij); 

 DB2Centroid(); 

 DB2Membership(); 

 OnProcess(); 

  

} 

 

// Add a new gesture by re-evaluating the membership value and the centroids. Doesn't Rand all 

// from a scratch, just rand the new cluster (between the last cycle of images) 

 

void CGestureRecDlg::OnAdd_Gesture()  

{ 

 float result=0,cost; 

 int seed=5; 

  

 Nclusters=Clusters_inDB(); // actual number of clusters in DB 

 Nclusters=Nclusters++; 

 cvmAlloc(&Uij); 

 cvmSetZero(&Uij); 

  

 OnStart(); 

 

 DB2Centroid(); 

 DB2Membership(); 

 OnProcess(); 

 

 srand(seed); 

 RandomOneCluster(Nclusters, Nframes); 

 for (int index=0;index<10;index++) 

 { 

  CreateMembership(); 

  CreateCentroids(); 

  cost=CostFunction(); 

 } 

 

 Centroid2DB(); 

 Membership2DB(); 

 Cost2DB(cost); 

 cvmFree(&Uij);  

} 

 

// Automatic Load of images from 1-XXX 

// This function call the batch mode without user choice of files. This means that you can prepare a set of BMP 

files in  

// some directory, and instead of grabbing live images to future cluster creation, you just 

// load the BMP files for future cluster creation in order from 1 to XXX. 

 

void CGestureRecDlg::AutomaticBatchMode(char file_name[250]) 

{ 

  

 short int flag=1;  // the flag tells if we do setup (learn) =1, run time with 

 // saving & DB =2, or just run time=3. // here always is 1 

 int counter=0; 

 int indice=0; 

 int the_contador=100000; //for old images (or smaller set of gestures, this should be 10,000) 

 int minX,maxX,minY,maxY; 

 char filen[255]=""; 

 char fpath[255]=""; 
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 CFileFind finder; 

 BOOL bWorking; 

  

 imagen.Create(640,480,8); 

 blackwh.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 i.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,24); 

 im.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 

 IplImage* img =imagen.GetImage(); 

 IplImage* blac =blackwh.GetImage(); 

 IplImage *imgIPL=i.GetImage(); 

 IplImage *tmpIPL=im.GetImage(); 

 IplImage *sndIPL=cvCreateImage( cvSize( 768, 576 ), IPL_DEPTH_8U, 3 ); 

 

  

 resized.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8);  

 IplImage *temp = resized.GetImage();  

 //OnPaint(); 

 //int indice=0; 

 bWorking=0; 

 

 while (indice<number_of_files) 

// for (int indice=0;indice<number_of_files;indice++) 

 { 

  bWorking=0; 

   

  while (bWorking==0) 

  { 

   strcpy(filen,""); 

   strcpy(fpath,""); 

   sprintf(filen, "%d", the_contador); 

   strcat(filen,".bmp"); 

   strcat(fpath,file_name); 

   strcat(fpath,filen); 

    

   bWorking=finder.FindFile(fpath); 

    

   if (the_contador>1110000000) 

   { 

    AfxMessageBox("Gestures images files not found. TIME OUT!"); 

    bWorking=1; 

    exit(1); 

   } 

 

   the_contador=the_contador++; 

    

  } 

   i.Load(fpath,8); 

   cvCvtColor(imgIPL,temp,CV_BGR2GRAY); 

   //bw_threshold=cvOtsuThreshold(temp); 

   cvThreshold(temp,blac,bw_threshold,255,CV_THRESH_BINARY); 

   Bouncing_Box(blac,minX,maxX,minY,maxY); 

   RoiNorm(Rows,Cols,blac,minX,maxX,minY,maxY); 

   CopyVector2Buffer(counter+Nframes,minX,maxX,minY,maxY,flag,the_contador-1); 

   counter++; 

   indice++; 

    }  

    

 CopyBuffer2DB(Nframes+counter); 

 Nframes=Pictures_inDB(); 
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 imagen.Destroy(); 

 blackwh.Destroy(); 

 resized.Destroy();   

 

} 

 

// Automatic Load of images from 1-XXX 

// This function call the batch mode without user choice of files. This means that you can prepare a set of BMP 

files in  

// some directory, and instead of grabbing live images to future cluster creation, you just 

// load the BMP files for future cluster creation in order from 1 to XXX. 

 

void CGestureRecDlg::AutomaticTestMode(char file_name[250]) 

{ 

 short int flag=2;  // the flag tells if we do setup (learn) =1, run time with 

 // saving & DB =2, or just run time=3. // here always is 1 

 int counter=Nframes; 

 int indice=0; 

 int the_contador=100000; //for old images (or smaller set of gestures, this should be 10,000); 

 int cont=0,conter=0; 

 char sTotal[500]; 

 char filen[255]=""; 

 char fpath[255]=""; 

 CFileFind finder; 

 BOOL bWorking=0; 

 

 strcpy(sTotal,""); 

 

 int minX,maxX,minY,maxY; 

 imagen.Create(640,480,8); 

 blackwh.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

  

 i.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,24); 

 im.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 

 IplImage* img =imagen.GetImage(); 

 IplImage* blac =blackwh.GetImage(); 

 IplImage *imgIPL=i.GetImage(); 

 IplImage *tmpIPL=im.GetImage(); 

 IplImage *sndIPL=cvCreateImage( cvSize( 768, 576 ), IPL_DEPTH_8U, 3 ); 

 

  

 resized.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8);  

 IplImage *temp = resized.GetImage(); 

  

 // Now the part of the choosing files for loading with GUI 

  while (indice<number_of_files) 

  { 

  //for (int indice=0;indice<number_of_files;indice++) 

   bWorking=0; 

 

   while (bWorking==0) 

   { 

    strcpy(filen,""); 

    strcpy(fpath,""); 

    sprintf(filen, "%d", the_contador); 

    strcat(filen,".bmp"); 

    strcat(fpath,file_name); 

    strcat(fpath,filen); 
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    bWorking=finder.FindFile(fpath);     

    the_contador++; 

 

   } 

 

    i.Load(fpath,8); 

    cvCvtColor(imgIPL,temp,CV_BGR2GRAY); 

    //bw_threshold=cvOtsuThreshold(temp); 

    cvThreshold(temp,blac,bw_threshold,255,CV_THRESH_BINARY); 

    Bouncing_Box(blac,minX,maxX,minY,maxY); 

    RoiNorm(Rows,Cols,blac,minX,maxX,minY,maxY); 

    CopyVector2Buffer(counter,minX,maxX,minY,maxY,flag,the_contador-1); 

    CopyVector2Mat(counter,flag); 

    CreateNewMembership(counter,flag); 

    counter++; 

    indice++; 

    

        }  

 NewMembership2DB(flag); 

 imagen.Destroy(); 

 blackwh.Destroy(); 

 resized.Destroy();   

 

} 

 

 

// This function call the batch mode. This means that you can prepare a set of BMP files in  

// some directory, and instead of grabbing live images to future cluster creation, you just 

// load the BMP files for future cluster creation. 

 

void CGestureRecDlg::OnBatchMode() 

{ 

  

 short int flag=1;  // the flag tells if we do setup (learn) =1, run time with 

 // saving & DB =2, or just run time=3. // here always is 1 

 int counter=0; 

 int minX,maxX,minY,maxY; 

 imagen.Create(640,480,8); 

 blackwh.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 i.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,24); 

 im.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 

 IplImage* img =imagen.GetImage(); 

 IplImage* blac =blackwh.GetImage(); 

 IplImage *imgIPL=i.GetImage(); 

 IplImage *tmpIPL=im.GetImage(); 

 IplImage *sndIPL=cvCreateImage( cvSize( 768, 576 ), IPL_DEPTH_8U, 3 ); 

 

  

 resized.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8);  

 IplImage *temp = resized.GetImage();  

 OnPaint();  

 //MV1_Open(); 

 //MV1_StartGrabIt();  

 

 int iBufferSize = 300000; 

 CFileDialog dlg(TRUE, NULL, NULL, 

OFN_FILEMUSTEXIST|OFN_HIDEREADONLY|OFN_ALLOWMULTISELECT,  

  "Images (*.jpg, *.bmp)|*.jpg; *.bmp|Windows Bitmap (*.bmp)|*.bmp|JPEG-File (*.jpg)|*.jpg|All 

Files (*.*)|*.*||"); 
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 dlg.m_ofn.lpstrTitle = "My File Dialog";  

  

 dlg.m_ofn.nMaxFile = iBufferSize;  

    char* cNewBuffer = new char[iBufferSize]; 

    dlg.m_ofn.lpstrFile = cNewBuffer; 

    dlg.m_ofn.lpstrFile[0] = NULL;  

     

  

 int result = dlg.DoModal(); 

 

 

 if (result==IDOK) 

 { 

  POSITION ps=dlg.GetStartPosition(); // 

  while (ps)  

  { 

   CString name=dlg.GetNextPathName(ps); 

   i.Load(name,8); 

   

   //sndIPL->imageData = (char 

*)MbufInquire(MilImage,M_HOST_ADDRESS,M_NULL); 

   //cvResize(sndIPL,imgIPL);  

   cvCvtColor(imgIPL,temp,CV_BGR2GRAY); 

   //bw_threshold=cvOtsuThreshold(temp); 

   cvThreshold(temp,blac,bw_threshold,255,CV_THRESH_BINARY); 

   Bouncing_Box(blac,minX,maxX,minY,maxY); 

   RoiNorm(Rows,Cols,blac,minX,maxX,minY,maxY); 

   CopyVector2Buffer(counter+Nframes,minX,maxX,minY,maxY,flag,counter); 

   OnPaint(); 

   counter++; 

   Sleep(20); 

   

  // AfxMessageBox(dlg.GetNextPathName(ps));//  

        }  

 } 

   delete []cNewBuffer;//  

 

 //MV1_StopGrabIt(); 

 //MV1_Close(); 

 CopyBuffer2DB(Nframes+counter); 

 Nframes=Pictures_inDB(); 

 imagen.Destroy(); 

 blackwh.Destroy(); 

 resized.Destroy();   

 

} 

 

void CGestureRecDlg::OnRunBatchMode() 

{ 

  

 short int flag=2;  // the flag tells if we do setup (learn) =1, run time with 

 // saving & DB =2, or just run time=3. // here always is 1 

 int counter=Nframes; 

 int cont=0,conter=0; 

 char sTotal[500]; 

 strcpy(sTotal,""); 

 

 int minX,maxX,minY,maxY; 

 imagen.Create(640,480,8); 
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 blackwh.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

  

 i.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,24); 

 im.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 

 IplImage* img =imagen.GetImage(); 

 IplImage* blac =blackwh.GetImage(); 

 IplImage *imgIPL=i.GetImage(); 

 IplImage *tmpIPL=im.GetImage(); 

 IplImage *sndIPL=cvCreateImage( cvSize( 768, 576 ), IPL_DEPTH_8U, 3 ); 

 

  

 resized.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8);  

 IplImage *temp = resized.GetImage();  

 OnPaint();  

 //MV1_Open(); 

 //MV1_StartGrabIt();  

 OpenTcpMessage(); 

 

 // Now the part of the choosing files for loading with GUI 

  

 int iBufferSize = 300000; 

 CFileDialog dlg(TRUE, NULL, NULL, 

OFN_FILEMUSTEXIST|OFN_HIDEREADONLY|OFN_ALLOWMULTISELECT,  

  "Images (*.jpg, *.bmp)|*.jpg; *.bmp|Windows Bitmap (*.bmp)|*.bmp|JPEG-File (*.jpg)|*.jpg|All 

Files (*.*)|*.*||"); 

  

 dlg.m_ofn.lpstrTitle = "My File Dialog";  

  

 dlg.m_ofn.nMaxFile = iBufferSize;  

    char* cNewBuffer = new char[iBufferSize]; 

    dlg.m_ofn.lpstrFile = cNewBuffer; 

    dlg.m_ofn.lpstrFile[0] = NULL;  

     

  

 int result = dlg.DoModal(); 

 

 

 if (result==IDOK) 

 { 

  POSITION ps=dlg.GetStartPosition(); // 

  while (ps)  

  { 

   CString name=dlg.GetNextPathName(ps); 

   i.Load(name,8); 

   

   //sndIPL->imageData = (char 

*)MbufInquire(MilImage,M_HOST_ADDRESS,M_NULL); 

   //cvResize(sndIPL,imgIPL);  

   cvCvtColor(imgIPL,temp,CV_BGR2GRAY); 

   //bw_threshold=cvOtsuThreshold(temp); 

   cvThreshold(temp,blac,bw_threshold,255,CV_THRESH_BINARY); 

   Bouncing_Box(blac,minX,maxX,minY,maxY); 

   RoiNorm(Rows,Cols,blac,minX,maxX,minY,maxY); 

   CopyVector2Buffer(counter,minX,maxX,minY,maxY,flag,counter); 

   CopyVector2Mat(counter,flag); 

   CreateNewMembership(counter,flag); 

   DrawGraphico(counter,flag); 

   // SendTcpMessage(counter,flag,sTotal,cont); 

   ShowLab(conter); 
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   OnPaint(); 

   counter++; 

   Sleep(20); 

        }  

 } 

   delete []cNewBuffer;//  

 

 //MV1_StopGrabIt(); 

 //MV1_Close(); 

   //CloseTcpMessage(); 

 NewMembership2DB(flag); 

 imagen.Destroy(); 

 blackwh.Destroy(); 

 resized.Destroy();   

 

} 

 

int CGestureRecDlg::Input_Parameters(char file_name[250]) 

{ 

  

 int status; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t rows_s; 

 _bstr_t cols_s; 

 _bstr_t weights_s; 

 _bstr_t clusters_s; 

 _bstr_t m_s; 

 _bstr_t bw_threshold_s; 

 _bstr_t number_of_files_s; 

 _bstr_t status_s; 

 _bstr_t file_name_s; 

  

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

   { 

    AfxMessageBox("Problems opening Gesture DB."); 

    exit(1); 

 

      return 1;  

   } 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

          // Open table 

 

  try 

  { 

  pRstGestures->Open("SELECT * FROM PARAMETER ORDER BY ID;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          //pRstGestures->MoveFirst(); 

      pRstGestures->MoveLast(); 

    

     

              while (!pRstGestures->EndOfFile) 

     {                

     rows_s =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("rows")-

>GetValue()); 
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     cols_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("cols")-

>GetValue()); 

     weights_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("weights")-

>GetValue()); 

     clusters_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("clusters")-

>GetValue()); 

     m_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("m")-

>GetValue()); 

     bw_threshold_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("bw_threshold")->GetValue()); 

     number_of_files_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("samples")->GetValue()); 

     status_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("train")-

>GetValue()); 

     file_name_s=((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("path")-

>GetValue()); 

     

     Rows=atoi(rows_s); 

     Cols=atoi(cols_s); 

     //weight=atof(weight_s); 

     Nclusters=atoi(clusters_s); 

     m=atof(m_s); 

     bw_threshold=atoi(bw_threshold_s); 

     number_of_files=atoi(number_of_files_s); 

     status = atoi(status_s); 

        strcpy(weights,weights_s); 

     strcpy(file_name,file_name_s); 

      

              pRstGestures->MoveNext(); 

              } 

              pRstGestures->Close(); 

  } 

    catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

  AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

 

  exit(1); 

              //  printf("Errors occured."); 

    //   (char*) e.Description(); 

              

  } 

   } 

   return status; 

 

} 

 

void CGestureRecDlg::OnCapture_Gesture()  

{ 

    

    short int flag=3;  // the flag tells if we do setup=1, run time with 

 // saving in DB =2, or just run time=3 

 int counter=Nframes; 

 int cont=0,conter=0; //group of discret gestures numbers 
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 char sTotal[500];  // string containig the bunch message to TCP/IP 

 strcpy(sTotal,"");  // Initialize 

 int minX,maxX,minY,maxY; 

 

 imagen.Create(640,480,8); 

 blackwh.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 

 i.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,24); 

 im.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8); 

 resized.Create(IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,8);  

 

 IplImage* img =imagen.GetImage(); 

 IplImage* blac =blackwh.GetImage(); 

 IplImage *imgIPL=i.GetImage(); 

 IplImage *tmpIPL=im.GetImage(); 

 IplImage *sndIPL=cvCreateImage( cvSize( 768, 576 ), IPL_DEPTH_8U, 3 ); 

 IplImage *temp = resized.GetImage();  

 

 OnPaint();  

 MV1_Open(); 

 MV1_StartGrabIt(); 

 OpenTcpMessage(); 

 

 while (counter<Nframes+NewFrames) 

    {  

  sndIPL->imageData = (char *)MbufInquire(MilImage,M_HOST_ADDRESS,M_NULL); 

  cvResize(sndIPL,imgIPL);  

  cvCvtColor(imgIPL,temp,CV_BGR2GRAY); 

  //bw_threshold=cvOtsuThreshold(temp); 

  cvThreshold(temp,blac,bw_threshold,255,CV_THRESH_BINARY);   

  Bouncing_Box(blac,minX,maxX,minY,maxY); 

  RoiNorm(Rows,Cols,blac,minX,maxX,minY,maxY); 

  CopyVector2Buffer(counter,minX,maxX,minY,maxY,flag,counter);   

  CopyVector2Mat(counter,flag);   

  CreateNewMembership(counter,flag); 

  DrawGraphico(counter,flag);   

  SendTcpMessage(counter,flag,sTotal,cont);  //++++++++++++++++++++++++++COMMENT IT 

FOR EXTERNAL RUN 

  ShowLab(conter); 

  OnPaint(); 

  counter++; 

  if (GetAsyncKeyState(VK_ESCAPE) & 0x0001)  break; // ESCAPE key is currently 

pressed 

  

 } 

 MV1_StopGrabIt(); 

 MV1_Close(); 

 CloseTcpMessage(); 

 NewMembership2DB(flag);  

 imagen.Destroy(); 

 blackwh.Destroy(); 

 resized.Destroy(); 

 

} 

 

 

 

 



 

 

220 

QAPI 

This system uses the matrices obtained from ergonomic studies and the results obtained from 

the GestureRec system to find the best GV. The matrices used as inputs are the intuitiveness, 

stress, duration and frequency. For each subset of gestures, the recognition accuracy is calculated 

using the CMD or the DCM methods. For this subset, the associations to the commands are 

found, in such a way so the intuitiveness and comfort are maximized. For this, the quadratic 

assignment problem (QAP) is used to model this problem. It implementation code is based on an 

enhanced simulated annealing scheme proposed by Mr. Eric Taillard. A flowchart of the system 

is presented in Figure  K.2. 
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Figure  K.2. Flowchart of the QAPI system 
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class 
Gmanager   Name Description 

Members     

public:     

  int *confus_vect; 
Keeps here the confusion matrix (in vector form) of the 

last run  of the name_gesture_VMR application 

  int commando;  Number of commands 

  char *vec; The centroids vector, string  

  int *vector;  The centroids vector, numeral 

  float acc; 
 The Accuracy of the last run of the name_gesture_VMR 

application 

  float fcm_time;  time in seconds that takes to run the FCM 

  int confused_A,confused_B;  The two most confused gestures 

  long *gestures_subset; Vector of gestures ordered from low to high 

  long *gestures_matched;  
Vector of gestures not ordered, matched with their index 

(command) 

  int gestures;  Total number of gestures in the reduced master set 

Methods     

  
Gmanager(int commands,int 

total_gestures);  
Object constructor, receives the subset of gestures 

indices, and also the number of total commands 

      

  virtual ~Gmanager(); Destructor 

  void FindAccuracy(); Call the GestureRec system to find the Accuracy 

  
int RenameLabelsDB(long 

*gestures_matched); 
 After the tree process, the centroids of the gesture DB 

are re-named according to the QAP result match. 

  void RunGL_map();  
Draws an image with all the gestures and the commands 

written on it 

private:     

  

bool 
RunProcessAndWait(char 
*sCmdLine, char *sRunningDir, 
int *nRetValue); 

This calls a process is ran as a console window to run the 
Gesture VMR application 

  int DB2Accuracy();   
Extract from the DB Gestures, the accuracy and 

confusion matrix data 

  void FindMostConf();  Find the two most confused gestures 

  void Acc2DB();  
Copy the Accuracy and 2 most confused gestures to the 

DB 
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class 
OrganizeImages    Name  Description 

public:     

Members     

  long *gestures_subset;  Pointer to subset of gestures indices 

Methods     

  
OrganizeImages(int 

commands); 
 Constructor receives the number of 

commands 

  virtual ~OrganizeImages(); The main procedure, call all the others 

  void MovePics();  
 Moves the subset of gesture images to the 

working folder 

private:     

Members     

  int actions;  Number of commands 

  char *pics_path;  Path of the gesture images 

Methods     

  int DB2Path(int index);  
Get a index of a gesture, and set the path for 

all the pictures samples of that gesture 

  void Move2Temp(int m_from);  Rename images in temp directory  

 

 
class 

qap   Name Description 

public:     

Members     

  long  n,nb_iterations, nb_res;   nb - Number of iterations , nb - Number of iterations 

  long Z1, Z2, Zt;   Zt-total cost, Z1 comfort measure, Z2  intuitve measure 

  long *p;    Permutation, Result of the QAP 

  long ** a, ** b,** w, ** d, ** ic;  
 Pointers to: Matrix a is F, matrix b is S', matrix w is I, ic 

is the complementary intuitveness matrix IC 

     Pointers to: Matrix d is D (duration), 

   

Important remark: IC is a matrix where the rows are the 
gestures, and the columns pairs of complementary 
commands. 

   
the first two columns are gestures g1 and g2, the 

following ones are pair of complementary commands.  

   

 To convert this to a fast access matrix, we create a 
matrix where the column index is obtianed by: 
g1*commands+g2.  The rows are the values for 

    Complementary pairs of commands. 

      

  int *oG,*oC;  
Pointers to vector of opposed of gestures, and to vector 

to opposed commands 

  float k1,k2,k3;  
weights for the intuitiveness, for the stress, and for the 

complementary intuitiveness respectively 

  double h2;  
coefficient to reduce the size of the stress to match the 

range of intuitveness 

  double tperiod;  
period of time to solve the QAP (all the iterations 

included) 

  void solve();   
 Solve the QAP problem. Maximization of Total comfort 

and intutiveness 

Methods     

  qap(long N); 
Contructor of the qap object, receives numfer of 

commands 
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  virtual ~qap(); Destructor of the qap object 

private:       

Members     

  
long n_max, infini, 

nb_iter_initialisation, no_res; Internal parameters of the simulated annealing 

  long Cout; Value of the goal function 

Methods     

  double max(double a, double b); Finds maximum between two values 

  double min(double a, double b); Finds minimum between two values 

  void swap(long &a, long &b);  Swap content of the cells, between the places a and b 

  double temps();  CPU time in milliseconds 

  double mon_rand(); Returns a random value within limits 

  long unif(long low, long high); Returns a random value from uniform distribution 

  

long calc_delta_complet2(long 
n, long ** a, long ** b,  long ** w, 
long **d, long * p, long r, long s); 

Finds the delta increment (step) according the 
simmulated annealing formula 

      

  

long calcule_cout(long n, long ** 
a, long ** b, long ** w, long **d, long 
* p); Calculates the goal function Zt=Z1+Z2 

  

void calcule_cout_bout(long & 
co, long & bo,long n, long ** a, long 
** b, long ** w, long **d,long * p); Calculates the goal function for Z1 and Z2 individually 

  
void tire_solution_aleatoire(long 

n, long * p); Swaps in random order the solution vector 

  
void recuit(long n, long ** a, 

long ** b, long ** w, long **d, Main body of the simmulated annealing procedure 

  
long * meilleure_sol, long & 

meilleur_cout,   

  long nb_iterations);   

 

 

class 
QAP_DB   Names Description 

public:     

Members     

  long *gestures_subset;  Data from the QAP object (the combinative solution) 

  long *pai;  
 Data from QAP (weight for direct intuitiveness, for 

stress, and for comp. intuitiveness) 

  float W1,W2,W3;    

  double H2;  
coefficient to reduce the size of the stress to be in the 

same range of the intuitiveness 

Methods     

  QAP_DB(long n); 
Constructor, includes vector with the indices of the 

gestures 

      from the big matrix and num of nodes 

  virtual ~QAP_DB(); Destructor of the main object 

  long commands,gestures;   Number of Commands and Gestures in DB 

  void Initial(); The indexes of the n gestures in the big matrix 

private:     

Members     

  
long ** F, ** S,** UI,**D, ** 

IC;   Big matrices containing all the data in DB 
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  long ** f, ** s, **ui,**d, **ic; 
Small matrices containing just the data to be passed to 

QAP 

  int *oC;  
Small vectors of Opposed Commands, and Opposed 

Gestures, to be passed to QAP 

  int *equiv_table; 

  vector with equivalences between the gestures 
names, and their order in the task master set, for example: 
gesture 27 is the 23 in the robotic arm task 

  long  Z1,Z2,Zt;  Data accessible from the QAP object.  

  qap *qap_obj;  Pointer to the QAP object 

  
int 

number_comp_gestures;  
number of records in the comp intuitive table, this is the 

number of comp. gestures in the database 

  double tperiod;  period of time to solve the QAP 

Methods     

  int CandG_inDB();  Find number of gestures, and commands. 

  int DB2Matrices();    Copy the matrices data from DB to memory 

  void Allocate_Mem();   Allocate memory of all the kinds of matrices 

  void ExtractSubMatrix();    Extract the small matrix of size nxn 

  void RunQAP();  
Run the QAP object using the sub matrices data and 

some parameters 

  void Insert_Results2DB();  Insert the results on the DB 

  
int renumbered_index(int 

i);  
returns the new index of the gesture of the subset, 

according to renumbering it from 0 to num. of commands 

  
int extract_equiv_index(int 

i); 

 finds the equiv order number of the gesture number as 
presented, for ex: the gesture 27, is may be the 22 in the 
order 

 

 

 
class 

SimilarityMat   Name 
Description 

public:     

Members     

  long *gestures_indices;  

Pointer to subset of 
gestures indices 

  
SimilarityMat(int 

total_gestures,int n); 

Constructor of the object. 
Receives the number of 
gestures and commands in 
the GV 

  virtual ~SimilarityMat();   

  float Dist(int i,int j);  

 Euclidian Distance 
between the cluster i (vector) 
and the cluster j (vector). 

      

  int  GetDistinct(int j);  

You change the gesture j, 
by a new gesture not included 
in the GV, but yes in DB. 

  int GetIndexOfGesture(int g); 

  for a given gesture g, we 
can get it index in the vector    
gesture_indices 

Methods     

  void OrderGestureVector(); 

 Order the gesture vector 
from low to high, to get always  
the same Accuracy for the 
same vector  

      

private:     
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Members     

  float Ci[100][200]; 

Memory to hold the 
centroids matrix 

  void DB2Centroid(); 

Copy the centroids from 
the DB to the memory buffer 

  int FeatureLen,commands; 

Length of features and 
number of commands 

Methods     

  
void CreateCentroid2DB(int 

total_gestures);   

Creates the feature 
averages of each gesture 
types 

  void RunGestureCentroids();   

Run execute for Centroids 
creation 

  

bool 
RunProcessAndWait(char 
*sCmdLine,  

Calls a external shell 
execution process, the 
GestureRec 

  
char *sRunningDir,int 

*nRetValue);  
waits until execute die 

  int all_gestures;  Number of gestures 

  

  
long *gestures_indices_out 
  

gestures not selected in 
GV but in DB, are signed with 
1/ the others are signed with 0 
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// Gmanager.h: interface for the Gmanager class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include "windows.h" 

#include <process.h> 

#include <shellapi.h> 

#include "string.h" 

//#include "afx.h" 

 

#if !defined(AFX_GMANAGER_H__27D218ED_0630_41DC_BFDC_51F37BB8A63B__INCLUDED_) 

#define AFX_GMANAGER_H__27D218ED_0630_41DC_BFDC_51F37BB8A63B__INCLUDED_ 

#if _MSC_VER > 1000 

#pragma once 

#endif // _MSC_VER > 1000 

 

class Gmanager   

{ 

public: 

 Gmanager(int commands,int total_gestures); //Constructor, recieves the subset of gestures 

 // indices, and also the number of total commands 

 virtual ~Gmanager(); 

 void FindAccuracy(); // Run all the others functions 

 int *confus_vect;//Keeps here the confusion matrix (in vector form) of the last run 

     // of the name_gesture_VMR application 

 char *vec; 

 int *vector; 

 float acc;  // The Accuracy of the last run of the name_gesture_VMR appl. 

 float fcm_time; //time in seconds that takes to run the FCM 

 int confused_A,confused_B; //The two most confused gestures 

 long *gestures_subset;// vector of gestures ordered from low to high 

 long *gestures_matched; //vector of gestures not ordered, matched with their index (command) 

 int gestures; //total number of gestures in the reduced master set 

 

 int RenameLabelsDB(long *gestures_matched); //After the tree process, the centroids of the gesture DB// 

      // are re-named according to the QAP result match. 

 int commando; //Number of commands 

 

 void RunGL_map(); //draws an image with all the gestures and the commands written on it 

  

private: 

 

//--------------------------------------------------------- 

// 

// Run a synchronized other command line EXE. Returns only  

// after this exits. The process is runned as a console window. 

// Returns Values : TRUE if the process was created 

//                  FALSE if not. 

// see *nRetValue for the LastError number 

 

 bool RunProcessAndWait(char *sCmdLine,  

                       char *sRunningDir,  

                       int *nRetValue);  

 void RunGestureName(); // Run the name_gesture_VMR 

 int DB2Accuracy();  //Extract from the DB Gestures, the accuracy and confusion data 

 void FindMostConf(); //Find the two most confused gestures 

 void Acc2DB(); //Pass the Accuracy and 2 most confused gestures to DB 

}; 

 

#endif // !defined(AFX_GMANAGER_H__27D218ED_0630_41DC_BFDC_51F37BB8A63B__INCLUDED_) 
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// OrganizeImages.h: interface for the OrganizeImages class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

//#include <iostream> 

//#include <fstream> 

#include <windows.h> 

#include <stdio.h> 

#include <shellapi.h> 

#include "string.h" 

 

#if 

!defined(AFX_ORGANIZEIMAGES_H__B3F1CA14_7BCA_4A9F_B861_A3645D69077D__INCLUDED_) 

#define AFX_ORGANIZEIMAGES_H__B3F1CA14_7BCA_4A9F_B861_A3645D69077D__INCLUDED_ 

 

#if _MSC_VER > 1000 

#pragma once 

#endif // _MSC_VER > 1000 

 

class OrganizeImages   

{ 

public: 

 long *gestures_subset; //Pointer to subset of gestures indices 

 OrganizeImages(int commands); 

 virtual ~OrganizeImages(); 

 void MovePics(); //The main procedure, call all the others 

 

 

private: 

 int actions; //Number of commands 

 char *pics_path; 

 int DB2Path(int index); //Get a index of a gesture, and set the path for all 

 // the pictures samples of that gesture 

 void Move2Temp(int m_from); //Rename images in temp directory  

 

}; 

 

#endif // 

!defined(AFX_ORGANIZEIMAGES_H__B3F1CA14_7BCA_4A9F_B861_A3645D69077D__INCLUDED_) 
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// qap.h: interface for the qap class. 

#include <iostream.h> 

#include <fstream.h> 

#include <math.h> 

#include <time.h> 

#include <memory> 

#if !defined(AFX_QAP_H__9F486B0B_1D89_46FB_B988_8DF5ECD8B4EF__INCLUDED_) 

#define AFX_QAP_H__9F486B0B_1D89_46FB_B988_8DF5ECD8B4EF__INCLUDED_ 

#if _MSC_VER > 1000 

#pragma once 

#endif // _MSC_VER > 1000 

enum booleen {faux, vrai}; 

class qap   

{ 

public: 

 qap(long N); 

 virtual ~qap(); 

 long  n,nb_iterations, nb_res; // n - Number of nodes ,  

 // nb - Number of iterations , nb - Number of iterationa 

 long Z1, Z2, Zt; // Zt-total cost, Z1 comfort measure, Z2  intuitve measure 

 long *p;  // Permutation, Result of the QAP 

 long ** a, ** b,** w, ** d, ** ic; // Pointers to: Matrix a is F, matrix b is S', matrix w is I, ic is the 

complementary intuitveness matrix IC 

                                    // Pointers to: Matrix d is D (duration), 

 //important remark: IC is a matrix where the rows are the gestures, and the columns pairs of complementary 

commands. 

 //the first two columns are gestures g1 and g2, the following ones are pair of complementary commands.  

 // to convert this to a fast access matrix, we create a matrix where the column index is obtianed by: 

g1*commands+g2.  The rows are the values for 

 // complementary pairs of commands. 

 int *oG,*oC; //Pointers to vector of opposed of gestures, and to vector to opposed commands 

 float k1,k2,k3; //weights for the intuitiveness, for the stress, and for the complementary intuitiveness 

respectively 

 double h2; //coefficient to reduce the size of the stress to match the range of intuitveness 

 double tperiod; //period of time to solve the QAP (all the iterations included) 

 void solve();  // Solve the QAP problem. Maximization of Total comfort and intutiveness 

private:   

 long n_max, infini, nb_iter_initialisation, no_res; 

 long Cout; 

 //long maxi(long a, long b); 

 long max(long a, long b); 

 double max(double a, double b); 

 long min(long a, long b); 

 double min(double a, double b); 

  void swap(long &a, long &b);  

 double temps();  

// void a_la_ligne(ifstream & fichier_donnees); 

 double mon_rand(); 

 long unif(long low, long high); 

// void lire(long &n, long ** a,long ** b,long ** w); 

 long calc_delta_complet2(long n, long ** a, long ** b, 

       long ** w, long **d, long * p, long r, long s); 

 long calcule_cout(long n, long ** a, long ** b, long ** w, long **d, long * p); 

    void calcule_cout_bout(long & co, long & bo,long n, long ** a, long ** b, long ** w, long **d,long * p); 

 void tire_solution_aleatoire(long n, long * p); 

 void recuit(long n, long ** a, long ** b, long ** w, long **d, 

            long * meilleure_sol, long & meilleur_cout, 

            long nb_iterations); 

}; 

#endif // !defined(AFX_QAP_H__9F486B0B_1D89_46FB_B988_8DF5ECD8B4EF__INCLUDED_) 



 

 

229 

// QAP_DB.h: interface for the QAP_DB class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

#include "qap.h" 

 

#if !defined(AFX_QAP_DB_H__1B9E5B52_1EA9_4A26_A9EB_AC1233E8BE46__INCLUDED_) 

#define AFX_QAP_DB_H__1B9E5B52_1EA9_4A26_A9EB_AC1233E8BE46__INCLUDED_ 

 

#if _MSC_VER > 1000 

#pragma once 

#endif // _MSC_VER > 1000 

 

// Object that extract from db data of 3 matrices (F,S',I) Freq, Stres and Intuitivness 

 // and run the QAP, and after that insert Z1,Z2,Zt to the gl databse 

 

class QAP_DB   

{ 

public: 

 QAP_DB(long n); // Constructor, includes vector wiht the indices of the gestures 

         // from the big matrix and num of nodes 

 virtual ~QAP_DB(); 

 long commands,gestures; // Number of Commands and Gestures in DB 

 void Initial(); 

 long *gestures_subset; //The indexes of the n gestures in the big matrix 

 long *pai; //Data from the QAP object (the combinaty solution) 

 float W1,W2,W3; // Data from QAP (weight for direct intuitiveness, for stress, and for compl. intuitveness) 

 double H2; //coefficient to reduce the size of the stress to be in the same range of the intuitiveness 

 

 

private: 

 long ** F, ** S,** UI,**D, ** IC;  //Big matrices containing all the data in DB 

 long ** f, ** s, **ui,**d, **ic; //Small matrices containing just the data to be passed to QAP 

 int *oC; //Small vectors of Opposed Commands, and Opposed Gestures, to be passed to QAP 

 int *equiv_table; // vector with equivalneces between the gestures names, and their order in the task master 

set, for exampl: ges 27 is the 23 in the robotic arm tassk 

 long  Z1,Z2,Zt; //Data accesible from the QAP object.  

 qap *qap_obj; //Pointer to the QAP object 

 int number_comp_gestures; //number of records in the comp intutive table, this is the number of compl 

gestures in the database 

 double tperiod;// period of time to solve the QAP 

 int CandG_inDB(); //Find number of gestures, and commands. 

 int DB2Matrices();  // Copy the matrices data from DB to memory 

 void Allocate_Mem(); // Allocate memory of all the kinds of matrices 

 void ExtractSubMatrix();  // Extract the small matrix of size nxn 

 void RunQAP(); //Run the QAP object using the submatrices data and some parameters 

 void Insert_Results2DB(); //Insert the results on the DB 

 int renumbered_index(int i); //returns the new index of the gesture of the subset, according to renumbering it 

from 0 to num. of commands 

 int extract_equiv_index(int i); //finds the equiv order number of the gesture number as presented, for ex: the 

gest 27, is may be the 22 in the order 

 

}; 

#endif // !defined(AFX_QAP_DB_H__1B9E5B52_1EA9_4A26_A9EB_AC1233E8BE46__INCLUDED_) 
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// SimilarityMat.h: interface for the SimilarityMat class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#if !defined(AFX_SIMILARITYMAT_H__68C27103_CB12_4815_9B8C_AAADB1354947__INCLUDED_) 

#define AFX_SIMILARITYMAT_H__68C27103_CB12_4815_9B8C_AAADB1354947__INCLUDED_ 

 

#if _MSC_VER > 1000 

#pragma once 

#endif // _MSC_VER > 1000 

 

//This object creates a similarity matrix between all the gestures in the DB. So, if there 

// are a total voacbulary of 12 gestures, so the matrix will be 12x12. Each entry Simi(i,j) 

// represent the distance (simliariyty) between gesture i and j.   

class SimilarityMat   

{ 

public: 

 SimilarityMat(int total_gestures,int n); 

 virtual ~SimilarityMat(); 

 float Dist(int i,int j); // Euclidian Distance between the cluster i(vector) and the cluster 

       // j (vector). 

 long *gestures_indices; //Pointer to subset of gestures indices 

 int  GetDistinct(int j); //You change the gesture j, by a new gesture not included 

           /// in the GV, but yes in DB. 

 int GetIndexOfGesture(int g); // for a given gesture g, we can get it index in the vector 

          // gesture_indices  

    void OrderGestureVector(); //Order thr gesture vector from low to high, to get always  

        //the same Accuracy for the same vector  

 

private: 

 float Ci[100][200]; 

 void DB2Centroid(); 

 int FeatureLen,commands; 

 void CreateCentroid2DB(int total_gestures);  //Creates the feature averages of each gesture types 

 void RunGestureCentroids();  //Run execute for Centroids creation 

 bool RunProcessAndWait(char *sCmdLine,  

                       char *sRunningDir,int *nRetValue); //waits until execute die 

 int all_gestures; 

 long *gestures_indices_out; //gestures not selected in GV but in DB, are signed with 1 

        // the others are signed with 0 

}; 

 

 

#endif // 

!defined(AFX_SIMILARITYMAT_H__68C27103_CB12_4815_9B8C_AAADB1354947__INCLUDED_) 
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// Gmanager.cpp: implementation of the Gmanager class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "Gmanager.h" 

#include "math.h" 

 

#import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" \ 

    no_namespace rename("EOF", "EndOfFile") 

 

inline void TESTHR(HRESULT x) {if FAILED(x) _com_issue_error(x);}; 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Construction/Destruction 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

Gmanager::Gmanager(int commands, int total_gestures) 

{ 

  gestures=total_gestures; 

  vec=new char[gestures*gestures*4]; //="0"; 

  vector=new int[gestures*gestures]; 

  confus_vect=new int[600]; 

  commando=commands; 

   

} 

 

 

Gmanager::~Gmanager() 

{ 

 delete [] vec; 

 delete [] vector; 

 delete [] confus_vect; 

 

 

} 

 

void Gmanager::FindAccuracy() 

{ 

 RunGestureName();//******************** REMEMBER TO UNCOMMENT THIS COMMANDS 

 DB2Accuracy(); 

 FindMostConf(); 

 Acc2DB(); 

} 

 

 

int Gmanager::DB2Accuracy() 

{ 

  

 int row=0,number=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 //_bstr_t gest_num; 

 _bstr_t acc_data; 

 _bstr_t fcm_time_data; 

 _bstr_t confus_data; 

  

 int digit,col=0; 

 char *tokenPtr; 
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   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return 1;  

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

          // Open table 

 

  try 

  { 

  pRstGestures->Open("SELECT * FROM parameter ORDER BY id;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGestures->MoveLast(); 

    

     acc_data =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("recognized")->GetValue()); 

     acc=(float)atof(acc_data); 

     fcm_time_data =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("fcm_time")->GetValue()); 

     fcm_time=(float)atof(fcm_time_data); 

     confus_data =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("confusion")->GetValue()); 

     strcpy(vec,confus_data); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

     col=0; 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atoi(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      confus_vect[col]=digit; 

      col++; 

     }    

           

             pRstGestures->Close(); 

  } 

   catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

 // AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

              printf("Errors occured."); 

     (char*) e.Description(); 

              

  } 

 

   } 

 

    

 return 1; 

} 
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void Gmanager::RunGestureName() 

{ 

 int memor[5]; 

 int *nRetValue=memor; 

 char sCmdLine[200]="D:\\PHD_PROJECTS\\name_gest_robotic arm_batch2\\name_gestures_batch"; 

 char sRunningDir[200]="D:\\"; 

 RunProcessAndWait(sCmdLine,sRunningDir ,nRetValue); 

} 

 

 

 

void Gmanager::RunGL_map() 

{ 

  char runa[200]=""; 

  char digit[8]=""; 

 

  for (int i=0;i<commando;i++) 

   { 

       sprintf(digit,"%d",gestures_matched[i]); 

    strcat(runa,digit);  

    strcat(runa," ");  

   } 

  //ShellExecute(NULL, "open","C:\\WINDOWS\\SYSTEM32\\cmd.exe", runa, 

NULL,SW_SHOWNORMAL ); 

  ShellExecute(NULL, "open","D:\\PHD_Projects\\QAPI\\GL_map.exe",runa, 

NULL,SW_SHOWNORMAL ); 

} 

 

 

bool Gmanager::RunProcessAndWait(char *sCmdLine,  

                       char *sRunningDir,int *nRetValue) 

{ 

 

 int nRetWait; 

 int nError; 

 

 // That means wait 300 s before returning an error 

 // You can change it to the value you need. 

 // If you want to wait for ever just use 'dwTimeout = INFINITE'> 

 DWORD dwTimeout = 1000 *300;  

      

      

 STARTUPINFO stInfo; 

 PROCESS_INFORMATION prInfo; 

 BOOL bResult; 

 ZeroMemory( &stInfo, sizeof(stInfo) ); 

 stInfo.cb = sizeof(stInfo); 

 stInfo.dwFlags=STARTF_USESHOWWINDOW; 

 stInfo.wShowWindow=SW_MINIMIZE; 

 

 bResult = CreateProcess(NULL,  

                         (LPSTR)(LPCSTR)sCmdLine,  

                         NULL,  

                         NULL,  

                         TRUE, 

                         CREATE_NEW_CONSOLE  

                         | NORMAL_PRIORITY_CLASS, 

                         NULL, 

                         (LPCSTR)sRunningDir, 

                         &stInfo,  
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                         &prInfo); 

 *nRetValue = nError = GetLastError(); 

  

 if (!bResult) return FALSE; 

  nRetWait =  WaitForSingleObject(prInfo.hProcess,dwTimeout); 

 

 CloseHandle(prInfo.hThread);  

 CloseHandle(prInfo.hProcess);  

 

 if (nRetWait == WAIT_TIMEOUT) return FALSE; 

  return TRUE; 

} 

 

void Gmanager::FindMostConf() 

{ 

 int ind,indice; 

 int max=0; 

 int min=100000; 

 int row; 

 int col; 

 

 // Create a copy of the confus_vector, and damage it!, in order to avoid the diagonals 

 

 //for (int i=0; i<pow(commando,2); i++)  

 // vector[i]=confus_vect[i]; 

  

 for (int i=0; i<pow(commando,2); i++)  

  vector[i]=0; 

  

 for (i=0;i<commando;i++)   // Take all the diagonals 

  vector[i]=confus_vect[i+i*commando]; 

 

 for (i=0;i<commando;i++)   // Take min over all the diagonals 

  if (vector[i]<=min) 

  { 

   min=vector[i]; 

   ind=i; 

  } 

 for (i=0; i<pow(commando,2); i++)  //Copy the original matrix  

  vector[i]=confus_vect[i]; 

 

 vector[ind+commando*ind]=0; //destroy it a little 

  

 for (i=0;i<commando;i++)   // Take max over the row with the min diag. 

  if (vector[i+commando*ind]>=max) 

  { 

   max=vector[i+commando*ind]; 

   indice=i; 

  } 

    indice=ind*commando+indice; 

 

 //for (i=0;i<commando;i++) 

 // vector[i+i*commando]=0; 

  

//  

// for (i=(int)pow(commando,2);i>0;i--) 

// { 

//  if (vector[i]>=max) 

//  { 

//   max=vector[i]; 
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//   indice=i; 

//  } 

// } 

 

 //Now find the rows and cols of the conf. matrix form the vector 

 row=(indice/commando); 

 col=(indice%commando); 

 

 confused_A=gestures_subset[row]; 

 confused_B=gestures_subset[col]; 

  

} 

 

void Gmanager::Acc2DB() 

{ 

 

 char str_confus1[15]=""; 

 char str_confus2[15]=""; 

 char sAcc[15]=""; 

 char sfcm_time[15]=""; 

 

 HRESULT  hr = S_OK; 

  

 _bstr_t sstr_confus1,sstr_confus2,sstr_Acc,ssfcm_time; 

 

   if (FAILED(::CoInitialize(NULL))) 

      return;  

 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

     // Define ADO object pointers. 

    // Initialize pointers on define. 

   _RecordsetPtr pRstGL = NULL; 

   _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

   HRESULT hr = S_OK; 

 

  

  //Replace Data Source value with your server name. 

   _bstr_t strCnn("DSN=gl;"); 

    _bstr_t strMessage; 

  

    

  try 

  { 

   //Open a connection 

   TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

   pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

   //Open results table  

   TESTHR(pRstGL.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

   //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the Recordset here 

   pRstGL->Open("results",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

   

    

   

     sprintf(sAcc,"%f",acc); 
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     sprintf(sfcm_time,"%f",fcm_time); 

     sprintf(str_confus1,"%d",confused_A); 

     sprintf(str_confus2,"%d",confused_B); 

 

     sstr_Acc=sAcc; 

     ssfcm_time=sfcm_time; 

     sstr_confus1=str_confus1; 

     sstr_confus2=str_confus2; 

     

     pConnection->Execute("UPDATE results SET Acc='"+ sstr_Acc+"',fcm_time='"+ 

ssfcm_time+"',confused1='"+sstr_confus1+"', confused2='"+sstr_confus2+"' WHERE id=(SELECT max(id) FROM 

results);",NULL,adCmdText);    

    

   pRstGL->Close(); 

   pConnection->Close(); 

  } 

   catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGL 

   ->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

  //AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

                //printf("Errors occured."); 

     fprintf(stderr, "Database gl Problems: %s\n",(char*) e.Description()); 

     exit(1); 

       

              

  } 

    

       ::CoUninitialize(); 

   } 

} 

 

int Gmanager::RenameLabelsDB(long *gestures_matched) 

{ 

 

 char sold_lbl[15]=""; 

 char snew_lbl[15]=""; 

    char sold_ind[10]=""; 

 char snew_ind[10]=""; 

 char tmp[1]=""; 

  

 int old_ind,new_ind; 

 

  HRESULT  hr = S_OK; 

              

    if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

    return 1;  

    

    if (SUCCEEDED(hr)) 

    { 

   // Define ADO object pointers. 

  // Initialize pointers on define. 

     _RecordsetPtr pRstGesture = NULL; 

     _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 
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     HRESULT hr = S_OK; 

 

    

    //Replace Data Source value with your server name. 

     _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

   _bstr_t strMessage; 

    

    

    try 

    { 

     //Open a connection 

     TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

     pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

     //Open results table  

     TESTHR(pRstGesture.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

     //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the 

Recordset here 

     pRstGesture->Open("centroid",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

       

       pConnection->Execute("UPDATE centroid SET 

command='';",NULL,adCmdText);    

      

     pRstGesture->Close(); 

     pConnection->Close(); 

    } 

     catch (_com_error &e) 

    { 

      // Notify the user of errors if any. 

      // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

    _variant_t vtConnect = pRstGesture 

     ->GetActiveConnection(); 

 

    // GetActiveConnection returns connect string if connection 

    // is not open, else returns Connection object. 

     

    //AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

      //printf("Errors occured."); 

       fprintf(stderr, "Database gl Problems: %s\n",(char*) 

e.Description()); 

       exit(1); 

         

              

    }   

   } 

 

 for (int j=0;j<commando;j++) 

 { 

  old_ind=j; 

  new_ind=gestures_matched[j]; 

   

 

  HRESULT  hr = S_OK; 

            

        _bstr_t scmdo_ind;  

  //_bstr_t gest_num; 
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  _bstr_t ssold_lbl; 

  _bstr_t ssnew_lbl; 

  _bstr_t ssold_ind; 

  _bstr_t ssnew_ind; 

 

       

    if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

    return 1;  

    if (SUCCEEDED(hr)) 

    {    

  _RecordsetPtr pRstGL("ADODB.Recordset"); 

   // Connection String 

   _bstr_t strCnn("DSN=gl;"); 

           // Open table 

 

   sprintf(sold_ind,"%d",old_ind); 

   sprintf(snew_ind,"%d",new_ind); 

 

   ssold_ind=sold_ind; 

   ssnew_ind=snew_ind; 

 

   try 

   {     

   pRstGL->Open("SELECT * FROM commands WHERE id="+ ssold_ind +";", strCnn, 

adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText);  

   ssold_lbl =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("command")->GetValue()); 

   strcpy(sold_lbl, ssold_lbl);  

   pRstGL->Close(); 

   } 

    catch (_com_error &e) 

   { 

      _variant_t vtConnect = pRstGL->GetActiveConnection(); 

             printf("Errors occured."); 

      (char*) e.Description();     

   } 

             

    } 

  

    if (SUCCEEDED(hr)) 

    { 

   // Define ADO object pointers. 

  // Initialize pointers on define. 

     _RecordsetPtr pRstGesture = NULL; 

     _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

     HRESULT hr = S_OK; 

 

    

    //Replace Data Source value with your server name. 

     _bstr_t strCnn("DSN=gesture;"); 

   _bstr_t strMessage; 

    

    

    try 

    { 

     //Open a connection 

     TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

     pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 
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     //Open results table  

     TESTHR(pRstGesture.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

     //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the 

Recordset here 

     pRstGesture->Open("centroid",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

       

       pConnection->Execute("UPDATE centroid SET command='"+ 

ssold_lbl +"' WHERE name='"+ ssnew_ind +"';",NULL,adCmdText);    

      

     pRstGesture->Close(); 

     pConnection->Close(); 

    } 

     catch (_com_error &e) 

    { 

      // Notify the user of errors if any. 

      // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

    _variant_t vtConnect = pRstGesture 

     ->GetActiveConnection(); 

 

    // GetActiveConnection returns connect string if connection 

    // is not open, else returns Connection object. 

     

    //AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

      //printf("Errors occured."); 

       fprintf(stderr, "Database gl Problems: %s\n",(char*) 

e.Description()); 

       exit(1); 

         

              

    }   

    } 

 

 } 

 return (0); 

 

} 
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// qap.cpp: implementation of the qap class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "qap.h" 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Construction/Destruction 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

qap::qap(long N) 

{  

 p = new long [N]; 

 

 n_max=851; 

 infini=1399999999; 

 nb_iter_initialisation = 1000;  

 n=N; 

 

// k1=1000; //for intu 

//    k2=1; //for stress; 

//    k3=k1; //for compl. intutivenss 

 

} 

 

qap::~qap() 

{ 

 delete [] p; 

 

} 

 

long qap::max(long a, long b){if (a > b) return(a);else return(b);}; 

double qap::max(double a, double b) {if (a > b) return(a); else return(b);} 

long qap::min(long a, long b) {if (a < b) return(a); else return(b);} 

double qap::min(double a, double b) {if (a < b) return(a); else return(b);} 

 

void qap::swap(long &a, long &b) {long temp = a; a = b; b = temp;} 

double qap::temps() {return(double(clock())/double(1000000));} 

 

/*-------------------------------------------------*/ 

 

/************* random number generators ****************/ 

 

const long m = 2147483647; const long m2 = 2145483479;  

const long a12 = 63308; const long q12 = 33921; const long r12 = 12979;  

const long a13 = -183326; const long q13 = 11714; const long r13 = 2883;  

const long a21 = 86098; const long q21 = 24919; const long r21 = 7417;  

const long a23 = -539608; const long q23 = 3976; const long r23 = 2071; 

const double invm = 4.656612873077393e-10; 

long x10 = 12345, x11 = 67890, x12 = 13579,  

     x20 = 24680, x21 = 98765, x22 = 43210; 

 

double qap::mon_rand() 

 {long h, p12, p13, p21, p23; 

  h = x10/q13; p13 = -a13*(x10-h*q13)-h*r13; 

  h = x11/q12; p12 = a12*(x11-h*q12)-h*r12; 

  if (p13 < 0) p13 = p13 + m; if (p12 < 0) p12 = p12 + m; 

  x10 = x11; x11 = x12; x12 = p12-p13; if (x12 < 0) x12 = x12 + m; 

  h = x20/q23; p23 = -a23*(x20-h*q23)-h*r23; 
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  h = x22/q21; p21 = a21*(x22-h*q21)-h*r21; 

  if (p23 < 0) p23 = p23 + m2; if (p21 < 0) p21 = p21 + m2; 

  x20 = x21; x21 = x22; x22 = p21-p23; if(x22 < 0) x22 = x22 + m2; 

  if (x12 < x22) h = x12 - x22 + m; else h = x12 - x22; 

  if (h == 0) return(1.0); else return(h*invm); 

 } 

 

long qap::unif(long low, long high) 

 {return(low + long(double(high - low + 1) *  mon_rand() - 0.5)); 

 } 

 

/************************** sa for qap ********************************/ 

 

long qap::calc_delta_complet2(long n, long ** a, long ** b, 

       long ** w, long ** d, long * p, long r, long s) 

 { 

  

  long dd; 

 

 // if ((p[0]==2) && (p[1]==7) && (p[2]==0) && (p[3]==5) && (p[4]==4) && (p[5]==3) && 

   //   (p[6]==6) && (p[7]==1)) 

   // int toti=0; 

 

   

  //effect of (conitrbution or not) this couple of commands and their assignment, when sweeped. 

  dd = k1*(w[r][p[s]]+w[s][p[r]]-w[r][p[r]]-w[s][p[s]]); // new added by Juan  - intuitve term 

   

  dd = dd  - h2*k2*((a[r][r]-a[s][s])*(b[p[s]][p[s]]*d[p[s]][p[s]]-b[p[r]][p[r]]*d[p[r]][p[r]])+  

  (a[r][s]-a[s][r])*(b[p[s]][p[r]]*d[p[s]][p[r]]-b[p[r]][p[s]]*d[p[r]][p[s]])); //stress term   

  //see above that the stress has a minus sign before, since we want that a high delta means low stress (high 

comfort) 

    

   

  //effect on the other nodes (except the couple). Minus sign before stress is becasue we want to minimize stress 

  for (long k = 0; k < n; k = k + 1) if (k!=r && k!=s) 

    dd = dd - h2*k2*((a[k][r]-a[k][s])*(b[p[k]][p[s]]*d[p[k]][p[s]]-b[p[k]][p[r]]*d[p[k]][p[r]]) + 

            (a[r][k]-a[s][k])*(b[p[s]][p[k]]*d[p[s]][p[k]]-b[p[r]][p[k]]*d[p[r]][p[k]]));    

 

   if (oC[r]==s)// if the n are complementary  

   dd=dd+k3*(ic[int(r/2)][p[s]*n+p[r]]-ic[int(r/2)][p[r]*n+p[s]]);  

   else 

   if (oC[s]==r)// if the n are complementary 

        dd=dd+k3*(ic[int(s/2)][p[r]*n+p[s]]-ic[int(s/2)][p[s]*n+p[r]]);  

 

   for (k = 0; k < n; k = k + 1) if (k!=r && k!=s) //check how the swap will affect the other relations. Add reward 

for new couples, punish demolition of couples 

   { 

    if (oC[k]==s)  //if there is a command that is complementary of one of the pair candidates for swaping, 

check the contribution for the swap of the pair  

     dd= dd + k3*ic[int(k/2)][p[k]*n+p[r]]; 

    else 

     if (oC[s]==k) // same as above, but check the n in reverse, first command2 and them command1 

      dd= dd + k3*ic[int(s/2)][p[r]*n+p[k]]; 

                

  if (oC[k]==s) //if is a comnd compli of one of the pair, check the lost for the swap of the pair  

     dd= dd - k3*ic[int(k/2)][p[k]*n+p[s]]; 

  else 

   if (oC[s]==k) // same as above, but check the n in reverse, first command2 and them 

command1 

      dd= dd - k3*ic[int(s/2)][p[s]*n+p[k]];  
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  if (oC[k]==r)  //if there is a command that is complementary of one of the pair candidates (check 

the second candidate) for swaping, check the contribution for the swap of the pair  

     dd= dd + k3*ic[int(k/2)][p[k]*n+p[s]]; 

    else 

     if (oC[r]==k) // same as above, but check the n in reverse, first command2 and them command1 

      dd= dd + k3*ic[int(r/2)][p[s]*n+p[k]]; 

                

  if (oC[k]==r) //if is a comnd compli of one of the pair, check the lost for the swap of the pair  

     dd= dd - k3*ic[int(k/2)][p[k]*n+p[r]]; 

  else 

   if (oC[r]==k) // same as above, but check the n in reverse, first command2 and them 

command1 

      dd= dd - k3*ic[int(r/2)][p[r]*n+p[k]]; 

   } 

  return(dd); 

 } 

 

long qap::calcule_cout(long n, long ** a, long ** b, long ** w,long ** d,long * p) 

 {long i, j; 

  long c = 0; 

  int comp_intu; 

 // long sk = 400000000; 

  

 

  for (i = 0; i < n; i = i + 1) for (j = 0; j < n; j = j + 1) 

    c = c - h2*k2*a[i][j] * b[p[i]][p[j]]*d[p[i]][p[j]]; //total stress       

 // c=c+sk; 

 

  for (i = 0; i < n; i = i + 1) 

   c = c + k1*w[i][p[i]]; //total intutiveness (added to total comfort) 

  

 

  for (i = 0; i < n; i = i + 1)  //complementary intuitveness 

   for (j = 0; j < n; j = j + 1) 

   { 

    comp_intu=0; 

 

    if (oC[i]==j)  

     comp_intu=ic[int(i/2)][p[i]*n+p[j]]; 

    else 

     if (oC[j]==i)  

          comp_intu=ic[int(j/2)][p[j]*n+p[i]]; 

 

    c = c + k3*comp_intu;  

   } 

   

  return(c); 

 } 

 

void qap::calcule_cout_bout(long & co, long & bo,long n, long ** a, long ** b, long ** w,long ** d, long * p) 

 {long i, j; 

   

  long c = 0; 

  int comp_intu=0; 

  co=0; 

  bo=0; 

  //long sk = 400000000; 

 

  for (i = 0; i < n; i = i + 1)    //This is the total comfort  
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   for (j = 0; j < n; j = j + 1) 

   c = c  - h2*a[i][j] * b[p[i]][p[j]] * d[p[i]][p[j]] ; // a-freq, b-comfort, w-intutivenss, d- 

duration ---   

            //c = c  - k2*a[i][j] * b[p[i]][p[j]] * d[p[i]][p[j]] ; // a-freq, b-comfort, w-intutivenss, d- duration ---   

   //c = c + sk; 

   

  co=c; 

   

  for (i = 0; i < n; i = i + 1) 

  { 

   c = c + w[i][p[i]]; 

   bo = bo + w[i][p[i]];  //  This is the total intuitveness   

      //c = c + k1*w[i][p[i]]; 

   //bo = bo + k1*w[i][p[i]];  //  This is the total intuitveness   

  } 

 

  for (i = 0; i < n; i = i + 1)  //this is complementary intuitveness  

   for (j = 0; j < n; j = j + 1) 

   { 

    if (oC[i]==j)  

     comp_intu=ic[int(i/2)][p[i]*n+p[j]]; 

    else 

     if (oC[j]==i)  

          comp_intu=ic[int(j/2)][p[j]*n+p[i]]; 

           

    bo = bo + comp_intu ; //total  

    //bo = bo + k3*comp_intu ; //total  

   } 

 

  c=c+bo; 

  

 } 

 

 

void qap::tire_solution_aleatoire(long n, long * p) 

 {long i; 

  for (i = 0; i < n; i = i+1) p[i] = i; 

  for (i = 1; i < n; i = i+1) swap(p[i], p[unif(i, n-1)]); 

 } 

 

void qap::recuit(long n, long ** a, long ** b, long ** w,long ** d, 

            long * meilleure_sol, long & meilleur_cout, 

            long nb_iterations) 

 

 {long * pp; 

  long i, r, s; 

  long delta; 

  double cpu = temps(); 

  long k = n*(n-1)/2, mxfail = k, nb_fail, no_iteration; 

  long dmin = infini, dmax = 0; 

  double t0, tf, beta, tfound, temperature; 

  long co=0; 

  long bo=0; 

//  long Cout1; 

  

  pp = new long[n]; //added by me! 

 

  for (i = 0; i < n; i = i + 1) pp[i] = meilleure_sol[i]; 

  long Cout = calcule_cout(n, a, b,w,d, pp); 

  meilleur_cout = Cout; 
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  for (no_iteration = 0; no_iteration < nb_iter_initialisation; 

       no_iteration = no_iteration+1) 

   { 

  r = unif(0, n-1); 

  s = unif(0, n-2); 

  if (s >= r) s = s+1; 

 

  delta = calc_delta_complet2(n,a,b,w,d,pp,r,s); 

  if (delta > 0) 

   {dmin = min(dmin, delta); dmax = max(dmax, delta);};  

  Cout = Cout + delta; 

  swap(pp[r], pp[s]); 

  //Cout1 = calcule_cout(n, a, b,w,d, pp); 

   }; 

 

  t0 = dmin + (dmax - dmin)/10.0; 

  tf = dmin; 

  beta = (t0 - tf)/(nb_iterations*t0*tf); 

 

  nb_fail = 0; 

  tfound = t0; 

  temperature = t0; 

  r = 0; s = 1; 

  for (no_iteration = 0;  

       no_iteration < nb_iterations - nb_iter_initialisation;  

       no_iteration = no_iteration + 1) 

    { temperature = temperature / (1.0 + beta*temperature); 

 

      s = s + 1; 

      if (s > n-1) 

       {r = r + 1;  

        if (r > n - 2) r = 0; 

        s = r + 1; 

       }; 

  

      delta = calc_delta_complet2(n,a,b,w,d,pp,r,s); 

 

      if ((delta > 0) || (mon_rand() <= exp(double(delta)/temperature)) || //Modified to Maximiz 

           mxfail == nb_fail) 

   {  

    Cout = Cout + delta; swap(pp[r], pp[s]); 

    //Cout1=calcule_cout(n, a, b, w,d,pp); //just added 

       nb_fail = 0; 

   } 

      else nb_fail = nb_fail + 1; 

 

      if (mxfail == nb_fail) 

   {beta = 0; temperature = tfound;}; 

      if (Cout > meilleur_cout) //Modified to Maximiza 

       { 

   meilleur_cout = Cout; 

   for (i = 0; i < n; i = i + 1)  

    meilleure_sol[i] = pp[i]; 

   tfound = temperature; 

   //Cout=calcule_cout(n, a, b, w,d,meilleure_sol); //just added 

   // cout << "Iteration = " << no_iteration   

   //  << "  Cost = " << meilleur_cout  

   //  << "  Cout = " << Cout <<  '\n'; 

     //<< "  Computational time = " << temps() - cpu <<  '\n'; 
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       }; 

  

   }; 

 // cout << "Best solution found : \n"; 

 

  Cout=calcule_cout(n, a, b, w,d,meilleure_sol); 

  calcule_cout_bout(co,bo, n, a, b, w,d,meilleure_sol); 

  Z1=co; //Stress 

  Z2=bo; //Total Intutiveness (Normal + Complementary ) 

  Zt=k2*co+k1*bo; 

  // for (i = 0; i < n; i = i + 1) meilleure_sol[i] = meilleure_sol[i]+1;  

  /// End 

 

 //  cout << "Best solution for distance : "; 

//  cout << co << ' '; 

//  cout << bo << ' '; 

//  cout << '\n'; 

 

  delete [] pp; 

 } 

 

 

void qap::solve() 

{ 

 

    long best_Z1,best_Z2,best_Zt,*best_p; 

 best_p = new long [n]; 

 double cpu = temps(); 

 

 tire_solution_aleatoire(n, p); 

    recuit(n,a,b,w,d,p,Cout, nb_iterations); 

 

 best_Z1=Z1; 

 best_Z2=Z2; 

 best_Zt=Zt; 

 

    memcpy(best_p, p, n * sizeof(long)); 

 

 for (no_res = 0; no_res < nb_res-1; no_res = no_res + 1) 

   { 

  tire_solution_aleatoire(n, p); 

  recuit(n,a,b,w,d,p,Cout, nb_iterations); 

  if (Zt>best_Zt) 

  { 

     best_Z1=Z1; 

     best_Z2=Z2; 

     best_Zt=Zt; 

     memcpy(best_p, p, n * sizeof(long)); 

  } 

 

 } 

   Z1=best_Z1; 

   Z2=best_Z2; 

   Zt=best_Zt; 

    

   memcpy(p, best_p, n * sizeof(long)); 

   tperiod=temps()-cpu; 
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/* 

   long co=0; 

   long bo=0; 

 

   p[0]=4; 

   p[1]=0; 

   p[2]=3; 

   p[3]=5; 

   p[4]=1; 

   p[5]=2; 

   p[6]=7; 

   p[7]=6; 

 

   calcule_cout_bout(co,bo, n, a, b, w,d,p); 

   Z1=co; //Stress 

   Z2=bo; //Total Intutiveness (Normal + Complementary ) 

   Zt=k2*co+k1*bo; 

*/ 

 

   delete [] best_p; 

 

} 
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// QAP_DB.cpp: implementation of the QAP_DB class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "QAP_DB.h" 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Construction/Destruction 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" \ 

    no_namespace rename("EOF", "EndOfFile") 

 

inline void TESTHR(HRESULT x) {if FAILED(x) _com_issue_error(x);}; 

 

 

QAP_DB::QAP_DB(long n)  //Constructor recieves the indeces of n gestures in the 

        // big matrix 

{ 

// gestures_subset=subset; 

 qap_obj=new qap(n); 

 qap_obj->nb_iterations=600000;   // can be more than this (inner iterations)  600000 

 qap_obj->nb_res=4;   // can be more iterations (outter iterations)               4 

 int ans=0; 

 ans=CandG_inDB();  //extracts the data from DB called GL 

 Allocate_Mem(); 

 

 

} 

 

int QAP_DB::CandG_inDB() 

{ 

  

 // Find the number of commands and gestures in DB 

 int number=0; 

 commands=0; 

 gestures=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t num;    

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return 0;  

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

    _RecordsetPtr pRstGL("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=GL;"); 

          // Open table 

 try 

 { 

  pRstGL->Open("SELECT COUNT(*) AS result FROM COMMANDS;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText);  

        num =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("result")->GetValue()); 

     number=atoi(num);  

        pRstGL->Close(); 

  commands=number; 

   

  pRstGL->Open("SELECT COUNT(*) AS result FROM stress_matrix;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText);  
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        num =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("result")->GetValue()); 

     number=atoi(num);  

        pRstGL->Close(); 

  gestures=number; 

 } 

  catch (_com_error &e) 

 { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGL->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

   fprintf(stderr, "Database gl Problems: %s\n",(char*) e.Description()); 

   exit(1); 

       

 // AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

               // printf("Errors occured."); 

    //   (char*) e.Description(); 

              

 } 

   } 

    

  return 1; 

} 

 

int QAP_DB::DB2Matrices() 

{  

 

 char vec[1000]="0"; 

 int row=0,number=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 //_bstr_t gest_num; 

 _bstr_t ui_data, stress_data, duration_data, frequency_data, oC_data, oG_data; 

  

 int digit,digit2,col=0; 

 char *tokenPtr; 

      

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return 1;  

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

 _RecordsetPtr pRstGL("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=gl;"); 

          // Open table 

 

 try 

 { 

  pRstGL->Open("SELECT * FROM intutive_matrix ORDER BY id;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGL->MoveFirst(); 

    

     

              while (!pRstGL->EndOfFile) 

     {                

      col=0; 
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      ui_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("id")-

>GetValue()); 

      strcpy(vec,ui_data); 

      digit=atoi(vec); 

      equiv_table[row]=digit;  

 

      ui_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("data")-

>GetValue()); 

      strcpy(vec,ui_data); 

      tokenPtr=strtok(vec, " "); 

      

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atoi(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      UI[row][col]=digit; 

      col++; 

     } 

 

      

               pRstGL->MoveNext(); 

      row++; 

              } 

              pRstGL->Close(); 

    

    

   pRstGL->Open("SELECT * FROM stress_matrix ORDER BY id;", strCnn, 

adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGL->MoveFirst(); 

    

     row=0;  

              while (!pRstGL->EndOfFile) 

     {                

     stress_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("data")-

>GetValue());      

      

     strcpy(vec,stress_data); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

     col=0; 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atoi(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      S[row][col]=digit; 

      col++; 

     } 

 

      

               pRstGL->MoveNext(); 

      row++; 

              } 

              pRstGL->Close(); 

 

         pRstGL->Open("SELECT * FROM duration_matrix ORDER BY id;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText); 
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          pRstGL->MoveFirst(); 

    

     row=0;  

              while (!pRstGL->EndOfFile) 

     {                

     duration_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("data")-

>GetValue());      

      

     strcpy(vec,duration_data); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

     col=0; 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atoi(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      D[row][col]=digit; 

      col++; 

     } 

 

      

               pRstGL->MoveNext(); 

      row++; 

              } 

              pRstGL->Close(); 

 

        

 

  pRstGL->Open("SELECT * FROM frequency_matrix ORDER BY id;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGL->MoveFirst(); 

    

     row=0;  

              while (!pRstGL->EndOfFile) 

     {                

     frequency_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("data")-

>GetValue());      

      

     strcpy(vec,frequency_data); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

     col=0; 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atoi(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      F[row][col]=digit; 

      col++; 

     } 

 

      

               pRstGL->MoveNext(); 

      row++; 

              } 

              pRstGL->Close(); 

 

 

  pRstGL->Open("SELECT * FROM comp_commands ORDER BY id;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText); 
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          pRstGL->MoveFirst(); 

    

    for (int index=0;index<commands;index++) 

     oC[index]=-1; 

 

     col=0;  

              while (!pRstGL->EndOfFile) 

     {                

     oC_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("data")-

>GetValue());      

     strcpy(vec,oC_data); 

     digit=atoi(vec);  

      

     oC_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("id")-

>GetValue());      

     strcpy(vec,oC_data); 

     digit2=atoi(vec); 

     oC[digit2]=digit; 

     col++; 

              pRstGL->MoveNext(); 

              } 

              pRstGL->Close(); 

 

   

     pRstGL->Open("SELECT * FROM comp_intuitive ORDER BY id,id2;", strCnn, adOpenStatic, 

adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGL->MoveFirst(); 

    row=0;  

    col=0; 

 

              while (!pRstGL->EndOfFile) 

     {       

     col=0; 

     oG_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("id")-

>GetValue()); 

     strcpy(vec,oG_data); 

     digit=atoi(vec); 

                    IC[row][col]=digit; 

     col=col+1; 

 

     oG_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("id2")-

>GetValue()); 

     strcpy(vec,oG_data); 

     digit=atoi(vec); 

                    IC[row][col]=digit; 

     col=col+1; 

 

 

     oG_data =((_bstr_t) pRstGL->GetFields()->GetItem("data")-

>GetValue()); 

     strcpy(vec,oG_data); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atoi(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      IC[row][col]=digit; 

      col++; 
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     } 

 

      

               pRstGL->MoveNext(); 

      row++; 

              } 

              pRstGL->Close(); 

     number_comp_gestures=row; 

    

 

 } 

  catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGL->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

//  AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

                //printf("Errors occured."); 

       //(char*) e.Description(); 

   fprintf(stderr, "Database gl Problems: %s\n",(char*) e.Description()); 

   exit(1);  

              

  } 

    

   } 

  

 

 //  delete vec; 

   return 0; 

 

} 

 

 

void QAP_DB::Allocate_Mem() 

{ 

 

   // Allocate memory for big Matrices according to this quantities 

   long i,j; 

 

   for (i = 0; i < gestures; i++) 

 { 

     F = new long *[gestures]; 

  S = new long *[gestures]; 

  D = new long *[gestures]; 

  UI = new long *[gestures]; 

 } 

 

 for (i = 0; i < gestures*3; i++) 

  IC = new long *[gestures*3]; 

 

 for (i = 0; i < gestures*3; i++) 

    IC[i]=new long[gestures*3]; //Complementary  intuitivety 

 

 for (i = 0; i < gestures; i++) 

 { 

  F[i] = new long[gestures]; //frequency 
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  S[i] = new long[gestures];  // Stress 

  D[i] = new long[gestures]; //Duration 

  UI[i] = new long[gestures]; //intutiveness 

 } 

 

 for (i = 0; i < commands; i++) 

 { 

     //ui = new long *[gestures]; // you must fix this!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  f = new long *[commands]; 

 } 

  

 for (i = 0; i < gestures; i++) 

 {  

  ui = new long *[commands]; 

  s = new long *[gestures]; 

  d = new long *[gestures]; 

  

 } 

 

 for (i = 0; i < commands; i++) 

    { 

  f[i] = new long[commands]; 

  ui[i] = new long[gestures]; 

 } 

 

 

 for (i = 0; i < gestures; i++) 

 { 

 // ui[i] = new long[commands]; 

  s[i] = new long[gestures]; 

  d[i] = new long[gestures]; 

 } 

 

 for (i = 0; i < commands*commands; i++) 

        ic=new long *[commands];  

 

    for (i = 0; i < commands; i++) 

  ic[i]=new long[commands*commands]; 

 

// ic[1][150]=7; 

 

 // cleaning before use 

 for(i=0;i<3*gestures;i++) 

          for(j=0;j<3*gestures;j++) 

                IC[i][j]=0; 

 

 oC=new int[commands]; //opposed command. entry oC[i]=j means that command 'j' is the complementary 

of command 'i' (like 'fast' and 'slow') 

 equiv_table=new int[gestures]; //table of equivalences between the gesture number, and it order in the 

subset. For example, gesture 27, will be 5 (23 gestures maximum) 

 

  

  

} 

 

void QAP_DB::ExtractSubMatrix() 

{ 

 long rowcol,row,col,rowcol_equiv; 

 long index=0; 

 int gest=0; 
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 int g1,g2; 

 int composite_index; 

 

     

 //cleaning a little bit the old matrices 

 for(int i=0;i<commands;i++) //makes zero all the complementary matrix, so later on, the compl not filled, 

wiill have automatically zero 

    for (int j=0;j<commands*commands;j++) 

         ic[i][j]=0; 

 

 // Copy the matrix UI to a submatrix ui 

 for (i=0; i<commands;i++) // Assumption that the number of sub-gestures is 

 {          // equal to number of commands 

  rowcol=gestures_subset[i];  //CHANGED 19/03/06 BECAUSE now we enumerate the gestures 

from 1 to 27, instead of from 0. 

 

  rowcol_equiv=extract_equiv_index(rowcol); 

 

  for (int j=0; j<commands;j++) 

  { 

  ui[j][index]=UI[rowcol_equiv][j];  //ui is transposed of UI. So now, rows are commands, and cols 

are gestures. 

//  op[j][index]=OP[rowcol][j]; 

  } 

  index++; 

 } 

 

 index=0; 

 //Copy the matrix S to a submatrix s, including only the rows/cols of the subset of gestures 

 //Copy the matrix D to a submatrix d  including only the rows/cols of the subset of gestures 

 for (i=0;i<commands;i++) 

 { 

    

   row=gestures_subset[i]-1;  //CHANGED 19/03/06 BECAUSE now we enumerate the gestures from 1 to 

27, instead of from 0. 

   for (long j=0; j<commands;j++) 

   { 

    col=gestures_subset[j]-1;  //CHANGED 19/03/06 BECAUSE now we enumerate the gestures 

from 1 to 27, instead of from 0. 

    s[index][j]=S[row][col];  

    d[index][j]=D[row][col];  

 

 

   } 

   index++; 

 } 

 

 //This parts takes the IC matrix, with the first two columns are g1 and g2 respectively, and g1 and g2 are 

complementary gestures. 

 //The rest of the values in the row is the value of intuitivety for each column.  

 // The other columns represents the pairs of complementary commands, left-right, up-down, etc. 

 //We want to cpy this to a new matrix ic, that the columns are a composite index of both g1, and g2: 

g1*commands + g2.  

 // The rows of ic are the values of the intuitivety for each pair of complementary commands  

 for (index=0; index<number_comp_gestures;index++) 

 { 

  g1=IC[index][0]; 

  g2=IC[index][1]; 

  row=0; 
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  int in1=renumbered_index(g1); 

  int in2=renumbered_index(g2); 

 

 // ic[1][150]=7; 

   

  if ((in1!=-1) && (in2!=-1)) 

        { 

              composite_index=in1*commands+in2; 

              for (int indice=2;indice<commands;indice++) 

              { 

       ic[row][composite_index]=IC[index][indice]; 

                    row=row+1; 

      

     } 

  } 

     

  if (composite_index==206) 

   int tio=1; 

 

 } 

 

 //Copy the matrix F to the submatrix f  (nothing to do, they are equal) 

 f=F; 

 

} 

 

int QAP_DB::renumbered_index(int i) 

{ 

 int indi; 

 indi=-1; 

    

   for (int index=0; index<commands; index++) 

    if (i==gestures_subset[index])  

              indi=index; 

     

   return (indi);   

} 

 

 

int QAP_DB::extract_equiv_index(int i) 

{ 

   int indi; 

 indi=-1; 

    

   for (int index=0; index<gestures; index++) 

    if (i==equiv_table[index])  

              indi=index; 

     

   return (indi);   

 

} 

 

void QAP_DB::RunQAP() 

{ 

 long val; 

 

 //copies all the matrices here to the qap object 

 qap_obj->a=f;  

 qap_obj->b=s; 

 qap_obj->w=ui; 
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 qap_obj->d=d; 

 qap_obj->ic=ic; 

 qap_obj->oC=oC; 

 

 qap_obj->k1=W1; //weight for direct intuitveness 

 qap_obj->k2=W2; // for stress (the increments of stress are more signif than the intu) 

 qap_obj->k3=W3; //weight for complementary intuitveness 

 qap_obj->h2=H2; //coefficient to reduce the size of the stress, to make in same scale as intuitive 

 

 

 

 qap_obj->solve(); 

    Z1=qap_obj->Z1; 

 Z2=qap_obj->Z2; 

 Zt=qap_obj->Zt; 

 tperiod=qap_obj->tperiod*1000; 

  

 pai=qap_obj->p;  // comb[1], comb[2], etc 

 

 //Here we try to copy the gesture permutation, using their original indexes 

 for (long i=0;i<commands;i++) 

 { 

  val=pai[i]; 

  pai[i]=gestures_subset[val]; 

 } 

 

} 

 

void QAP_DB::Insert_Results2DB() 

{ 

 

 char str_pai[1000]=""; 

 char str_subset[1000]=""; 

 char Su[15]=""; 

 char sZ1[15]=""; 

 char sZ2[15]=""; 

 char sZt[15]=""; 

 char sW1[15]=""; 

 char sW2[15]=""; 

 char sW3[15]=""; 

 char sTime[15]=""; 

 

 HRESULT  hr = S_OK; 

  

 _bstr_t sstr_pai,sstr_subset,ssZ1,ssZ2,ssZt,ssW1,ssW2,ssW3,ssTime; 

 

   if (FAILED(::CoInitialize(NULL))) 

      return;  

 

   if (SUCCEEDED(hr)) 

   { 

     // Define ADO object pointers. 

    // Initialize pointers on define. 

   _RecordsetPtr pRstGL = NULL; 

   _ConnectionPtr pConnection  = NULL; 

 

   HRESULT hr = S_OK; 

 

  

  //Replace Data Source value with your server name. 
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   _bstr_t strCnn("DSN=gl;"); 

    _bstr_t strMessage; 

  

    

  try 

  { 

   //Open a connection 

   TESTHR(pConnection.CreateInstance(__uuidof(Connection))); 

   pConnection->Open(strCnn,"","",adConnectUnspecified); 

       

 

   //Open results table  

   TESTHR(pRstGL.CreateInstance(__uuidof(Recordset))); 

 

   //You have to explicitly pass the Cursor type and LockType to the Recordset here 

   pRstGL->Open("results",_variant_t((IDispatch *) pConnection, 

true),adOpenKeyset,adLockOptimistic,adCmdTable); 

   

   for(int j=0;j<commands;j++) 

   { 

       strcpy(Su,"");  

       sprintf(Su,"%d",pai[j]); 

    strcat(str_pai,Su); 

    strcat(str_pai," "); 

 

    strcpy(Su,"");  

       sprintf(Su,"%d",gestures_subset[j]); 

    strcat(str_subset,Su); 

    strcat(str_subset," "); 

      

   } 

   

     sprintf(sZ1,"%d",Z1); 

     sprintf(sZ2,"%d",Z2); 

     sprintf(sZt,"%d",Zt); 

     sprintf(sW1,"%f",W1); 

     sprintf(sW2,"%f",W2); 

     sprintf(sW3,"%f",W3); 

     sprintf(sTime,"%f",tperiod); 

 

     sstr_pai=str_pai; 

     sstr_subset=str_subset; 

     ssZ1=sZ1; 

     ssZ2=sZ2; 

     ssZt=sZt; 

     ssW1=sW1; 

     ssW2=sW2; 

     ssW3=sW3; 

     ssTime=sTime; 

      

              pConnection->Execute("INSERT INTO results (solution,ordered,z_str,z_int,zt,w_int,w_str,Tann) 

VALUES 

('"+sstr_pai+"','"+sstr_subset+"','"+ssZ1+"','"+ssZ2+"','"+ssZt+"','"+ssW1+"','"+ssW2+"','"+ssTime+"');",NULL,adC

mdText); 

      

   pRstGL->Close(); 

   pConnection->Close(); 

  } 

   catch (_com_error &e) 

  { 
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       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGL 

   ->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

  //AfxMessageBox((char*) e.Description()); 

                //printf("Errors occured."); 

     fprintf(stderr, "Database gl Problems: %s\n",(char*) e.Description()); 

     exit(1); 

       

              

  } 

    

       ::CoUninitialize(); 

   } 

} 

 

 

 

void QAP_DB::Initial() 

{ 

 int ans=0; 

// ans=CandG_inDB(); 

// Allocate_Mem(); 

 ans=DB2Matrices(); 

 ExtractSubMatrix(); 

 RunQAP(); 

 Insert_Results2DB(); 

 

} 

 

QAP_DB::~QAP_DB() 

{ 

 delete [] qap_obj;   //are you sure that you destroy the object this way??  I think that the object destroys 

itself 

 delete [] F; 

 delete [] S; 

 delete [] UI; 

 delete [] IC; 

 delete [] D; 

// delete [] f; Commented since f=F and already deallocated (before 2 lines ago) 

 delete [] ui; 

 delete [] ic; 

 delete [] s; 

    delete [] d; 

 delete [] oC; 

 delete [] equiv_table; 

 

} 
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// QAPI.cpp : Defines the entry point for the console application. 

// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "QAP_DB.h" 

#include  "Gmanager.h" 

#include "OrganizeImages.h" 

#include "SimilarityMat.h" 

#include "string.h" 

 

 

void main() 

{ 

 

 long a,b,c,d,e,f,g,h; 

 long n=8;   // Number of n nodes of the problem 

 long total_gestures=22; //Number of Gestures in Master Set Vocabulary 

 long *gestures_indices; 

 long *gestures_indices_matched; //the same indices, but in the order corresponding each command 

 gestures_indices=new long[n]; 

 gestures_indices_matched=gestures_indices; 

 float distan=0;  

 

 // Object that extract from db data of 3 matrices (F,S,I) 

 // and run the QAP, and after that insert Z1,Z2,Zt to the gl databse 

 

 SimilarityMat Simat(total_gestures,n); //Constructor of Simlarity Matrix 

 

 QAP_DB qap_db_obj(n); //Constructor 

 OrganizeImages oi(n);  //Constructor 

 Gmanager Gman(n,total_gestures); //Constructor 

 

 int iterat=0; 

 int W1,W2; 

 

 W1=0; 

 W2=10; 

 

// while (iterat<=10) 

// { 

  iterat++; 

 

/* 

 for (a=1;a<20;a++) 

  for (b=a+1;b<21;b++) 

   for (c=b+1;c<22;c++) 

    for (d=c+1;d<23;d++) 

  for (e=d+1;e<24;e++) 

   for (f=e+1;f<25;f++) 

        for (g=f+1;g<26;g++) 

     for (h=g+1;h<27;h++) 

     { 

 

 iterat++; 

 

    gestures_indices[0]=a; 

 gestures_indices[1]=b; 

 gestures_indices[2]=c; 

 gestures_indices[3]=d; 

 gestures_indices[4]=e; 
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 gestures_indices[5]=f; 

 gestures_indices[6]=g; 

 gestures_indices[7]=h; 

*/ 

 W1=8; 

 W2=2; 

 

 gestures_indices[0]=6; 

 gestures_indices[1]=7; 

 gestures_indices[2]=8; 

 gestures_indices[3]=10; 

 gestures_indices[4]=12; 

 gestures_indices[5]=18; 

 gestures_indices[6]=23; 

 gestures_indices[7]=24; 

 

 qap_db_obj.W1=W1; //intu weight 

 qap_db_obj.W2=W2;    //stress weight 

 qap_db_obj.W3=qap_db_obj.W1;   //compl. intu 

 qap_db_obj.H2=0.001;   //reduction factor for the stress. 

 

 W1=W1+1; 

 W2=W2-1; 

 

 qap_db_obj.gestures_subset=gestures_indices; //Give the subset of gestures indices 

             // to 

object 

 qap_db_obj.Initial(); //Run the object 

 

 gestures_indices_matched=qap_db_obj.pai; 

             // to 

object 

 oi.gestures_subset=gestures_indices;//Give the subset of gestures indices 

             // to 

object 

 

// oi.MovePics();  //Move the gestures pics to train folder 

 

 //Object that run the accuracy module with preselected gestures 

 // and extract the accuracy, and put it in the gl db. 

             // to 

object 

 Gman.gestures_subset=gestures_indices;//Give the subset of gestures indices // to object 

 

 Gman.gestures_matched=gestures_indices_matched;//Give the subset of gestures indices  

 

 Gman.FindAccuracy(); 

 

 distan=Simat.Dist(Gman.confused_A,Gman.confused_B); 

 

 distan=Simat.Dist(Gman.confused_A,0); 

 

 Gman.RunGL_map(); 

  

// } 

 Gman.RenameLabelsDB(gestures_indices_matched); 

 

 //************ Remember to uncomment the name_gesture_VMR running applic 

 delete [] gestures_indices; 

} 
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// SimilarityMat.cpp: implementation of the SimilarityMat class. 

// 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

#include "stdafx.h" 

#include "SimilarityMat.h" 

#include "OrganizeImages.h" 

#include <cv.h> 

 

#import "C:\Program Files\Common Files\System\ADO\msado15.dll" \ 

    no_namespace rename("EOF", "EndOfFile") 

 

inline void TESTHR(HRESULT x) {if FAILED(x) _com_issue_error(x);}; 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

// Construction/Destruction 

////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

SimilarityMat::SimilarityMat(int total_gestures,int n) 

{ 

   gestures_indices=new long[total_gestures]; 

   gestures_indices_out=new long[total_gestures]; 

 

   all_gestures=total_gestures; 

   commands=n; 

  

   for (int i=0;i<total_gestures;i++)  

    gestures_indices[i]=i; //Order the images by their oginially index order: 1,2,3,..12 

 

 // CreateCentroid2DB(total_gestures); //Creates for the first time a prototype...  

          //..vector matrix of the 

gestures. You can comment 

           // this line, after the first run 

   // THIS DATA is saved in a DB called INITIAL.DBM (the centroids of each group of gestures type) 

 

   DB2Centroid(); 

    

} 

 

void SimilarityMat::CreateCentroid2DB(int total_gestures) 

{ 

 

  OrganizeImages oi(total_gestures);  //Constructor of the pictures organizer object 

  oi.gestures_subset=gestures_indices;//Give the subset of gestures indices 

            // to object 

   oi.MovePics();  //Move the gestures pics to train folder 

 

 

  // *** RUN THE GestureRecCentroids ***// 

   RunGestureCentroids(); 

 

} 

 

void SimilarityMat::RunGestureCentroids() 

{ 

 int memor[5]; 

 int *nRetValue=memor; 

 char sCmdLine[200]="D:\\PHD_PROJECTS\\GestureRecCentroids\\Debug\\GestureRec.exe"; 

 char sRunningDir[200]="D:\\"; 

 RunProcessAndWait(sCmdLine,sRunningDir ,nRetValue); 
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} 

bool SimilarityMat::RunProcessAndWait(char *sCmdLine,  

                       char *sRunningDir,int *nRetValue) 

{ 

 

 int nRetWait; 

 int nError; 

 

 // That means wait 300 s before returning an error 

 // You can change it to the value you need. 

 // If you want to wait for ever just use 'dwTimeout = INFINITE'> 

 DWORD dwTimeout = 1000 *300;  

      

      

 STARTUPINFO stInfo; 

 PROCESS_INFORMATION prInfo; 

 BOOL bResult; 

 ZeroMemory( &stInfo, sizeof(stInfo) ); 

 stInfo.cb = sizeof(stInfo); 

 stInfo.dwFlags=STARTF_USESHOWWINDOW; 

 stInfo.wShowWindow=SW_MINIMIZE; 

 

 bResult = CreateProcess(NULL,  

                         (LPSTR)(LPCSTR)sCmdLine,  

                         NULL,  

                         NULL,  

                         TRUE, 

                         CREATE_NEW_CONSOLE  

                         | NORMAL_PRIORITY_CLASS, 

                         NULL, 

                         (LPCSTR)sRunningDir, 

                         &stInfo,  

                         &prInfo); 

 *nRetValue = nError = GetLastError(); 

  

 if (!bResult) return FALSE; 

  nRetWait =  WaitForSingleObject(prInfo.hProcess,dwTimeout); 

 

 CloseHandle(prInfo.hThread);  

 CloseHandle(prInfo.hProcess);  

 

 if (nRetWait == WAIT_TIMEOUT) return FALSE; 

  return TRUE; 

} 

 

void SimilarityMat::DB2Centroid() 

{ 

  

 char vec[600]=""; 

 int num_pics=0,number=0; 

 HRESULT  hr = S_OK; 

 _bstr_t gest_num; 

 _bstr_t center; 

  

 int digit,index=0; 

 char *tokenPtr; 

      

 

   if(FAILED(::CoInitialize(NULL)))  

      return;  
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   if (SUCCEEDED(hr)) 

   {    

 _RecordsetPtr pRstGestures("ADODB.Recordset"); 

        // Connection String 

        _bstr_t strCnn("DSN=initial;"); 

          // Open table 

  try 

  { 

  pRstGestures->Open("SELECT * FROM CENTROID ORDER BY gest_num;", strCnn, 

adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText); 

          

          pRstGestures->MoveFirst(); 

    

     

              while (!pRstGestures->EndOfFile) 

     {                

     gest_num =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()-

>GetItem("gest_num")->GetValue()); 

     center =((_bstr_t) pRstGestures->GetFields()->GetItem("center")-

>GetValue()); 

      

     number=atoi(gest_num); 

      

     strcpy(vec,center); 

     tokenPtr=strtok(vec, " "); 

     index=0; 

 

     while (tokenPtr !=NULL )  

     { 

      digit=atoi(tokenPtr); 

      tokenPtr = strtok(NULL," "); 

      Ci[number][index]=digit; 

      index++; 

     } 

 

      

               pRstGestures->MoveNext(); 

      num_pics++; 

              } 

     FeatureLen=index; 

              pRstGestures->Close(); 

  } 

   catch (_com_error &e) 

  { 

       // Notify the user of errors if any. 

       // Pass a connection pointer accessed from the Recordset. 

        _variant_t vtConnect = pRstGestures->GetActiveConnection(); 

 

        // GetActiveConnection returns connect string if connection 

        // is not open, else returns Connection object. 

     

   

          printf("Errors occured."); 

  (char*) e.Description(); 

  exit(1); 

     }          

   } 

   return; 

} 
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float SimilarityMat::Dist(int i,int j) 

{ 

 float u=0; 

 CvMat PointI = cvMat(1,FeatureLen,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat PointJ = cvMat(1,FeatureLen,CV_MAT32F,NULL); 

 CvMat PointDiff = cvMat(1,FeatureLen,CV_MAT32F,NULL); 

 //CvMat Result = {1,1,CV_MAT32F,0,NULL}; 

 CvMat Result = cvMat(1,1,CV_MAT32F,NULL); 

 

 cvmAlloc(&PointI); 

 cvmAlloc(&PointJ); 

 cvmAlloc(&PointDiff); 

 cvmAlloc(&Result) 

 

 float *pI = PointI.data.fl; 

 float *pJ = PointJ.data.fl; 

 

 memcpy(pI,Ci[i],FeatureLen*4); 

 //memcpy(pI,Ci[i].data,sizeof(Ci[i].data)); 

 

 //for (int index=0;index<FeatureLen;index++) 

 // cvmSet(&PointI,0,index ,Ci[i].data[index]); 

 

 memcpy(pJ,Ci[j],FeatureLen*4); 

 //memcpy(pJ,MatFeatures[j].data,sizeof(MatFeatures[j].data)); 

 

 //for (index=0;index<FeatureLen;index++) 

 // cvmSet(&PointJ,0,index, MatFeatures[j].data[index]); 

  

 cvmSub(&PointI,&PointJ,&PointDiff); 

 cvmMulTransposed(&PointDiff,&Result,0); 

  

 u=(float)cvmGet(&Result,0,0); 

  

 cvmFree(&PointJ); 

 cvmFree(&Result); 

 cvmFree(&PointDiff); 

 cvmFree(&PointI);  

 return u; 

} 

 

int SimilarityMat::GetDistinct(int j)  

{ 

   int max=0; 

   int index=-1; 

   int x,y,min,c; 

   long *gestures_min;  

 

   gestures_min=new long[all_gestures]; 

   for (c=0;c<all_gestures;c++)  //Initialization 

    gestures_indices_out[c]=1;  

 

   for (c=0;c<all_gestures;c++)  //Initialization 

    gestures_min[c]=0;  

 

   for (c=0;c<commands;c++) //gestures_indices_out[x]=1, mean x is not used in subset 

    gestures_indices_out[gestures_indices[c]]=0;   

//Helman way MinmMax 

   // Now find the MIN distances between OUT and IN 

    for (x=0;x<all_gestures;x++) 
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 { 

  min=100000000; //Start from some value to compare 

  for (y=0;y<all_gestures;y++) 

   if ((Dist(x,y)<=min) && (gestures_indices_out[x]==1)  

    && (gestures_indices_out[y]==0) && (y!=j))  

   { 

    min=cvRound(Dist(x,y)); 

    gestures_min[x]=min; 

   } 

 } 

   // Now find the MAX over the mins. 

 for (x=0;x<all_gestures;x++) 

    if (gestures_min[x]>=max)  

    { 

     max=gestures_min[x]; 

     index=x; 

    } 

 

/// JUAN OLD WAY 

//   for (c=0;c<all_gestures;c++) 

//     if  ((Dist(j,c)>=max) && (gestures_indices_out[c]==1)) 

//  { 

//        max=Dist(j,c); 

//  index=c; 

//  } 

     

    delete [] gestures_min; 

 return(index); 

} 

int SimilarityMat::GetIndexOfGesture(int g) 

{ 

   int ind,c; 

   for (c=0;c<commands;c++) 

    if (g==gestures_indices[c]) 

     ind=c; 

 return(ind); 

} 

void SimilarityMat::OrderGestureVector() 

{ 

   int contador=0; 

   long *gestvector_cpy;  

   gestvector_cpy=new long[commands]; 

   for (int g=0;g<all_gestures;g++) 

     for (int c=0;c<commands;c++) 

    if (g==gestures_indices[c]) 

    { 

     gestvector_cpy[contador]=g; 

     contador++; 

    } 

   for (int c=0;c<commands;c++) 

 gestures_indices[c]=gestvector_cpy[c]; 

 delete [] gestvector_cpy; 

} 

SimilarityMat::~SimilarityMat() 

{ 

//   delete [] gestures_indices; //Don't delete this now, it is deleted 

                    //later, at the end of the main program 

   delete [] gestures_indices_out; 

} 
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 תקציר

 

תפריטים וממשקי מניפולציה , ממשקים מבוססי מחוות ידיים מציעים חלופה לממשקים מסורתיים יותר כגון שלטים
 נוספים באמצעות מחווה אינטואיטיבית אחת ופרמטריםפקודות ניווט ,פעולות , היכולת לציין עצמים. ישירה

ממשקים מבוססי מחוות ידיים כחלופה ניתן לראות ב. מושכת משתמשים מתחילים ומשתמשים מנוסים כאחד
אחד . סטריליות ותגובה מהירה, וון שהן מציעות יתרונות כגון טבעיותימועדפת לטכניקות ממשק קיימות מכ

שלב . מהיתרונות הבולטים הוא סיוע לאנשים בעלי מוגבלויות פיזיות לגשת למחשבים ולהתקנים פיזיים נוספים
ועד למשימות לא גנריות הוא הבחירה של מחוות הידיים הנכללות במשוב מכריע בממשק מבוסס מחוות ידיים הנ

.  בין אדם למחשב לא נחקרו לעומקאינטראקציהפרוצדורות לתכנון שפות מחוות ידיים ל, לרוע המזל. בקרה
יצירת שפת מחוות ידיים קשורה לבעיית אופטימיזציה בעלת מרחב חיפוש גדול במיוחד ואמורה להתבסס על 

הגורמים הבאים הם המשפיעים ביותר על הביצועים של .  המשתמשים וגם זיהוי המכונה שלמושיותגורמי שי
 :מחשב-תכנון שפת מחוות ידיים מכוון אדם

 
 של השרירים מאשר עכבר או האינטראקציתקשורת מבוססת מחוות ידיים כוללת יותר ): או נוחות (עייפות. 1

לכן מחוות ידיים צריכות להיות תמציתיות . מים לביטוי הפקודותהאצבעות והזרוע כולם תור, פרק היד. דיבור
תכנון השפה חייב להימנע ממחוות ידיים שדורשות מתיחת , במיוחד. ולמזער את המאמץ ביד ובזרוע, ונוחות

מחוות חוזרות ומגושמות משפיעות באופן משמעותי על מתיחת הרקמות וגורם . שרירים גבוהה במשך זמן ממושך
י שנ.  אלו שגורמות מאמץ חוזר אתחיפרוצדורה מוצלחת תעודד תנוחות טבעיות ותזנ. ם שורש כף הידלחץ על עצ

שהוא המאמץ הדרוש על מנת להחזיק מחווה סטטית במשך זמן , מאמץ סטטי: סוגים של מאמץ נקבעו בתיזה הזו
 נוצרה על מנת S מאמץ מטריצת. שהוא המאמץ הדרוש לביצוע מעבר בין מחוות סטטיות, ומאמץ דינאמי, מוגדר

 .S היא פונקציה של Uמטריצה .  נוכחיתבמתודולוגיהלשמור את המידע אודות מדדי המאמץ של המחוות שנכללו 
דבר זה לא . הקשר הטבעי בין מחווה לפקודה או כוונה,  היא הקוגניטיביותאינטואיטיביות:  אינטואיטיביות.2

 מסובכות ולא טבעיות מוזכרות לעתים רחוקות על ידי מחוות. אנטומית הידמקשור לאילוצים הנובעים 
שניתן לזכור אותה אפילו כאשר אין פעולה , המחווה צריכה להיות פשוטה. המשתמשים  בעת ביצוע משימה
גורמים נוספים שמשפיעים על .  קשורה ללמידה ויכולת זיכרוןאינטואיטיביות. קוגניטיבית ברורה הקשורה אליה

שני סוגים של . רקע תרבותי ויכולות בלשניות של המשתמש,  המשתמשים הם רקע כלליי"המחוות המועדפות ע
, שהיא קשורה לקשר הקוגניטיבי בין מחווה לפקודה,  ישירהאינטואיטיביות: ו מוצגים בתיזה זאינטואיטיביות

טריצת מ. שהיא קשורה לשימוש מחוות משלימות על מנת להציג פקודות משלימות,  משלימהאינטואיטיביותו
מידע לגבי .  ישירה של  סביבת העבודהאינטואיטיביות מכילה מידע על I הישירה אינטואיטיביותה
ת היא אינטואיטיביולכן קבוצת ה. IC, משלימהה אינטואיטיביותה המשלימה נשמר במטריצת אינטואיטיביותה
}I,IC{. 
 זיהוי מחוות ידיים היא משימה קשה בתחום .דיוק הזיהוי הוא אחוז המחוות שהתקבלו שזוהו נכון: דיוק הזיהוי. 3

, מיקום. במודלים צבע של עור, דינאמיים-מצבים סטטיים, מורכב/הראייה שהיא כוללת הנחות לגבי רקע אחיד
. כיוון ותצורת אצבעות כף היד יכולות להוות דגש על הבדלים בין מחוות ידיים ולכן להשפיע על ההבחנה ביניהן

 אלגוריתם לזיהוי מחוות ידיים .ם יעילים לזיהוי מהווים גורם מכריע לסיווג מחוות ידייםעיבוד תמונה ואלגוריתמי
 .A, על מנת למצוא את דיוק הזיהוי של שפת מחוות ידייםפותח 

 
תלוי בתכונות , דיוק, הם ממוקדי אדם כאשר הגורם השלישי, אינטואיטיביותעייפות ו, שני גורמים הראשונים

תוך שיפור חווית , תיזה זו עוסקת בתכנון אופטימאלי של שפות מחוות ידיים). תוכנה, חומרה: למשל(המכונה 
שלושת גורמים ). דיוק הזיהוי(מבלי להשפיע על ההיבט הטכני )  ונוחותאינטואיטיביות(השליטה של המשתמשים 

 .אלו יקבעו את התכנון האופטימאלי של שפת מחוות הידיים
לפתח ,  את בעיית התכנון האופטימאלי של שפת מחוות הידיים באופן קפדנימטרתה העיקרית של התיזה היא לנסח

אלגוריתמים לעיבוד תמונה והערכת , ותיוריסטיגישות , ידי שימוש בתכנות מתמטי- לפתרון עלמתודולוגיהולאמת 
  .פיזיולוגיים-מדדים פסיכו

 

 מתודולוגיה
פקודה אשר מביא למינימום את זמן ביצוע -ווהמוגדרת כאוסף זוגות מח, GV, שפת מחוות ידיים אופטימאלית

פי המשימה ואוסף המחוות נבחר מאוסף רחב של מחוות - מוגדר עלCאוסף הפקודות ). או המשימות(המשימה 



 

 

II  

התלוי במדדי גורמי אנוש המייצגים את , Gnביצוע המשימה תלוי בדיוק הזיהוי של תת קבוצת המחוות . Gz, ידיים
 .ונוחות המחוות, פקודה-הטבעיות האסוציאציות מחוו

 הגדרת הבעיה וגישות לפתרון
מאחר שזמן . GV, הבעיה העיקרית היא לצמצם זמן ביצוע משימה עבור אוסף שפות מחוות הידיים האפשריות

: שלושה מדדי ביצוע מומלצים כקירובים, אינו בעל צורה ידוע מראש, GVכפונקציה של , ביצוע משימה
מציאת המקסימום של כל המטרות בו זמנית . Z3(GV)ודיוק הזיהוי , Z2(GV)ות נוח, Z1(GV) אינטואיטיביות

פ " מתוך גבול הפרטו עGVידי בחירת -הניתנת לפתרון על) MOP( מטרות תמגדיר בעיית אופטימיזציה מרוב
 אך גישה זו איננה, ידי מספור הפתרונות-ניתן למצוא את פתרון גבול הפרטו על". מקבל ההחלטות"עדיפויות 

 . מוצדקת אפילו עבור שפות בעלות ממדים סבירים בשל זמן חישוב גבוה
 ארכיטקטורה

 נקבעים גורמי 1במודול .  של שפות מחוות ידיים מורכבת משלושה מודולים טורייםהמתודולוגיהארכיטקטורת 
יוק זיהוי ידי ד-המאולץ על, אוסף מחוות ידיים אפשרי- מתבצע חיפוש תת2במודול . פסיכולוגים-אנוש פיזיו

אוסף מחוות הידיים , Tאוסף המשימות  . מורכב מתהליך שידוך בין פקודות למחוות3מודול . המחוות במכונה
אוסף כל הפקודות הדרושות על מנת לבצע . 1הם פרמטרי הקלט של מודול , C ואוסף הפקודות Gzהראשי הרחב 

יות בין פקודות למחוות על סמך  הן יצירת אסוציאצ1מטרות מודול . C מסומן ב Tאת כל המשימות 
מדדי , מבוססת על מעברים בין פקודותהנוחות החיפוש מטריצת , )ישירה ומשלימה( המשתמש אינטואיטיביות

נתוני הקלט ההכרחיים הם , 2עבור מודול . Gmעייפות וצמצום האוסף הרחב של מחוות הידיים לאוסף הראשי 
 .Aם זיהוי למציאת ואלגורית, Gmהאוסף הראשי של מחוות הידיים 

או לחלופין  (*Gn ודול זה משתמש בתהליך חיפוש איטרטיבי למציאת תת קבוצת מחוות הידיים האפשרי היחיד 
. ידי מקבל ההחלטות-המספקת רמת דיוק זיהוי המוגדרת מראש על) אוסף תתי קבוצות מחוות הידיים האפשריים

" מטריצת שגיאה מתפלגת"הגישה הראשונה נקראת . ות פותחו עבור תהליך החיפוש יוריסטי-שתי גישות מטה
)DCM( , פתרון נגזר ממטריצת שגיאה"והשנייה נקראת) "CMD .(מוצגת דוגמה של מספור חלקי, בנוסף. 

 עיבוד אלגוריתםהפרמטרים של . A,  הניתן לשינוי תצורה פותח לצורך קבלת דיוק זיהויFCMאלגוריתם מבוקר 
כמו כן פותחו שתי גרסאות ". חיפוש פרמטרים שכנים"ידי רוטינות -ית על נמצאו בו זמנולכשיואהתמונה 

, שתי גרסאות אלו הותאמו למערכת לכיול פרמטרי ביצוע עבור משימה". חיפוש שכנים מקומי"לאלגוריתם ל
 .כאשר מספר הפרמטרים בווקטור הפתרון השתנה באופן דינאמי

שתי גישות שונות . היה צורך לאמן את המסווג, יים המועמדתלצורך מציאת דיוק הזיהוי של תת קבוצת מחוות היד
  וכיולו FCM-והשנייה אימון ה, Gn פעמים רבות עבור כל מועמד FCM-ידי אימון חוזר של ה-אחת על, אומצו

הגישה שנייה הינה מקורבת אך . Gn וממנו גזירת דיוק הזיהוי עבור מועמדי  Gmפעם אחת עבור האוסף הראשי
, Cפקודות , Uמטריצת הנוחות , V={I,IC} אינטואיטיביותה תמטריצוהקלט למודול השלישי הוא  .מהירה יותר

 על מנת למקסם , C עם אוסף הפקודות Gn את אוסף המחוות שייך מטרת מודול זה היא ל.*Gnותת אוסף המחוות 
תוצאת . פקודות שידוך המחוות לתבעיי לפתרון בשלמים פותר את QAP-אלגוריתם ה. את מדדי גורמי אנוש

 .GV, פקודות מהווה את שפת המחוות-ההשמה מחוות
 

 ניתוח ותוצאות, ניסויים
הניסוי הראשון כלל מציאת מחוות . המדדים הסובייקטים נתקבלו באמצעות סדרת ניסויים החוקרים תגובת בני אדם

, אינטואיטיביותם על על מנת לאסוף נתוני. VMR- לבקרת מודל וירטואלי של זרוע רובוטית ואינטואיטיביות
והמשתמש , )VMRמשימות מוגדרות מראש על זרוע רובוטית ועל שנלקחו מ(הוצגה למשתמש סדרת פקודות 

מחוות הידיים של המשתמש נתקבלו כאשר הוא יצר פיזית את . שייך את המחוות לפקודות אלו באופן חופשי
 של 70%כאשר , 70/30בחירת המחוות שמר על הכלל . הוהזין את המידע הקשור לתצורה של המחוו, המחווה

 משתמשים באופן שמשתמשיםנתון זה סותר את הטענה .  מהמחוות שבשפה30%- השתמשו רק במשתמשיםה
 Hauptmann [ידי האופטמן -כפי שהוצע על, עקבי באותן מחוות על מנת להציג את אותן פקודות לביצוע משימות

and McAvinney , 1993 .[ 
 בורג תבסקאלמחלש לחזק , ניסוי ארגונומי התנהל ובו המחוות דורגו על ידי המשתמש, י מדדי העייפותלגב

[Borg, 1982] . המעבר פותח ואומת על סמך מדדי עייפות סטטית עבור כל ) עייפות(המודל המתאר את מאמץ
 מהמאמץ הדינאמי 90%, על פי המודל. אוסף מצומצם של מדדי מאמץ המעבר, המחוות באוסף המחוות הראשי

. ידי המחווה ההתחלתית- על10%ורק , ידי המחווה סופית במעבר בין שתי מחוות-ומשך פעולתו נקבעים על
מודל חיזוי זה חסך . באמצעות יחס זה חיזוי המאמץ הדינאמי ומשך פעולתו מבוססים על סמך מדדי מאמץ סטטי

 . שעות מניסויים סובייקטיביים86



 

 

III  

נוחות וקלות ,  גבוההאינטואיטיביות קבוצת השפות בעלות VG : נוצרוGVשתי קבוצות של לצורך אימות המודל 
 GVB - וGVG. קשות לביצוע ובעלות דיוק זיהוי נמוך,  נמוכהאינטואיטיביות קבוצת השפות בעלות VB -ו, לזיהוי

 . בהתאמהVB- ו VG-מייצגות מדגם של שפות מ
 H1: Min) א: חוות ידיים אופטימאלי מורכב מבדיקת ההנחות הבאותאימות התהליכים האנליטיים למציאת שפות מ

τ(GV*) ∝ max(Z1), max(Z2) ו- max(Z3)– זמן ביצוע משימה τידי מדדי קירוב - יכול להיות מוצג על
 :H2) ב. ה פונקציה מרובת מטרות גורם למזעור זמן ביצוע המשיממקסום, ה מזאתיתר. לפונקציה מרובת מטרות

τ(GVG)< τ(GVB)-שימוש ב - GVG  גורם לזמני השלמת משימה קצרים יותר מאשרGVB .ג (H3: m(GVG)> 

m(GVB) – שפות מסוג GVG מאשר שפות מסוג ןלזיכרו קלות יותר GVB. 

 בין זמנים סטנדרטים להשלמת tבוצע מבחן סטטיסטי , (H1, H2)על מנת לבדוק את שתי ההנחות הראשונות 
הזמן הממוצע להשלמת . VMR- למשימות הזרוע הרובוטית וגם הVB  שפות 8- וVG שפות 8ה עבור המשימ

 VB -היה קצר יותר מהזמן כאשר משתמשים בVG -המשימות כאשר משתמשים  ב
)τ(GVG) =87.98 sec < τ(GVB)=118.95 sec עם p=0.0059 ( 
-עבור משימות הזרוע הרובוטית וה, )p=0.00031 עם τ(GVG)=114.67 sec < τ(GVB)=153.04 sec( -ו

VMR ,בהתאמה. 
 ומשימה ספציפיים חושב במונחים של קצב הלמידה הנובע מעקומת הלמידה GVזמן הלמידה של משתמש עבור 

 0.797>0.785עבור המשימה עם הזרוע הרובוטית (VB - ביחס לVGנמצא שזמן הלמידה היה נמוך עבור . שלו
      -הציעה שה, (H3)ההנחה האחרונה . המעיד על למידה מהירה יותר) 0.835>0.827 היה VMR-ועבור משימת ה

GVG  הינה קלה לזכירה מאשרGVB .פקודה של -ידי יכולת הזיכרון של אסוציאציות מחוות-זכירה נקבעה על
היה גבוה מהציון VG -ציון הזכירה הממוצע עבור משימת הזרוע הרובוטית כאשר משתמשים ב. משתמש מנוסה

בכל אופן לא היה הבדל משמעותי בין , )p=0.05 עם 70.83%- וVB) 87.5 -וצע שהתקבל משימוש בהממ
 ים עם ערכים GV -שימוש ב:כל התוצאות האלו ניתנות לניסוח באופן הבא. VMR-הזכירה עבור המשימות עם ה

 .למידה מהירה וזכירה גבוהה, גבוהים עבור שלושת המטרות גורם להקטנת זמן ביצוע
 

 נותמסק
 אינטואיטיביות(פיזיולוגים -הכוללת היבטים פסיכו,  לתכנון שפות מחוות ידיים טבעיותמתודולוגיהבתיזה זו הוצגה 

 .ומאחדת את שני ההיבטים בגישה אחידה, )דיוק זיהוי(וטכניים ) ונוחות
 :התרומות העיקריות במחקר זה הן
את שפת מחוות ידיים אופטימאלית באמצעות גישה  למצימתודולוגיה פותחה :GVניסוח אנליטי של בעיית תכנון 

 היא למנוע בחירה שרירותית של מחוות ידיים כאשר מתכננים יישום המתודולוגיההמטרה העיקרית של . אנליטית
התרומה היא ניסוח מתמטי קפדני הכולל שיטות אופטימיזציה . רובוט למשימות בפקודות ידועות מראש-אדם

בעיית כיול : אלגוריתם לזיהוי מחוות ידיים הניתן לשינוי תצורה . איכות הפתרוןומדידת, אילוצים, מיושמות
הוצע . Fuzzy C Means (FCM) -הפרמטרים בו זמנית של מערכת לזיהוי מחוות ידיים מבוסס על עיבוד תמונה

 .זציה מחוות ידיים הוגדר כבעיית אופטימייתתכנון מערכת מונח. אלגוריתם למיכון תהליך כיול הפרמטרים
 גישה : פותחו שתי שיטות לפתרון בעיית התכנון האופטימאלי של השפה:GVשתי שיטות לפתרון בעיית תכנון 

ותת , בוצע מספור מקורב של הפתרונות, לבעיה ראשונה. תהליך לפירוק לשני שלבים ומרובת מטרות החלטה
וק לשני שלבים הינה בעיית מטרות שיטת פיר. החלטותה נבחר לתצוגה למקבל יםקבוצה של פתרונות בלתי נשלט

מקבלות עדיפות ראשונה ושנייה )  ונוחותאינטואיטיביות(כאשר מטרות דיוק זיהוי ומטרות ממוקדי אדם , דואלית
מטרות הקשורות לגורמים : לאספןושיטה אוטומטית ,  ונוחותאינטואיטיביותפיתוח אינדקסים ל .בהתאם
עוצבו ניסויים למציאת רמת . התווספו למחקר זה, נטואיטיביות אינוחות ו,  אנושייםםפיזיולוגיי-פסיכו

מחוות על סמך הדמיית תרחישים -בין זוגות פקודות) אינטואיטיביות(אסוציאטיביות קוגניטיבית של המשתמש 
בנוגע . שונים ולימוד אופן החלטת המשתמש על האסוציאציות הטבעיות ביותר בין פקודות למחוות

 מהמחוות 30%- מן הפרטים משתמשים ב70%כאשר  , 70/30 –ת המחוות שמר על הכלל בחיר, אינטואיטיביותל
-למעלה: כגון( משלימה כאסוציאציה קוגניטיבית בין זוגות פקודות משלימות אינטואיטיביותהוגדר מדד ל. בשפה
) יפותעי(ץ שני סוגים של מאמ, בנוסף על כך). אגודל למטה-אגודל למעלה: כגון(לזוג מחוות משלימות ) למטה
 .מודל פותח על מנת לחזות את המאמץ הדינאמי ומשכו על סמך מדדי מאמץ סטטיים. דינאמיסטטי ו: זוהו

נוחות ודיוק זיהוי גבוהים גורם לזמני ביצוע משימה קצרים  ,אינטואיטיביות בעל GV: תוצאות אימות ושימושיות
 . יותרלימוד מהיר יותר וזכירה גבוהה, יותר

, עיבוד תמונה, בחירת מאפיינים, fuzzy c-means, ראיית מכונה, כנון שפת מחוות ידייםת: מילות מפתח
  .עייפות היד, אינטואיטיביותמחוות , גורמי אנוש, שליטה רובוטית, ממשקי אדם מחשב, זיהוי מחוות ידיים
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 1901ולד בשנת אליהו טסלר נ .ל המשורר אליהו טסלרהחיבור הוא מונוגרפיה ע
 שיריו הראשונים .1920 עלה לארץ עם משפחתו בשנתו ,באומן שבאוקראינה

העת של -שיריו בכתביבמהלך השנים פרסם את . 1924בשנת " הדים"התפרסמו ב 
ם שירים  מתוך כשישי  כינס עשרים ושישה1960בשנת . שנות השלושים והארבעים

.  בעזבונויד-עת ובכתבי- שאר שיריו נותרו בכתבי."גבעול במרחבים"בספר ,  וחמישה
כן עסק   כמו. כתב טסלר סיפור ומחזה, יתה עיקר עיסוקולצד כתיבת השירה שה

  .טסלר בתרגום שירה ופרוזה מרוסית ואידיש
  

וכרבים מבני דורו הושפע , תרמןונסקי ואלבן דורם של של טסלר היה 
ומפואטיקת , הושפעו מהזרם הסימבוליסטי  שלושת המשוררים.מהפואטיקה שלהם

   . פואטיעם זאת לכל אחד מהם יחוד. השנינות
  

 בשיריו  יש:מיצלולית-שנינותית-טיקה של טסלר היא פואטיקה סימליתהפוא
ביטוי  הבאים לידי,  פואטיקת השנינות אקמאיזם ושלשלמאפיינים של הסימבוליזם 

, מיצלולית-שנינותית-המאפיינים של הפואטיקה הסימלית .בדרך מיצלולית בעיקר
מבנה של השירים ב, בתמאטיקה, החוויה המתוארת באים לידי ביטוי במהות

בהיבט של תפיסת הקורא את החוויה גם  באה לידי ביטוי זו פואטיקה . ובסגנונם
החוויה המתוארת במהותה  ברוב שירי  .תקבלות של שירת טסלר ובההמתוארת

 צרתויה, ולת מאפיינים קונקרטייםנט ,אובייקטיבית, טסלר היא חוויה מופשטת
  .אווירת מיסתורין באמצעים סימליים

       
הטבע מהווה נושא מרכזי . היבט התמאטי טסלר הוא משורר של הטבעב
ם הטבע הוא ברוב השירי. רקע לשירים בהם הטבע הוא נושא משני או, בשירתו

תפיסת הטבע של טסלר היא תפיסה לפיה האדם הוא . המטאפורית הבסיס ללשון
. החוויה המתוארת איננה חיצונית לדובר בשיר אלא הוא חלק ממנה .חלק מן הטבע
נושא זה מופיע . פואטי-לר באינטנסיביות הוא הנושא הארסעוסק  טס נושא נוסף בו

 הנושא השלישי המופיע בשירת טסלר הוא .השירים  ברמת מובחנות שונה כמעט בכל
היד -לק הארי של שירים אלה נותר בכתביהח. העלייה לארץ וההאחזות בה נושא

יש חטיבה של שירים העוסקת " גבעול במרחבים" בספר ,עם זאת. העת-ובכתבי
  .בנושא זה
  

נושא רביעי בו עוסק  טסלר הוא נושא הזיקה בין אובייקטים בעלי מאפיינים 
,  כלל-הזיקה היא זיקה חיובית בדרך . קבייםלאובייקטים בעלי מאפיינים נ ,זכריים

לעיתים אנושיים וברוב המקרים חסרי זהות  , ייצוגייםהם  אם כי האובייקטים
עם זאת אלמנטים הגותיים או . יש בין השירים שירי הגות מעטים .אנושית ברורה

  .לזהות כמעט בכל שיר בסיס אידאי ניתן
       

-שנינותית-אים לידי ביטוי בפואטיקה הסימליתב,  אלה של שירת טסלרנושאים
בעירפול עיקר הביטוי של הפואטיקה הטסלרית במישור התמאטי הוא . מיצלולית

 ובחלקיות של ,בעיסוק בלתי מובחן במספר נושאים בו זמנית בשיר אחד ,יתמאט
שימוש א הו, של טסלרביטוי תמאטי נוסף לפואטיקה . המתוארות הסיטואציות

 .המגבירים את העירפול התמאטי הבסיסי, ובלתי קונקרטיים טים ייצוגייםנבאלמ
 ניתן לראות קו התפתחות דיאכרוני בשירת טסלר כאשר השירים בתחילת דרכו היו

דבק טסלר בקו  עם הזמן.  ועסקו  בנושאים יותר מובחנים וקונקרטייםבהירים יותר 
כאשר , המיסתורין ,הנוטה לכיוון העירפולדית ירה יחוהוא יצר ש. יחודי שלוהפואטי 

 תקציר העבודה
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 נוסף לכך יש הקפדה על לשון מדויקת אם כי .דומיננטיהיסוד המיצלולי הפך 
  . אזוטרית כתוצאה מההשפעה האקמאיסטית על שירת טסלר

       
האלמנט השנינותי של הפואטיקה של טסלר בא לידי ביטוי בהיבט התמאטי 

 זיקה בין אלמנטים קוסמיים מואנשיםב, חיים ומוותנושאים כמו בניגודיים  ביחסים
וכן בעומס התמאטי של נושאים שונים שאינם , בעלי מאפיינים גבריים ונשיים

   .אלה עם אלה בשיר אחד מתיישבים
     

 יש. הוא חוסר עקביות של מוטיבים חוזרים, מאפיין תמאטי נוסף בשירת טסלר
 אך העירפול והחלקיות של. ם השוניםבשירי טסלר פריטים חוזרים השייכים לנושאי

התמאטיקה . הסיטואציות אינם מאפשרים יצירת רצף של מוטיבים חוזרים
  . טת החוויה המתוארתוחוסר העיקביות המוטיבי  יוצרים  קושי של קלי המעורפלת
      

כאשר אין ,  בנוי מארבע חטיבות"גבעול במרחבים" ספר השירים של טסלר 
 .אין חלוקה לפרקים למעט הפרדה גרפית  במדור סדר השירים. ביניהן הפרדה ברורה

  .  שונה לכל חטיבה בספר מיקוד  תמאטי  קיים עם זאת
  

החטיבה השניה . ברובה בטבע ובמקומו של האדם בוטיבה הראשונה עוסקת הח
ות בעלות מאפיינים זכריים לישויות בעלות מאפיינים יו ביחסים שבין ישמתמקדת 

שייכים אירועים הם ובנושאים חברתיישית עוסקת בעיקר בישלהחטיבה ה. יםנקבי
   .עוסקת בכל הנושאים שהוזכרועית יהחטיבה הרב. להיסטוריה של העם והארץ

  
הסדירות המבנית  והפרוסודית של רוב   פער שנינותי ביןמבחינה סגנונית קיים

ה מסודר רוב השירים בנויים במבנ .ובין העירפול התמאטי והמוטיבי שלהם, השירים
. היא גברית נשית לסירוגין של בתים בני מספר זוגי של שורות כאשר החריזה

משקל אחיד ימבי או  רוב השירים הם בעלי. הסדירות המשקלית ניכרת גם היא
  .אנפסטי

         
מאפיינים אזוטריים במידה  ויש לו, אוצר המילים של טסלר נשגב בדרך כלל

רמת הלשון  .ויש שימוש מדויק אך נשגב בלשוןיש חידושים לשוניים בשירים . רבה
 ואיכותה מגבירים את הקושי והעירפול התמאטי הנובעים מן הפואטיקה

   . של טסלר מצלולית-שנינותית-הסימלית
  

ין  חוסר מובחנות בקיים .הלשון המטאפורית של שירת טסלר גדושה ביותר
 .ן אזוטרית ונשגבת היא לשוהננקטת  הלשון הפיגוראטיבית .דימויים ומטאפורות

האלוזיביות או הסמאנטיות הוא  הקשר בין רשתות ההשוואה המטאפוריות או
על רקע רשתות ההשוואה המאוחדות  לרוב על בסיס  .קשר מיצלולי בעיקרו

 .הם קלושים ביותרירדימויים שקוי הדמיון  בין איב מיצלולי נוצרות מטאפורות או
מציב טסלר , רשתות ההשוואה השונות של כלל-מיון המיצלולי בדרךעל רקע הד

   .הנושאים ברובם אופי אידאי, ברמות חדות שונות, שנינותיים צירופים
  

 בעלת מוקד קשב  תפיסת הקורא את החוויה המתוארת בשירת טסלר היא
חוויה בעלת תדמית מורחבת הפיצול בתפיסת הקורא נוצר בשל  עיצוב של . מפוצל

 חוסר הלימה יה השירית  כמו כן יש בחוו.צוגיתמעורפלת ויי קופצנית, לא אחידה
היסוד המיצלולי הוא היסוד  .ה המתוארת לבין המציאות החיצוניתבין החווי

  . מובחן וברוראיננו המארגן את קרעי הסיטואציות המעורפלות והוא כשלעצמו
הגורמים לאי ההתקבלות של טסלר הם פנים  .ניין סוגיית אי ההתקבלות של טסלרלע

  . יש קושי להפריד בין השניים. ים וחוץ ספרותיים כאחדספרותי
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 Abstract 

 

This study is a monograph about the poet Eliahu Tessler. 
Eliahu Tessler was born in Uman, Ukraine and emigrated 

to Israel with his family in 1920. His first poems were 

published in 1924 in Hedim, a Hebrew magazine. He 

published his poetry in journals throughout the 1930s and 

40s. In 1960, he chose twenty-six of his sixty-five poems 
and published them in the book, Giv'ol B'Merhavim.  Some 

of the remaining poems were published in various 

magazines while others remained as unpublished 

manuscripts. Along with his main occupation of writing 
poetry, Tessler wrote a short story and a play. Tessler 

also worked as a Hebrew translator of poetry and prose 

from the original Russian and Yiddish. 

 

Tessler was part of the generation of Shlonsky and 
Alterman and, like many of that generation, was 

influenced by their poetic approach. These three poets 

were highly influenced by Symbolism and the Poetry of 

Wit. However, they each wrote from a unique poetic 

perspective. 
 

The poetic approach of Tessler may be defined as 

symbolic-witty-tonal. In his poetry, nuances of Symbolism 

and the Poetry of Wit are expressed primarily through 

tonality. The qualities of symbolism-witticism-tonality are 
expressed through a number of elements, these include: 

the description of the essence of an experience; theme; 

poetic structure; and, in the style itself. Another element 

contributing to the effect is the perception of the reader 
and a resulting willingness to accept Tessler's poetic 

description of his experience.  Most of his poetry is 

objective, employing abstract description without anything 

tangible or concrete. His use of symbols creates an 

atmosphere of the mysterious. 
From the point of view of the theme, Tessler's poetry is 

naturalist. It plays an active role in his poetry and is used 

as a backdrop for other themes.  His metaphorical 

language also stems from Nature. It is clear from his work 

that Tessler believes that man is an integral part of 
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Nature, for the narrator of the poetry describes the 

experience from within, never as a detached observer.   

Tessler also dealt intensively with the subject of Art-
poetic. This subject appears to some extent in almost all 

of his poetry.  

The third theme that appears in Tessler's poetry is the 

subject of his immigration to Israel and his determination 

to overcome all hardships.  Most of the poems dealing 
with this theme have either been published in journals or 

remained as unpublished manuscripts. The book Gevol 

B'Merhavim devoted a section to the subject.  

 
The fourth theme that Tessler deals with is the affinity 

between objects with masculine qualities and those of 

feminine qualities.  This affinity is positive in most cases, 

although the objects are strictly representational.  Seldom 

are they personified and in most cases show no clear 
human identity whatsoever.  

Some of Tessler's poetry is purely philosophical. But in 

general, almost every poem contains elements of 

philosophy and ideology.  

The themes of Tessler's poetry are expressed through his 
unique language of symbolism-witticism-tonality. His 

themes, in general, are presented through a fog of 

vagaries. He deals with several undefined themes 

simultaneously in one poem, while at the same time, 

describes only partial situations.  Through the use of 
representational, non-concrete elements, Tessler 

magnifies this nebulous effect.  

Tessler remained unknown to the public. His lack of 

recognition stemmed from non-literary as well as literary  
Factors.  
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SUMMARY  

 
Background: Diabetes Mellitus (DM) is the most common endocrine disease, afflicting an estimated 10% of the adult 

population in Western society, and its frequency is expected to grow. DM is a chronic disease of metabolic dysfunctions 

associated with defective insulin function. Coronary artery disease, arrhythmias and cardiovascular complications are the 

most common causes of morbidity and mortality in the diabetic patient. The "diabetic heart" carries a yet not fully 

understood abnormality, which causes more severe heart damage.   

Growth hormone (GH) and insulin-like growth factor I (IGF-I) are important mediators of growth and metabolism and have 

both common and distinct actions. Previous studies showed a relationship between the GH/IGF-I axis and diabetic 

complications such as nephropathy and retinopathy. Data on the involvement of this endocrine axis in the diabetic heart is 

scant.  

A major mediator of cardiovascular diabetic complications is the renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS). The 

angiotensin-converting enzymes (ACE, and the recently discovered ACE2) are key enzymes for the RAAS pathway. 

Current available therapy with ACE inhibitors does not fully prevent the diabetic related complications in heart and 

kidneys. Therefore, the investigation of additional pathogenic pathways (such as the GH/IGF) is justified.  

Study purpose: To detect changes in cardiovascular tissue in DM, with high attention to the changes in the GH/IGF-I axis 

and the RAAS, using DM in animal models (resembling type I and II).  

Methods: In the current research the following experimental models were used:  

1. NOD mouse model of type I DM, which examined the influence of pharmacological interventions on the diabetic heart, 

including the use of: 

a. A GH receptor (GHR) antagonist- G120k-(PEG), for 3 weeks. The first system included 4 groups: (C) control non-

diabetic mice; (D) diabetic mice; D or C mice injected with GHR antagonist (DA/ CA). 

b. Somatostatin (SST) analogues (SomatoprimTM/Octreotide) (DS/DO groups) and an ACE inhibitor- Enalapril (Dace), for 

3 weeks.  

2. The db/db mouse model of type II DM, which is a genetic model caused by an inactivating mutation of the leptin 

receptor gene. In this model we examined both baseline differences between C and D as well as the influence of treatment 

with a SST analogue (SomatoprimTM). The experiment was divided into 2 systems which included 4 groups each. The short 

term group- 4 weeks of treatment from DM appearance. The long term group- treatment was initiated 4 weeks after the 

appearance of DM.  

3. Male Sabra rat model (SBH/y): after weaning, these rats develop salt sensitive hypertension. At age of 8 weeks DM was 

induced by two injections of streptozotocin (STZ). After DM was established animals were fed ad libitum by food 

containing NaCl 8% and free access to water. In this experiment we examined the changes in the RAAS after 6 weeks of 

both hypertension and DM type I. 4 groups were included: C; D; D/C rats fed with salt (DSalt/CSalt). After 6 weeks of DM 

and salt exposure the animals were sacrificed. 

In all experiments heart tissue and serum were collected and tested for gene and protein expression and histology stains in 

order to evaluate for morphologic changes, fibrosis and hypertrophy markers (TGF-β & β-MHC), as well as GH/IGF-I and 

RAAS involvement in diabetic heart. 
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Results: 1.a. Examination of the involvement of GH/IGF-I axis and RAAS after three weeks of DM type I .   

After 3 weeks of type I DM in the NOD mice there is a significant decrease in heart weight (HW) in D, which is 

accentuated in DA. However, cardiac β-myosin heavy chain (β-MHC) was increased in both D and DA. No changes in the 

cardiac levels of components of the GH/IGF system could be detected, but a significant increase in ACE and a decrease in 

ACE2 were seen in D. This point to increased levels of free AngII in D, which is a stimulus for hypertrophy and fibrosis.  

  1.b. Examination of the effects of SST analogues and an ACE inhibitor on the expression of GH/IGF-I axis in DM type I. 

DM was associated with a decrease in HW, which was blunted by the use of the SST analogues        and Enalapril (DS, 

DO, Dace) compared to C. The SST analogues [DS, DO but not Enalapril treatment (Dace)] caused a significant reduction 

of serum GH levels in the experimental groups. Serum IGF-I levels were decreased significantly in the D group, compared 

to C. In the DS, DO groups the IGF-I levels fluctuated in-between the normal and the low observed level in DM. There was 

a significant reduction of cardiac IGF-I gene expression in D and a further reduction in the DS, DO, Dace groups compared 

to C. In addition, an increase in GHR gene expression was observed in the DS, DO, Dace groups compared to C. 

Examination of GHR, Jak-2, STAT-5 and phospho STAT-5 proteins, that have an important role in mediating GHR signal 

transduction, didn’t reveal significant differences between the groups. 

2. Examination of the cardiac GH/IGF-I axis and the cardiac RAAS in DM type II.  

HW was significantly increased in the diabetic animals (D, DS) after short and long-term experiments. Significant decrease 

in heart weight to body weight (HW/BW) ratio was observed in the diabetic groups (D, DS). Cardiac β-MHC gene levels 

showed a significant increase in the diabetic animals (D, DS) compared to C. In the long-term experiment β-MHC gene 

expression was elevated only in the DS group. Type-IV collagen gene expression decreased in the D, DS groups only after 

the long-term experiment. Examination of RAAS involvement showed an increase in ACE gene expression in the D, DS 

groups compared to β-actin.  ACE2 gene expression was increased in the D and DS groups in comparison to C. 

3. Examination of RAAS in a  rat model of DM type I and hypertension.  

Blood pressure (BP) was significantly raised among the salt fed groups (CSalt, DSalt), and significantly reduced in the D 

group compared to C. A significant decrease was observed in BW in the D, DSalt groups compared to C and- CSalt groups. 

HW/BW ratio was increased in the experimental groups D, CSalt, DSalt compared to C. β-MHC expression was 

significantly increased in the D, DSalt groups compared to C and- CSalt groups. In addition, a significant increase was 

observed in Type-III collagen in the experimental groups compared to C. The TGF-β gene expression was found to be 

significantly increased at high levels in the D, DSalt groups compared to C and- CSalt groups. ACE gene examination 

showed significant increase in its expression in the D, DSalt groups compared C and- CSalt groups. In addition, significant 

decrease was observed in ACE2 gene expression in D, DSalt groups compared to the CSalt group. It is possible that the 

increase in TGF-β gene was derived from the increase in free AngII in cardiac tissue due to the observed elevation in ACE 

and decrease in ACE2. 

In conclusion: All these findings point to an absence of a significant GH/IGF-I axis involvement in myocardial tissue 

during DM, and divert the attention (back) to RAAS. This thesis presents the involvement of RAAS and its changes caused 

by DM in myocardial tissue, early after DM onset. The decrease in ACE2 and the increase in ACE in the myocardium in 

association with the increase in expression of β-MHC hint for an increased local synthesis of angiotensin II that may 

mediate future cardiac remodeling and fibrosis. These results may be a basis for development of new drugs (in addition to 

ACE inhibitors used for the control of hypertension), which focus in the activation of ACE2 and will be used for clinical 

treatment of DM patients.  
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  בסיבוך הלבבי הנלווה למחלת הסוכרתRAAS ומסלולGH/IGF-Iמעורבות ציר:נושא העבודה
 

 ברזני-חן חייט:שם המגיש
 

 ר יעל שגב"ד:שמות המנחים
 דניאל לנדאו'                      פרופ

 
 תקציר

 
 האוכלוסייה הבוגרת בעולם מכלל10% -שכיחותה כיום הנה כ, הנה המחלה האנדוקרינית הנפוצה ביותר סוכרת:רקע

 אשר המשותף להן ליקוימטבוליות  הנה למעשה קבוצה של תסמונותוכרתס. והיא אף עשויה להמשיך ולעלותהמערבי

קרי לתחלואה ותמותה בקרב הנן הגורם העי,ומחלות לבהפרעות קצב, תסמונת עורקית כלילית.בתפקוד הורמון האינסולין

 .הגורמת לנזק לבבי חמור, אשר איננה מובנת עד תוםאנורמאליותטבועה "לב הסוכרתי" ב.וכרתחולי ס

פעילות דומה וחשיבות בגדילה נורמאלית של רקמות,I (IGF-I) וגורם גדילה דמוי אינסולין מסוג(GH)הורמון הגדילהלציר

 סיבוכים הנלווים למחלת,תיהנפרופתיה ורטינופ  לביןGH/IGF-Iמחקרים קודמים הדגימו קשר בין ציר.הגוף ובמטבוליזם

 . ברקמת לב סוכרתית מועטים GH/IGF-Iנתונים על מעורבות ציר.הסוכרת

 -אנזימי המהפך.סיבוכים לבביים הנלווים לסוכרת הנה מתווך עיקרי ב,(RAAS)אלדוסטרון-אנגיוטנסין-מערכת רנין

angiotensin-converting enzymes )ACEוהתגלית האחרונה - ACE2(י תפקיד מרכזי במסלולבעלRAAS.זמינות

לפיכך קיימת הצדקה.ברקמות הלב והכליותוכרתת במלואה את הסיבוכים הנלווים לס איננה מונעACEהטיפולים במעכבי

 ).GH/IGF-Iכמו(לחקר מסלולים פתוגניים נוספים

 GH/IGF-Iם בציר גורמי הגדילהשינויים המתרחשיל תוך שימת הדגש,וכרתסקמת שריר לב בר שינויים ברותיא :מטרה

 .II) - וI מסוגוכרתסהמדמים( בחיות ים של סוכרתמודלב,RAASומסלול

 : במחקר הנוכחי נבדקו מטרות הניסוי במערכות הניסוי הבאות:שיטות

 :לל שימוש בכו לב סוכרתי חומרים פארמקולוגים על אשר בחן את השפעתI מסוגוכרתס לש NODמודל עכבר.1

: קבוצות ניסוי4 במערכת זו נכללו. שבועות3 במשך]G120k-(PEG)מסוג [GH (GHR) -אנטגוניסט לקולטן של . א

 כרתיות מטופלים באנטגוניסט עכברות ביקורת וסוC אוD (D); עכברות  סוכרתיות(C); עכברות לא סוכרתיות-ביקורת

 GHR .(CA/DA) -של

 ACE Enalapril (Dace)-ומעכב DS/DO)( (SomatoprimTM/Octreotide) (SST)  סומטוסטטיןשל לוגיםאאנ. ב

 . שבועות3 במשך

נבחנו במודל זה .ללפטיןהמהווה מודל גנטי הנגרם כתוצאה ממוטציה בגן הקולטן,II מסוגוכרת של סdb/dbמודל עכבר.2

ניסוי חולקה.SST (SomatoprimTM) - השפעת הטיפול באנאלוג של וכןתת הביקורת לסוכרתיוהבדלים בסיסיים בין קבוצ

קצר( שבועות4 למשך,וכרת מיד לאחר הופעת סחל הטיפול האחתב .מערכת קבוצות ניסוי בכל4 לשתי מערכות וכלל

 ).ארוך טווח(ועות נוספים שב4 מבוססת למשךוכרת שבועות לאחר ס4  הטיפול ניתןשנייהב .)טווח

 חולדות אלה מפתחות יתר לחץ דם כתלות, לאחר גמילה:)y/SBH(  ממין זכרSabraמודל חולדות.3

לאחר streptozotocin  .(STZ) באמצעות שתי הזרקות שלI מסוגוכרת שבועות הושרתה ס8 בגיל.בתזונת המלח שלהם

 6  לאחרRAAS -ב בניסוי זה נבחנו השינויים. וגישה חופשית למיםNaCl 8% הוזנו החיות במזון המכיל,וכרתהופעת ס

 מדיאטת מלח שניזונו חולדותC אוD ;C D; : קבוצות ניסוי4 הניסוי כלל.I מסוגוכרתסור לחץ דםועות של יתשב

(CSalt/DSalt).הוקרבו החיות  והזנת מלחוכרת שבועות של ס6 לאחר. 

 צביעות היסטולוגיות בוצעו ובכל הניסויים נאספו רקמות לב וסרום לצורך בחינת ביטוי גנים וחלבונים

  וכן נבחנה(TGF-β,  β-MHC)סמנים לפיברוזיס ולהיפרטרופיה,במטרה לאבחן שינויים מורפולוגיים

 . ברקמת לב סוכרתיתRAAS - ו GH/IGF-Iמעורבות ציר

  .I בתום שלושה שבועות של סוכרת מסוגRAAS - וGH/IGF-I בחינת מעורבות הציר.א.1 :תוצאות

 אשר מועצמתוכרת במשקל הלב בס משמעותיתיעה ירידה מופ,NOD בעכברות מזןIסוג מוכרתלאחר שלושה שבועות של ס



II

 (D, DA).עולה בשתי קבוצות הניסוי הסוכרתיותלבבי β-MHC - הגן לביטוי,אולם.GH (DA) אנטגוניסט שללאחר מתן

 ACE2 וירידה בביטויACEוינצפתה עליה משמעותית בביט,אבל,בלב GH/IGF-Iצירה י מרכיביביטו בנוייםלא נמצאו שי

  .עורר היפרטרופיה ופיברוזיסאשר מ,יותוכרתסחיות חופשי בAngII תוצאה המצביעה על עליה ברמות.(D) במצב הסוכרתי

 .I מסוגוכרת בסGH/IGF-I על מעורבות הצירACE ומעכבSST -לנת השפעות אנאלוגים שבחי.ב.1

 Enalapril  (DS, DO, Dace) - וSSTמה בעקבות מתן אנאלוגים שלאשר נבל, במשקל הלב קושרה לירידהוכרתס

גרמו לירידה משמעותית]Enalapril (Dace)אך לא מתן SST] DS, DO - האנאלוגים של.בהשוואה לקבוצת הביקורת

 בהשוואה(D) בסרום ירדו באופן משמעותי בקבוצת הניסוי הסוכרתיתIGF-Iרמות . בסרום קבוצות  הניסויGHברמות

  הנצפית הנמוכה  נעו בתווך שבין התקין לבין הרמה IGF-I רמות,DS, DO)(  המטופלות בקבוצות הניסוי.לקבוצת הביקורת

ירידה נוספת נצפתה בקבוצות הניסויו (D) בקבוצת הניסוי הסוכרתיתירד משמעותית,לבבי IGF-I - להגןביטוי .בסוכרת

בקבוצות הניסוי,GHR - לנצפתה עליה בביטוי הגן, בנוסף.ה לקבוצת הביקורת בהשווא(DS, DO, Dace)המטופלות

 GHR, Jak-2, STAT-5, phospho-STAT-5  ביטויבחינת . בהשוואה לקבוצת הביקורת(DS, DO, Dace)המטופלות

  .יסוילא חשפה הבדלים משמעותיים בין קבוצות הנ,GHRחלבונים המעורבים בשפעול מסלול העברת האותות של

  .II מסוגוכרת ברקמת שריר לב בסRAAS - וGH/IGF-Iבחינת מעורבות הציר.2

 ירידה משמעותיתנצפתה .לאחר ניסוי קצר וארוך טווח,(D, DS)משקל הלב עלה באופן משמעותי בחיות הניסוי הסוכרתיות

הציגו עליה ,לבבי β-MHC - ל הגןרמות .(D, DS) בקבוצות הניסוי הסוכרתיות(HW/BW)ביחס רקמת הלב למשקל הגוף

 β-MHC - ל ביטוי הגןבניסוי ארוך טווח).(C בהשוואה לקבוצת הביקורת(D, DS)משמעותית בחיות הניסוי הסוכרתיות

 DS),(D בקבוצות הניסוי הסוכרתיותרד יType-IV collagen -ביטוי הגן ל.(DS)רק בקבוצה הסוכרתית המטופלתעלה

 ,D)(קבוצות הניסוי הסוכרתיותב ACE - ל הציגה עליה בביטוי הגןRAASבחינת מעורבות . טווח בלבדלאחר סוכרת ארוכת

DS ביחס לביטוי β-actin.ל ביטוי הגן - ACE2 עלה בקבוצות הניסוי הסוכרתיות  (D, DS)בהשוואה לקבוצת הביקורת . 

  .I מסוגסוכרת ברקמת שריר לב במודל חולדה לRAASבחינת מעורבות.3

 וירד משמעותית בקבוצת הניסוי(CSalt, DSalt) עלה בצורה משמעותית בקבוצות הניסוי הניזונות ממלחלחץ הדם

 ,D)( ירידה משמעותית נצפתה במשקל הגוף בקבוצות הניסוי הסוכרתיות.(C) בהשוואה לקבוצת הביקורת(D)הסוכרתית

DSaltה ממלחורת ולקבוצת הניסוי הניזונ בהשוואה לקבוצת הביק .(C, CSalt) בשלוש עלה משקל הלב למשקל הגוףסיח 

 עלה באופן משמעותי בקבוצות הניסויβ-MHC ביטוי.C) ( בהשוואה לקבוצת הביקורתD, CSalt, DSaltקבוצות הניסוי

עליהנצפתה,בנוסף C, CSalt).( בהשוואה לקבוצת הביקורת ולקבוצת הניסוי הניזונה ממלחD, DSalt)(הסוכרתיות

ביטוי.(C)בהשוואה לקבוצת הביקורת  D, CSalt, DSaltקבוצת הניסוישלוש בType-III collagenמשמעותית בביטוי

בהשוואה לקבוצת D, DSalt)(נמצא גבוה באופן משמעותי ברמות גבוהות בקבוצות הניסוי הסוכרתיות,TGF-β - להגן

 הציגה עליה משמעותית בביטויו בקבוצות הניסויACE - לבדיקת הגן.C, CSalt)(הביקורת ולקבוצת הניסוי הניזונה ממלח

נצפתה ירידה,בנוסף(C, CSalt). בהשוואה לקבוצת הביקורת ולקבוצת הניסוי הניזונה ממלחD, DSalt)(הסוכרתיות

י הניזונה ממלח בהשוואה לקבוצת הניסו(D, DSalt) בשתי קבוצות הניסוי הסוכרתיותACE2 - למשמעותית בביטוי הגן

).(CSalt לייתכן כי העלייה בביטוי הגן - TGF-βנגזרת מהעלייה בביטוי AngIIחופשי ברקמת הלב כתוצאה מהעלייה 

 ACE2. והירידה בביטויACEהנצפית בביטוי

,וכרת  ברקמת שריר הלב במהלך סGH/IGF-I ממצאי עבודה זו מצביעים על חוסר מעורבות בולטת של הציר:סיכום

 ברקמת שרירינויים החלים בו והשRAAS עבודה זו מציגה את מעורבות מסלולRAAS.למסלול)חזרה(ומסיטים את הדגש

 ברקמת שריר הלב מקושרות עם העלייהACE והעלייה בביטויACE2 הירידה בביטוי.וכרתסמחלת ה מ כתוצאה,הלב

. פיברוזיס ועיצוב מחדש ברקמת הלבעשוי לתווך תהליכי אשר,AngII על עלייה בייצור מקומי שלורומזות β-MHCבביטוי

אשר) המשמשים בויסות לחץ הדםACE, למעכבי,בנוסף(ת בסיס לפיתוח חומרים חדשים תוצאות אלה עשויות להוו

 .וכרת וישמשו לטיפול קליני בחולי סACE2יתמקדו בשפעול
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Abstract 

This dissertation focuses on the role of traumatic memory in second-

generation narratives and explores the ways in which these narratives shape memory 

as they construct history and individual and collective Jewish identity. At the present 

moment in history, when many survivors have already passed away and the remaining 

ones are aging, the task of transmitting Holocaust memory becomes all the more 

urgent for the second generation. The narratives under discussion here include works 

of fiction, autobiography, memoir, and other, less easily defined or hybrid generic 

categories (such as Art Spiegelman’s Maus). They were written by Jewish authors 

from the United States and Canada from the 1980s until the present day. This study 

demonstrates how second-generation narratives function in the transmission by 

survivors of traumatic Holocaust memory and in the construction of Jewish history 

and identity, both individual and collective. I argue that this literature is the site 

where, in the second generation, the process of working-through traumatic Holocaust 

memory helps shape individual and collective Jewish identity for the post-Holocaust 

generation and for transmission to future generations. Using theories of trauma, 

models of memory, theories of autobiography, narrative and identity, and applying 

historical and psychological background to the texts under examination, I illuminate 

the ways in which these narratives reflect the consciousness of their time and place. 

While these texts are part of a long and ongoing Jewish tradition of writing about 

catastrophe and transmitting memory through written narrative, they depart from the 
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  תקציר

, טראומטי בנרטיבים של דור שני לשואההזיכרון העבודת דוקטורט זו עוסקת בתפקיד 
 כדי הבניית היסטוריה וזהות יהודית ובוחנת את הדרכים בהן נרטיבים אלה מעצבים זיכרון תוך

רבים מבני הדור , ניצולים רבים הלכו לעולמם והנותרים מזדקניםש לאחר, כיום. קולקטיבית ואישית
. מאי פעם העברת זיכרון השואה לדורות הבאים נעשית דחופה יותר תמטלהשני לשואה חשים כי 

 יומן ,אוטוביוגרפיה,  סיפורתכולל, שוניםאנרים ספרותיים 'הנרטיבים שנידונים במחקר זה שייכים לז
 אנרים'מטשטשים גבולות בין זה, )פיגלמןש של ארט Mausכגון  (טקסטים ו, )memoir(זיכרונות 

של  שנות השמונים בין ונכתבו ,ב וקנדה"יצירות אלו הם פרי יצירתם של סופרים יהודים מארה. שונים
 כתבו בנינרטיבים שם של תפקיד גים אתמחקר זה מד. המאה העשרים לתחילת המאה הנוכחית

אני . הדור השני בהעברת זיכרון טראומטי ובהבניית היסטוריה וזהות יהודית אישית וקולקטיבית
הזיכרון הטראומטי ) working-through(טוענת שספרות זו היא המצע עליו מתרחש תהליך עיבוד 

השואה והעברת  - קטיבית של דור אחרשל הדור השני תוך כדי עיצוב הזהות היהודית האישית והקול
, נרטיב וזהות, אוטוביוגרפיה, תוך שימוש בתיאוריות של טראומה. זיכרון השואה לדורות הבאים

אני מאירה את , טקסטים הנידונים הלשפסיכולוגי ההיסטורי והרקע על ידי חקר הו, מודלים של זיכרון
 הם חלק ה שטקסטים אלעודב. בו נכתבומקום למודעות לזמן ואלה הדרכים בהן משקפים נרטיבים 

הם נפרדים , ממסורת יהודית רבת שנים ודורות של כתיבה על חורבן והעברת זיכרון דרך נרטיב
מחקר משמעותי זהו .  ובתפיסת עולמם,בהתייחסותם לזיכרון, ים בהם הם כתוביםאנר'זבממסורת זו 

 היסטוריה וזהות במבחר נרטיבים של ,וחדשני בתחומו משום שהוא דן בסוגיות של זיכרון טראומטי
  .  ה יחדיו לדיון במונחים אלטרם צורפוהדור השני ש

הפרק הראשון של עבודת דוקטורט זו מספק רקע תיאורטי והיסטורי לניתוח הטקסטים 
בני  עם יםוקיימת מחלוקת בשאלה מי נמנ, אין הגדרה אחת" הדור השני "מונחל. בפרקים הבאים

י מגדירה את הדור השני כקבוצה המורכבת מכל היהודים שנולדו בדור שלאחר אנ. הדור השני לשואה
חולקים בנטל האובדן הקולקטיבי בני הדור הזה משום ש, ובין אם לאובין אם הם בני ניצולים , השואה

מכיוון שכל דור נוחל מורשות וזיכרונות מהדורות הקודמים . ובזהות הקולקטיבית הנובעת מאובדן זה
  . חשיבות בדיון שלי- רבתסוגיההדורות היא חלוקת , לו

תרבותי של דור יהודי צפון אמריקה של אחרי השואה כדי -חשוב להבין את הרקע ההיסטורי
מודעות האני סוקרת בקצרה את מסלול התפתחות , לכן. למקם את הנרטיבים הנידונים בהקשר זה

וקבת אחר השינויים שהתחוללו אני ע. שואה בצפון אמריקה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייהל
כאשר זיכרון זה עבר תהליך של הדחקה , בקהילה היהודית כלפי זיכרון השואה החל מסוף המלחמה

  .  הוא מתאפיין כמרכיב מרכזי בהבניית הזהות היהודית בצפון אמריקהכאשר, ועד להווה, והשתקה
קת הזהויות וההכרה פוליטי.  מורשת משותפת של זיכרון טראומטיחולקים הדור השני בני

 עודדו )השנים בהן בני הניצולים הגיעו לבגרות(הגוברת בזהות אתנית שאפיינו את שנות השבעים 
אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש הכירו , בה בעת. את עליית המודעות העצמית של הדור השני

ויכים לחוויות טראומטית המש-לראשונה בעובדה שבני ניצולים מראים סימפטומים של תסמונת פוסט
בני ניצולים הראו תסמינים התנהגותיים המעידים על בעיות הקשורות , בנוסף. השואה של הוריהם

ודית ' דינה ורדי וגפסיכואנליטיקאיותה. ביחס להוריהם) individuation(להבניית זהות ולייחוד 
  .בניתוח הנרטיבים בהן אני דנה קסטנברג עוסקות בסוגיות 

דורות עבור ה בעיצוב דמות השואה הןשני ממלאים תפקיד מכריע נרטיבים של הדור ה
 מבטאיםנרטיבים של טראומה , ככלל. זיכרון היהודי הקולקטיביל בהנחלת זיכרון השואה הן ו,הבאים

 משובש ואה, כזיכרון של חוויה טראומטית, אולם זיכרון השואה.  עד לכתיבתםדחקהואת מה ש
גורם  החלקי של זיכרון השואה אופיו. גרים את הבנת מהותוותנאים אלו מגבילים ומאת, ומקוטע

  משלהם תוך הפעלת הדמיון כדי להשלים פערילכידיםסופרי הדור השני לנסות לבנות נרטיבים ל
הנרטיבים המקוטעים של הניצולים אינם מאפשרים , לעיתים קרובות.  מהוריהםוירשאותם זיכרון 

 דרך היאהבניית נרטיבים שלמים , לכן. אומטי של השואהדור השני גישה מלאה לזיכרון הטרבני הל
  . כפי שאני מדגימה בעבודה זו, טראומה להחצין ולעבד אחת

כדי לבחון את ,  הדור השניבןבפרק השני של המחקר אני מתמקדת בדמות היוצר 
 Maus, A( על שני חלקיו Maus מןלספרו של ארט שפיג. לייצוג הבניית זהות ביןההצטלבויות 

Survivor's Tale: My Father Bleeds History [1986] and Maus, A Survivor's Tale II: And 
Here My Troubles Began [1991] (דרכים בהן האני מראה את . תופס מקום מרכזי בדיון זה

של ייצוגו הדור השני בנרטיב ואת בן יוצר ה עבר השואה מכתיבה את הבניית זהותו של ו שלנוכחות



תיאורית על ,  מריאן הירשטבעה שpostmemoryהניתוח שלי מסתמך על המושג .  ביצירתועבר זה
במרכז הפרק עומד .  דינה ורדיטבעהש" נושא חותם"המונח על ו, ון איקין'האוטוביוגרפיה של פול ג

 עולים על פני השטח כחלק האני טוענת שנרטיבים אל. Maus-הדיון בקיומם של נרטיבים מוסווים ב
, אני מנתחת את המוטיב החוזר של אילמות בנרטיב, בנוסף.  עיבוד הזיכרון הטראומטימתהליך

-working(אני טוענת שלמרות שישנו עיבוד . במיוחד בהקשר של היומנים המושמדים של אניה
through (הסגירה , מסוים של הזיכרון הטראומטי)closure (בלבדשמושגת בתהליך זה היא חלקית  .  

 ובו אני מציעה קריאה של מקום כמרכיב מרכזי ,"חזרה"וסק בנרטיבים של הפרק השלישי ע
, הדור השניבני  של יםמתוך ניתוח זה עולה הבעייתיות של הבניית זהות בנרטיב. בהבניית זהות

אלא גם על ידי , למקומות העבר מושפע לא רק מעקירתם וגלותם בזמן ובמרחבהם קשר שלהש
 lieux de m?moireתוך שימוש במושג . צוניים שחלו במקומות העברמימדי האובדן או השינויים הקי

אתרי הם   lieux de m?moireכך ש פיתוח שמכיר ב– פיאר נורה ופיתח דומיניק לקפרה טבעש
, מאמרים, יומני זיכרון, יומני מסע( אני מנתחת חלקים נבחרים ממספר נרטיבים של חזרה -טראומה 

 Where (1997)נדונים בפרק זה הם ה הטקסטים העיקריים .ר השני הדוכתבו בני ש)ויצירות סיפורת
She Came From 1996(ולי סלמון 'ספרה של ג, לן אפשטייןה של (The Net of Dreams ,  אסופת

,  בנוסףStories of an Imaginary Childhood.) 1992 (,ולס בוקיאט'הסיפורים הקצרים של מלוין ג
תבו מחוץ לגבולות צפון אמריקה כדי להמחיש נקודות ולהאיר אני מתייחסת למספר טקסטים שנכ

אני חוקרת את השימוש במטפורות של מקום . הדור השניבני של רבים סוגיות שמשותפות לנרטיבים 
אני דנה בסוגיית , לבסוף. המקום בנרטיבים אלשחזורי ים דמיוניים ויובוחנת מיפו, בכתיבה על השואה

נובעת ממסעות אלו אינן ה הכתיבה הן החזרה למקומות העבר והןומסיקה ש, )closure(הסגירה 
  . מאפשרות סגירה מוחלטת

 וספרה The Far Euphrates) 1997 ( סטולמןהפרק הרביעי מתמקד בספרו של אריה לב
הדור בני  כדי לבחון הבניות של היסטוריה בנרטיבים של Fugitive Pieces) 1996( מייקלס ןשל א
. זיכרוןהמקום וה את לנרטיבים שנידונו בפרק הקודם בתפיסתם השונה יםגדונמטקסטים אלו . השני

דוחות כל תפיסה האני בוחנת את הדרכים בהן שני רומנים אלו בונים היסטוריות אישיות וקולקטיביות 
,  של הקורבנותהיחסיות, ניתוק ההמשכיות בין הדורות, מודרנית-ומשקפות מודעות פוסט, של גאולה

  . זציה של השואהאוניברסליהו
אני מתמקדת . הפרק החמישי מתבונן בהבניית העצמי בנרטיבים יהודים אמריקאים, לבסוף

. ב שלאחר השואה"היסטורי של ארה-חברתינרטיבים של הדור השני בתוך ההקשר ההבכתיבת 
 Elijah (1996)ן רוזנבאום יי בפרק זה הם אסופת הסיפורים הקצרים של תהנדוניםהטקסטים 

Visible , הרומנים שלוSecond Hand Smoke (1999)ו -The Golems of Gotham (2002) ,
אני מראה כיצד סיפורת . The Holocaust Kid (2001)ר צרומן של סוניה פיל- כמו-הסיפורים-ואסופת

-ב(דנה במודלים שמציע רוזנבאום לדור השני , אוטוביוגרפית מספקת מרחב להבניית זהות בנרטיב
Elijah Visibleו -Second Hand Smoke( , ובוחנת את תפקיד הדור השלישי כזרז ואמצעי להעברת

  .זיכרון והבניית זהות בנרטיבים אלו
 יםטיעומדים בצל השואה אך מב, ואחרים השייכים לדורם,  הטקסטים שחקרתי בעבודה זו

בה של  ומשתתף בהבניה וכתי, זיכרון העבר הטראומטי נפגש עם ההווה,הבנרטיבים אל. לעתיד
תהליך הורשת זיכרון השואה מדור הניצולים לדור . דורות הבאיםהדור השני ועבור הזהות יהודית 

למחקר אקדמי עתידי .  בטקסטפרשנותאלא ממשיך כעיבוד ו, השני אינו מסתיים בהעברת הזיכרון
אנר 'ז- בתחום שחקרתי נותר לבחון האם הטקסטים של הדור השלישי והדורות הבאים יכוננו תת

 בתהליך המתמשך של העברת הזיכרון הומהו תפקידם של טקסטים אל, ייחודי של ספרות שואה
  .   נרטיבבאמצעותהטראומטי של השואה 

 



tradition in terms of genre, attitudes to memory and worldview. This study is 

innovative in that it explores issues of traumatic memory, history, and identity in 

relation to a selection of second-generation narratives not previously examined 

together in these specific terms.  

 These narratives, and others of their generation, are uniquely positioned in the 

shadow of the Holocaust, yet with an eye to the future. They are the sites where the 

traumatic memory of the past intersects with the present and participates in the 

formation and inscription of Jewish identity for the second generation and for the 

generations to come. The handing down of memory does not end with its transmission 

from survivors to the second generation, but continues as a process of working-

through and interpretation in text. It remains for future scholars to study the texts of 

the third generation and the next generations, to determine whether they will 

constitute a distinct sub-genre of Holocaust literature, and to shed light upon their role 

in the continuing transmission of traumatic memory of the Holocaust through 

narrative.   
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  תקציר

 ומבנים קוונטים פוטנציאל בורות של שונים סוגים על ואנליטי ניסיוני מקיף מחקר

 נעשה, המחזורית מהטבלה III-V מקבוצה מוליכים חצי מריםמחו העשויים קוונטים ננומטרים

 אלקטרונים מיקרוסקופ ובשיטת וזמנית מרחבית עם הפרדה קתודית נהורנות שיטת באמצעות

 ליצירת בור ונטריד III מקבוצה חומר של אפיטקסלי גידול כוללים הדגמים. (SEM) סורק

. עצמאית מתרכבות קוונטיות  נקודותליצירת וארסניד III מקבוצה וחומר ,קוונטי פוטנציאל

 ובאנרגיה משתנה במיקום מתכווננת אלקטרונים קרן של הזרקה י"ע נוצרת קתודית נהורנות

 תמייצר האלקטרונים קרן. מוליך חצי לדגם(SEM)  סורק אלקטרונים ממיקרוסקופ גבוהה

 פער דרך קרינתית מתאחים מהם שרבים, וחורים אלקטרונים זוגות של גדולה צפיפות

 ניסיונית נמדדו הנהורנות תכונות. ומנותחת נמדדת שבתורה נהורנות יוצרים ובכך האנרגיה

בור קוונטי יחיד העשוי מ :לקבוצות הדגמים הבאות וטמפרטורה עירור של כפונקציה תותיאורטי

InGaN/GaN המגודל בגידול אפיטקסיאלי  ,(MOCVD)ובורות קוונטיים רבים  בור קוונטי יחיד

ונקודות קוונטיות מתרכבות  ,(LEO) המגודלים בשיטת גידול היתר הרוחבי InGaN/GaN מ העשוים

 מאפשר הסורק האלקטרונים מיקרוסקופ בטכניקות האפיון .InGaN/GaNעצמית העשויות מ 

 זה דבר .בהתאמה GaAs ו GaN מסוג לחומרים  1μm~  ו 0.3μm~ של מרחבית הפרדה כושר

 אנרגית, נהורנותה יעילות כמו יסודיות בתכונות מרחביים ייםשינו של בחינה מצוינת מאפשר

 התאחות של הקינטיקה ,בנוסף. מטען נושאי של חיים משךו ,ִׁשְפעּול-ֵאֶנְרִּגַּית, פסים בין מעבר

   .100ps~  של וזמנית 1nm~ של תספקטראלי הפרדה בכושר נלמדה המטען נושאי ושיכוך

בשביל דגמים  מרחבית מופרדת קתודית תנהורנו בטכניקות מגוון בעזרת שימוש

בור קוונטי המגודל  דגמים המכיליםובשביל ,  LEOקוונטי המגודל בשיטת  בור פוטנציאל המכילים

 ו. הפאזות הפרדת אפיון) ב. (הממוצעת הפגמים צפיפות) א (ב מבחינים  אנוMOCVDבשיטת 

 גידול על המבוססים םיאופטי אלקטרו התקנים של היעילות את שמגביל החשמלי השדה) ג(

 LEO  שיוצר בשיטתבהתקן משמעותית בצורה קטן, InGaN מ קוונטים פוטנציאל בורות מבני

 החשוב התפקיד את מדגישים אנו המבנים סוגי לשני. MOCVDמאשר בהתקן המיוצר בשיטת 
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, קתודית נהורנות בשיטת וחדשנית תייחודי טכניקה של בעזרת הפעלה. ֶאְקִסיטֹוןה מיקום של

המקומות בדגם בהם יש מיקום מירבי של  בין חזקה התאמה קיום בנוסף מדגימים אנו

לבין המקומות בדגם בהם , נים ממוקמיםֶאְקִסיטֹוי "ע בעיקר נשלטת הפליטה נים בהםֶאְקִסיטֹוה

 טכניקות של משלימה בדרך  בעזרת שימוש. מרבית היא הקתודית נהורנותה עוצמת כל סך

(SEM) חזקה התאמה של קיומה את מדגימים אנו אנליטי ומודל מרחבית דותמופר מגוונות 

  לבין אנרגית הקוונטי הפוטנציאל בבור הקרינה עוצמת של תרמי ִׁשְפעּול של התנהגות בין

 פירמידה בצורת קוונטי פוטנציאל בור לאורך שונים בשביל מיקומים ,ֶאְקִסיטֹוןה של הקשר

 בטמפרטורה לתלות אחראי ֶאְקִסיטֹוןה ֵּפרּוד כי   יעמצב דבר זה InGaN/GaN. מחומר העשוי

   .150-300k~ של בתחום הקוונטי הפוטנציאל בור של נהורנותל הנמדדת

 לבור המוצמדים (MQW) קוונטים פוטנציאל בורות מריבוי המורכבים לדגמים

 אזור של מבנה של ההשפעה את חקרנו, InGaN מ העשויים (SQW) יחיד קוונטי פוטנציאל

-  על.המצומד SQW ל מטען נושאי של ואיסוף העברה על InGaN מ העשוי MQW ב כליאהה

 בעירור כתלות קתודית נהורנות של ספקטרוסקופיה של משולבת בצורה שימוש ידי

 של ההדינאמיק את ניתחנו, זמן מופרדות קתודית נהורנות של למדידות בנוסף ,וטמפרטורה

 תהליכי של ֶחֶטף מיַּתְצלּו בעזרת הסמוך MQW ו SQW ב המצבים ומילוי מטען נושאי

 נהורנותה של זמן מופרדת בספקטרה שמשתקפים כפי, מטען נושאי של והתאחות העברה
.הקתודית

 תליניאריו הלא ושרדינגר פואסון משוואת את עצמית-תמתיישב בצורה פותרים אנו

 של יפייזואלקטר שדה, וותעי פוטנציאלי, מאמצים הכוללים וּוְרִציִטי ִמְבֶנה בעלי לחומרים

 ,עירור תלויי עצמיים מצבים לחשב כדי InGaN מ העשויים MQW ו SQW ה מבנה
. ֶאְקִסיטֹון של קשר ואנרגיות אקסיטונים חיים זמני, פסים מילוי לחישוב בתורם שמשמשים

-InxGa1 מחומר ועשויים המצומדים MQW ו SQW ה למערכת להתייחס שאפשר מראים אנו

xN  הפוטנציאל בבורות מטען נושאי  צפיפות,מדומות פרמי רמות קביעת המאפשרת בדרך 

 קצב וכן מטען נושאי להעברת תרמית ִׁשְפעּול-ֵאֶנְרִּגַּית,  נהורנותה יעילות, המופרדים הקוונטים

 קצב ירידת למרות נהורנותה יעילות התגברות את מדגימות התוצאות. והתאחות לכידה

באזור  גדל הקוונטים הפוטנציאלים בורות מספר כאשר SQW ה י"ע מטען נושאי של הלכידה

 מצבים מילוי חקרנו אנו (SAQD) עצמית מתרכבות קוונטיות נקודות של למבנים .הכליאה

- ֵאֶנְרִּגַּית. עירור תלוית קתודית נהורנות של ספקטרוסקופיב ודימות עם תרמית ִׁשְפעּול-ֵאֶנְרִּגַּיתו

 ולמעבר היסוד למעבר נמדד גבוהות בטמפרטורות נהורנותה לדיכוי תהקשורו  תרמיות ִׁשְפעּול

 ממצבי ניםֶאְקִסיטֹו ֵּפרּוד) א (מדגימים אנו. העירור מידת של כפונקציה SAQD ה של המעורר

 מחומר העשויה Wetting Layer ((WL)" (ההרטבה "לשכבת הקוונטית הנקודה

InAs הקוונטית הנקודה ממצבי דדיםבו חורים של חוזרת פליטה) ב. (חלש בעירור 

 נהורנותה עוצמת של הנמדדת לתלות אחראית חזק בעירור GaAs מחומר העשויה למטריצה



~230-300k   של בתחום  הטמפרטורה  של  כפונקציה  הקוונטית  הנקודה  של 

 
Optical Studies and Carrier Relaxation Dynamics of  

 InGaN/GaN Quantum Wells and Nanostructures 

 
 

  

Abstract 
 

A comprehensive experimental and analytical study of various group III-V 

semiconductor quantum wells (QWs) and quantum nanostructures was performed by 

using temporally and spatially resolved cathodoluminescence (CL) and scanning electron 

microscopy (SEM). The samples consisted of epitaxially grown group III-Nitride QWs 

and group III-Arsenide self-assembled quantum dots. CL is generated by the injection of 

a tunable and position-controllable high-energy electron beam from a SEM into a 

semiconductor sample. The electron beam generates a large density of electron-hole 

pairs, many of which recombine radiatively across the bandgap, thereby generating the 

luminescence which is subsequently detected and analyzed. The luminescence properties 

of epitaxially grown and lateral epitaxially overgrown (LEO) InGaN/GaN single quantum 

wells (SQWs) and multiple quantum wells (MQWs) and InAs/GaAs self-assembled 

quantum dots (SAQDs) were studied experimentally and analytically as a function of 

temperature and excitation. The SEM-based characterization techniques allow for a 

typical spatial resolution of ~ 0.3 μm and of ~1 μm for GaN- and GaAs-based materials, 

respectively, which are excellent probes to examine spatial variation in such fundamental 

properties as luminescence efficiency, interband transition energy, activation energy and 

carrier lifetime. In addition, the kinetics of carrier relaxation and recombination has been 

studied with a spectral and temporal resolution of ~ 1 nm and ~100 ps, respectively. 

By applying various spatially resolved CL techniques to the LEO and epitaxially 

grown InGaN/GaN QW structures we observe that (i) the average defect density, (ii) 

characteristic phase separation and (ii) electric field, which limit the efficiency of 

optoelectronic devices based on conventionally grown InGaN QW structures, are 
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significantly reduced in the LEO InGaN/GaN QW material. For both types of structures we 

emphasize an important role of exciton localization. By applying a unique and novel CL-

based technique, we further demonstrate an existence of a strong correlation between 

positions of the localization maxima, where emission is dominated by emission of 

strongly localized excitons, and maxima of the integrated CL intensity. By applying in a 

complementary way various spatially resolved SEM-based techniques and an analytical 

model, we demonstrate an existence of a strong correlation between the observed thermal 

activation behavior of QW luminescence intensity and the associated exciton binding 

energy for various positions along pyramidal InGaN/GaN quantum wells, suggesting 

exciton dissociation is responsible for the observed temperature dependence of the QW 

luminescence in the ~150 to 300 K range. 

For samples composed of coupled InGaN/GaN MQWs and SQWs, we studied the 

influence of the structure of an InGaN MQW confinement region on carrier transfer and 

collection into the coupled SQW. By applying in a complementary way temperature- and 

excitation-dependent cathodoluminescence spectroscopy and time-resolved CL 

measurements, we have analyzed the carrier dynamics and state filling in the SQW and 

the adjacent MQW through the measurements of snapshots of the carrier transfer and 

recombination processes, as reflected in measured time-delayed CL spectra. We solved 

self-consistently the nonlinear Poisson-Schrödinger equation for wurtzite materials 

including strain, deformation potentials, and piezo-electric field of our InGaN/GaN single 

and multiple QW structures to obtain the excitation-dependent eigenstates that are used to 

calculate band-filling, excitonic lifetimes, and exciton binding energies.We show that it is 

possible to treat a coupled InxGa1-xN single and multiple QW system in a way that allows 

for a determination of the quasi-Fermi levels, carrier densities in separated QWs, 

luminescence efficiencies, thermal activation energies for carrier transfer, and carrier 

capture and recombination rates. The results demonstrate an enhanced luminescence 

efficiency and yet decreased carrier capture rate by the SQW as the number of QWs 

increases in the adjacent MQW confinement region. 

For InAs/GaAs self-assembled quantum dot (SAQD) structures, we have 

examined state-filling and thermal activation with excitation-dependent 

cathodoluminescence imaging and spectroscopy. The thermal activation energies 

associated with the thermal quenching of the luminescence at high temperatures were 
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measured for ground and excited state transitions of the SAQDs, as a function of excitation 

density. We demonstrate that (i) dissociation of excitons from the QD states into the InAs 

wetting layer at low excitations and (ii) thermal re-emission of single holes from QD states 

into the GaAs matrix at high excitations are processes responsible for the observed 

temperature dependence of the QD luminescence in ~230 to 300 K temperature range.  

Large parts of this Ph.D. thesis have already been published and are composed of the 
following published papers: 
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אנאיזוטרופיות וניצני� של ,  שינויי� פונקציונאליי�–הביומכניקה של כלי ד� 
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  חריטו� איליה:מגיש

 

 גל דבוטו�'  פרופ:המנחי�

 גרהרד הולזאפפל'                             פרופ

 

הדגש הינו על ההתנהגות . העבודה עוסקת באפיו� ההתנהגות המכנית של דפנות עורקי�

כוחות החיצוניי� הנאיזוטרופית והשינויי� הפונקציונאליי� שרקמת עורק עוברת בהשפעת הא

העבודה . האינטרקציה בי� סיבי הקולג� ברקמה והעומסי� החיצוניי�נידונה  , כ�. תנאי הסביבהו

 �העבודה מחולקת עקרונית . דפורמציות גדולותוכולה פותחה תחת המסגרת של מכניקת הרצ

 ליישו� חוק חומר מודל פיסיקאלי הראשו� פותחבחלק .  זה את זהמשלימי�הלשלושה חלקי� 

מודל זה מתאי� לגיאומטריות סבוכות . אשר משתנה ע� שינוי העומסי� החיצוניי�אנאיזוטרופי 

החלק השני של העבודה . במודל פשוט, כשלב ראשוני, ומיוש�) כגו� התפצלויות(של כלי ד� 

ליזת אלמנט סופי לגיאומטריה מורכבת של התפצלות עורק מוקדש ליישו� המודל המוצע באנ

המודל . מבנה של הרקמה�מבוסס על המיקרומוצגי� ניצני� של מודל ה, בחלק האחרו�.  התרדמה

 .מבוסס על פתרו� מדוייק של אלמנט רקמה מחוזקת בסיבי קולג� תחת דפורמציה מסויימת

השורר ברקמה כתוצאה תחילה מוצע מודל פיסיקאלי המקשר בי� המאמ  , לכ� 

אנו מניחי� שסיבי הקולג� . מהעומסי� החיצוניי� לבי� המורפולוגיה של סיבי הקולג� ברקמה

. ברקמה מסודרי� בשני כיווני� מועדפי� אשר נמצאי� בי� שני הכיווני� של המאמצי� הראשיי�

חיזוי המורפולוגיה של סיבי הקולג� .  סגמנט צילינדרי של עורק התרדמהנותחכדוגמה מייצגת 

תוצאות מעניינות נוספות העולות . יותיבעורק בעזרת המודל המוצע הינו בהתאמה לתצפיות ניסו

כגו� מינימיזציה של מאמצי הגזירה המקומיי� והאפשרות ללחיצה צירית של העורק , ממודל זה

 .וני�תחת יתר לח  ד� מוצגי� ונד

המודל לעיל מיוש� בשלב הבא לסימולציה של התפצלות עורק התרדמה במלואו תחת  

המורפולוגיה של סיבי הקולג� המתקבלת בסגמנטי� . ההעמסות פיזיולוגיות שפועלי� עליו

. הצילינדריי� וכ� בהתפצלות עצמה עולי� בקנה אחד ע� תצפיות וניסויי� המדווחי� בספרות

ואה בי� תוצאות המודל המוצע לתוצאות של מספר מודלי� אחרי� בשלב זה ג� בוצעה השו

 . המוצעי� בספרות

-neo(הוקיאני �לבסו� נדונה התגובה המכנית של חומר מחוזק סיבי� מסוג ניאו 

Hookean (תחת דפורמציות גזירה) לצור! זה מוצג פתרו� אנליטי של .  מחו  למישור)גדולות

מצאנו כי מודול הגזירה האפקטיבי של . נט צילינדרי מרוכבהתגובה לגזירה מחו  למישור של אלמ

שטריקמ� �זהה לביטוי של חשי�, חומר מרוכב סיבי שנית� לייצוג כאוס� של אלמנטי� צילינדריי�

)Hashin-Shtrikman (שפותח עבור דפורמציות קטנות, למודול הגזירה מחו  למישור .  
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This work deals with the characterization of the mechanical response of the arterial 

wall. The emphasize is on the anisotropic behavior and functional adaptation of the 

tissue which is dominated by the interplay between the external loads, the underlying 

morphology and the interaction between the collagen fibers and the extracellular 

matrix. The entire work is developed within the framework of finite deformation 

elasticity. Conceptually, the work is composed of three complementing parts. In the 

first part a systematic, physically motivated method for implementing anisotropic 

constitutive and live tissue adaptation models in complicated geometries is introduced 

and implemented in a simple model. The second part is dedicated to the application of 

the proposed model in a complicated finite element model of the human carotid 

bifurcation, and analysis of its mechanical response. In the last part, seeds of a 

micromechanics based model are developed in terms of an exact solution for the out-

of-plane shear problem in a soft tissue reinforced with a single family of fibers. 

 Thus initially, a stress-driven model for the relation between the collagen 

morphology and the loading conditions in arterial walls is proposed. We assume that 

the tow families of collagen fibers in the arterial walls are aligned along preferred 

directions, located between the directions of the two maximal principal stresses. As an 

example the remodeling of a section of a human common carotid artery is simulated. 

The determination of the collagen fibers’ directions is carried out with the aid of an 

iterative finite element based procedure. We find that the predicted fiber morphology 

correlates well with experimental observations. Interesting outcomes of the model 

including local shear minimization and the possibility of axial compression due to 

high blood pressure are revealed and discussed.  

 The aforementioned stress-driven remodeling model is also implemented for 

simulating the overall structure and mechanical behavior of a human carotid 



bifurcation. By means of an iterative finite element based procedure collagen fibers 

directions and maximal principal stresses are computed. We find that the predicted 

fibers’ architecture at the cylindrical branches and at the apex of the bifurcation 

correlates well with histological observations. Some insights concerning the 

mechanical response of the sinus bulb and the bifurcation apex are revealed and 

discussed. The results are compared with other, isotropic and orthotropic models 

available in the literature.  

 Finally, the response of a neo-Hookean fiber composite undergoing finite out-

of-plane shear deformation is examined. To this end an explicit close form solution 

for the out-of-plane shear response of a cylindrical composite element can be 

characterized by a fictitious homogeneous neo-Hookean material. Accordingly, this 

macroscopic response is identical to the response of a composite cylinder assemblage. 

The expression for the effective shear modulus of the composite cylinder assemblage 

is identical to the corresponding expression in the limit of small deformation 

elasticity, and hence also to the expression for the Hashin-Shtrikman bounds on the 

out-of-plane shear modulus.           



 תקציר

  

אוקסיד -טין-פיתוח אימונוסנסורים המבוססים על סיבים אופטיים מצופים באינדיום
  מכשרים   -וביו

  
  מאת
  

  קונרי   )טניה(טלי  
  

  בפקולטה להנדסה במחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה,רוברט מרקס ' פרופ: העבודה נעשתה בהדרכת   
  

  תקציר
  

מעבדה כימית או ביולוגית שלמה על גבי שבב טומן בחובו את היכולת ליצור , תחום הביו חיישנים   

מטרת המחקר האקדמי בתחום הביו חיישנים היום היא לאפשר ביצוע הבדיקות . אלקטרוני זעיר

במהירות רבה ובזמן אמת , הכימיות והביולוגיות שכרגיל אורכות מספר ימיים ועלותן גבוהה, הרפואיות

  . על רגישות ומהימנות הבדיקותובעלות נמוכה מבלי לוותר) דקות עד שעות אחדות(

אנליטיים הרגישים במיוחד המיועדים לאפיון קליני של -תכנון ובניית חישנים ביו, מטרת המחקר זה

אחד הדברים החשובים ביותר בבניית . החולה כלומר דיאגנוזה קלינית או מעקב אחר התקדמות המחלה

  . שרת את קישורו של האנליט בדגימה קליניתביו חיישניים הוא פיתוח שיטת קיבוע של ביו רצפטור המאפ

בהם פני שטח ,מערכים –חישנים המבוסס על טכנולוגית סיבים אופטיים ומיקרו -סוג זה של אימיונו

 מאפשר ITO-הציפוי ב. Indium Tin Oxide (ITO) -הסיב האופטי או משטח זכוכית מצופים ב

יונאליות הרגישות לאור או בעלות תכונות פולימריזציה של מונומרים נושאי קבוצות פונקצ-אלקטרו

בתהליך  רצפטורים אל הפולימר שנוצר-אופיניות המאפשרות קישור ספציפי של ביו

  .האלקטרופולימריזציה

-חשיבות רבה בתכנון ואופטימיזציה של המכשירים ביו , כימיות-למבנה פני השטח ותכונותיו הפיזיקו

 - פה על סיבים אופטיים ושטחי זכוכית הנוצרת בשיטת ה המצוITOאי לזאת תכונות שכבת .חיישניים 

Rradio Frequency Sputtering ובלחצי חמצן שונים נחקרו על מנת לקבוע את תנאים האופטימלים  

  .ושקופים לשם גלוי אופטי של האנליט ,  לשם פילמור המונומר, ליצירת ציפויים מוליכים

. רצפטורים- יכולים לקבע ביוpolypyrrole-biotin - וITOהראנו כי סיביים אופטיים מצופים ב 

המקובע באמצעות קשרי אבידין , Cholera Toxin B subunit protein (CTB) -כמודל השתמשנו ב

-טוקסין -חיישן נבדק הן ברגישותו והן בסלקטיביותו לגלוי ואבחון ביו-מודל זה של לאימונו. ביוטין

Cholera . גישה זו דורשת שלב ביניים להיוצרות שכבת אבידין בין השכבה המצופה בביוטין לבין

  . אשר קשורות לביוטיןCTBמולקולות 

 אשר מאפשר קישור של  pyrrole – benzophenone  יצרנו פולימר של,  לשם שיפור התהליך

שחייב את שכבת , pyrrole-biotin לעומת הקיבוע על ידי, י הקרנה באור"ע רצפטור בשלב אחד-הביו

-המורפולוגיה ואופטימיזציה של תהליך הדיפוזיציה של פולימר זה והשפעתו על רגישות הביו. האבידין



 תקציר

 שפותח על ידנו נבדק במחקר קליני  poly(pyrrole-benzophenone)חישן המצופה ב- בנוסף אימונו

 Cryptic בדמם של חולים כרונים ב Hepatitis C Virus (HCV) E2-antigenלגילוי הנוגדנים כנגד 

HCV.   

מגבלות ביו חישנים המבוססים על סיבים אופטיים היא בחוסר היכולת לבצע בעזרתם בדיקות בצורה 

-לפיכך הצגנו טכנולוגיה חדשה המבוססת על טכנולוגיית מקרו. וגיםמקבילה עבור כמה גורמים ביול



 תקציר

מתודולוגיה זו . בעלי יכולת ביצוע סריקה מקבילה עבור כמה גורמים בו זמנית, יפים'צ-ביו, מערכים

פני השטח של לוח . חישנים המבוססים על סיבים אופטיים-מבוססת על שיטה שפותחה על ידנו לקיבוע ביו

-poly(pyrrole, ולאחר מכן בפולימר רגיש אור ITO-יפים צופה ב'צ-מצע לבניית הביוזכוכית המשמש כ

.benzophenone),  כל אחת מהתבניות האלו משמשת  .  בצורת תבניות מוגדרות על גבי מצע זכוכית

יפים אלו נבדקו על 'צ-ביו. רצפטורים השונים הדרושים לשם תגובה אימונולוגית-לקיבוע  ספציפי של הביו

   .Hepatitis B Virusדנו במחקר קליני לגילוי נוגדנים בדמם של החולים ב י
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Abstract 
   The aim of the proposed research was to design and construct highly sensitive bio-

analytical devices, useful in clinical profiling of patients in disease screening, 

diagnosis or monitoring disease progression. These novel types of immunosensors are 

based on fiber optics in which indium tin oxide (ITO), deposited on the non-

conductive surfaces of transducers, allow the electropolymerization of newly 

synthesized monomers, be they light sensitive or affinity-based, for subsequent 

specific immobilization of bioreceptors.  

   Analysis of the surface structure and its electrical properties is a major concern in 

the design and optimization of biosensing devices. Therefore, the physico-chemical 

properties of the ITO films deposited by radio frequency (r.f.) sputtering, modulated 

with different oxygen pressures, were studied to determine the optimum conditions 

for creating highly conductive ITO films.  

In the field of optical immunosensors, it was shown that ITO-coated fiber optics 

electropolymerized with pyrrole-biotin, could be immobilized with bioreceptors, such 

as the immunogenic (and safe) part of the enterotoxin ,the cholera toxin B subunit 

protein (CTB), via avidin–biotin chemistry. The proposed model of the immunosensor 

was tested for selectivity and sensitivity. However, this approach required the 

formation of an additional avidin protein layer between the biotinylated film and the 

biotinylated CTB molecules, as well as the chemical modification of the CTB by 

biotin groups. To simplify the approach, we further improved the procedure by using 

an electropolymerizable pyrrole-benzophenone molecule that allowed the linking of a 

biological receptor to the fiber tip through light mediation. The surface morphology 

and optimization of the deposition process of the poly(pyrrole-benzophenone), as well 
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Abstract 

as its correlation with biosensor sensitivity, were studied. In addition, the possibility 

of constructing both electrochemical and optical sensors using our singular conductive 

optic fibers for sensitive determination of an analyte was demonstrated. Moreover, the 

newly developed poly(pyrrole-benzophenone) coated optical immunosensor was 

tested in a clinical study for the detection of antibodies to Hepatitis C virus (HCV) 

E2-antigen in the sera of patients chronically infected with Cryptic HCV.   

The limitation of our optic fiber immunosensor lays in its inability to provide 

simultaneous detection of several analytes at the optic fiber end, unless  
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Abstract 

a bundle of fiber-optics is employed . However, this method is relatively expensive and 

suffers from complexity and the preparation of the surfaces is time consuming. Therefore 

we adapted our methodology to Biochip Array Technology, enabling the simultaneous 

performance of several analyses on glass slides. ITO-coated glass chips were modified by 

an electropolymerized photoactive film, which served as a substrate platform for the 

patterned photo-immobilization of the bioreceptor reagents used in subsequent 

immunoreactions. Hence, a new electrogenerated immobilization technique was 

introduced in which non-conductive surfaces, after their coating with ITO from sub-

millimeter to low micrometer sizes, were then successfully modified with biorecepters to 

create clinical immunosensors for the detection of antibodies to the Hepatitis B virus 

(HBV).   
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  הכינויי� לאלוהי ישראל בעברית המקראית: נושא העבודה

  ברק�טליה דיתשי: שם המגישה

  דניאל סיו�' חיי� כה� ופרופ' פרופ: שם המנחים

  : תקציר העבודה

מחקר זה הוא המחקר .  הכינויי� לאלוהי ישראל בעברית המקראית646נושא מחקר זה הוא 

  .הראשו� המקי� בנושא זה

ג את כל הכינויי� של אלוהי ישראל בעברית המקראית מבחינה מטרת מחקר זה היא להצי

  .דקדוקית ותחבירית, סגנונית, סמנטית

  :מבוא וארבעה פרקי�עבודה זו כוללת 

  .ב של המילה הפותחת את הכינוי�בטבלה לפי סדר א'  בפרק זה הובאו כל כינויי ה– פרק אפרק אפרק אפרק א

ב של האות הפותחת של �לפי א פרק זה הוא מילו� של מרכיבי הכינויי� המסודרי� – פרק בפרק בפרק בפרק ב

  .המרכיב

לעשרי� חולקו בפרק זה הכינויי� .  פרק זה הוא הדיוני� בכינויי� לפי קבוצות משמעות– פרק גפרק גפרק גפרק ג

הקבוצה העשרי� וחמש יוחדה לכינויי� בעלי צורה או מוב� שאינ� . וארבע קבוצות סמנטיות

  .ברורי� או חד משמעיי�

  :בכל קבוצה נית� למצוא

Iיי� השייכי� לקבוצה רשימת הכינו.  

IIהכולל דיו� סמנטי ודיו� במבני הכינויי�,  דיו� קבוצתי.  

IIIבדקדוק או בתחביר, שלה� בעיות במשמעות,  דיוני� פרטניי� על כינויי� מסוימי�.  

  :והוא כולל,  פרק זה הוא סיכו� ומסקנות על סמ# פרק ג– פרק דפרק דפרק דפרק ד

Iסיכו� סמנטי .  

IIסיכו� מבני הכינויי� .  

IIIו� תפוצת הכינויי� סיכ.   

IVביטויי� וצירופי� השנויי� במחלוקת, ת בדבר מובנ� של מילי� מסקנות פילולוגיו.  

Vרשימת המילי� שתוקנו .  

VIטבלת הכינויי� הנפוצי� ביותר .  

VIIסידור ספרי המקרא לפי מספר הכינויי� שבה� .  

VIIIתוספות פולמוסיות .  

IXפות או שינויי� קלי� כינויי� נרדפי� או כינויי� בעלי תוס.  

Xרשימת הכינויי� המטפוריי� .  

XIתקבולת בי� כינויי� .  

  

  

  



The Subject of the work: All the Epithets of the God of Israel in Biblical Hebrew.  

Submitted by: Talia Ditchi-Barak. 

The names of the supervisors: Professor Chaim Cohen and Professor Daniel Sivan. 

Abstract of the work: 

The subject matter of this study is the 646 epithets of the God of Israel in Biblical Hebrew. 

The goal of this study is to present and analyze all the epithets of the God of Israel in Biblical 

Hebrew from the semantic, stylistic, grammatical and syntactic points of view. 

This study contains an introduction and four chapters as follows: 

Chapter I – In this chapter, all epithets of the God in Biblical Hebrew have been listed in 

alphabetical order based on the first word of the epithet.  

Chapter II – This chapter constitutes a glossary of the epithet components listed in alphabetic 

order according to the first letter of each component.  

Chapter III – This chapter comprises the discussions regarding the epithets, which have been 

divided into 24 semantic groupings. The 25
th
 grouping includes those epithets the meaning and 

usage of which is unclear.  

Each grouping contains: 

I.  A list of epithets belonging to the grouping.  

IIIIIIII. Group discussion, including semantic discussion and discussing the various epithet structures  

in the grouping. 

III. Individual detailed discussions about certain epithets, that in my opinion should be discussed 

separately and extensively, due to various philological problems concerning meaning, grammar 

or syntax.   

Chapter IV – Summary and Conclusions 

This chapter constitutes a summary and conclusions based on chapter III and includes the 

following sections: 

I. Semantic Summary.  

II. Summary of the Various Epithet Structures. 

III. Summary of the Distribution of Epithets in the Hebrew Bible. 

IV. Philological Conclusions Regarding the Meaning of Words, Idioms and Controversial 

Combinations.  

V. List of Emended Terms. 

VI. Table of The Most Frequent Epithets (Three Occurrences or More).  

VII. Listing of the Books of the Hebrew Bible according to the Number of Epithets They 

Contain. 

VIII. Polemical Additions  

IX. synonymous Epithets or Epithets with Minor Additions or Changes.  

X. A Listing of metaphorical Epithets. 

XI. Parallelism between Epithets. 



  ממשקי משתמש אדפטיביים במערכות המותקנות ברכבים

  טליה לביא: מאת

  יואכים מאיר' פרופ: מנחה
 ואת המעוצבים להתאים את תצוגותיהם גמישים ם ממשקיםנממשקי משתמש אדפטיביים ה

 נחקרו באופן ממשקי משתמש אדפטיביים. והעדפותיודרישות המשתמש ל  האפשריותפעולותיהם

   . פתורותנותרו לא סוגיות רבות , למרות ההתקדמות שחלה במחקרובעשור האחרון נרחב 

ממשקי משתמש יריעת המחקר בתחום של להרחיב את  אהעיקרית של מחקר זה הימטרתו 

מערכות  (תחום בהקשר של מערכות המותקנות ברכביםשל ה אדפטיביים באמצעות חקירה

בממשקי משתמש שימוש סרונות של הוהח היתרונות לניבוימודלים כמותיים שני  ולפתח )טלמטיות

 'מודל א. 'ומודל ב' מודל א:  פותחו כחלק ממחקר זהשני מודלים כמותייםי ,יבאופן ספציפ. אדפטיביים

יעילים בהינתן רמות שונות של אדפטיביות  ממשקי משתמש אדפטיבייםהסיטואציות בהן  את מגדיר

טים ורשימות בהינתן סידורים ומאפיינים מנבא את היתרונות של הוספת אדפטיביות לתפרי' ומודל ב

  .שונים של הרשימות

על האינטראקציה שונים משתנים השפעה של פותח בהתבסס על שלושה ניסויים אשר בחנו ' אמודל 

דרישות משימה שונות ורמות ( המשימה מאפייני :המשתנים כללו את. ממשק משתמש אדפטיביעם 

) בממשקציות של שימוש שגרתי מול שימוש לא שגרתי סיטוא(מאפייני הסיטואציה , )קושי שונות

 לחלוטין ממשק ידניהנעות בין רמות שונות של אדפטיביות ). גיל המשתמשים(ומאפייני המשתמש 

 רמת האדפטיביות המתאימה להגדיר מהיבכדי  נבחנו רמות בינייםעם ,  לחלוטיןלממשק אדפטיבי

 .בממשקי משתמש אדפטיביים שונות בשימוש משימות שונות וסיטואציות, עבור משתמשים שונים

באמצעות מוגדרות לבצע משימות ונסיעות בשלוש להשתתף הנבדקים התבקשו בכל הניסויים 

לו משימות שגרתיות ונסיעה אחת לשתי נסיעות כ. המערכת הטלמטית באחת מרמות האדפטיביות

מערכת הבאמצעות מטלה של ביצוע הזמני את הניסויים בחנו  .כללה משימות לא שגרתיות

 .בדק מנתיב הנסיעה והערכות סובייקטיביות של הנבדקיםנגודל הסטייה של האת , הטלמטית

 . נהיגה ומערכת טלמטית פותחה עבור המחקררסימולאטוהכוללת , מערכת מבוססת מחשב

את  משפרים ממשקי משתמש אדפטיבייםשבסיטואציות שגרתיות הן  מהניסויים העולותהמסקנות 

 . את הסחת הדעת של המשתמשחיתיםפומ את עומס העבודה מקטינים,  של המשתמשיםהביצועים

 עצמולהתאים אינו יודע   משתמש אדפטיביממשק, כאשר המשתמש נתקל בסיטואציה לא מוכרת

 על ידי  משימה לא מוכרתביצוע ,התחת תנאים אל. לתמוך במשתמשאינו יכול סיטואציה ולכן ל

כהסבר מספר גורמים הוצעו  . עומס העבודה באופן משמעותיוביל להגברתהמשתמש עלולה לה

:  בסיטואציות לא שגרתיותבממשקי משתמש אדפטיבייםהשימוש הנובעות מן השלכות השליליות ל

הופך  המשתמש,  לחלוטיןבממשק אדפטיבי שכתוצאה משימו. המיומנות של המשתמשמידת ) 1

משתמש העושה . המעורבות בביצוע המשימהמידת ) 2. להיות פחות מיומן בביצוע משימות חדשות

למשתמש העושה שימוש בהשוואה בביצוע המשימה פחות  לחלוטין מעורב בממשק אדפטיבישימוש 

כאשר . הממשקפעולות האדפטיביות של ההצורך בביטול  מידת) 3. וממשק ידני ביניים בממשק

בביטול צורך יש לעיתים , הממשק האדפטיבישאינה נתמכת על ידי לבצע משימה המשתמש מעוניין 

לרמות ביניים של אדפטיביות יש יתרון ביכולת לספק למשתמש את המעלות . הפעולות האדפטיביות
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 שימוש .ל מעורבות בביצוע המשימה ורמת מיומנות גבוההעמירה תוך ש, של שימוש באדפטיביות

 ,יות לא שגרתיות מפחית את ההשלכות השליליות של שימוש באדפטיביות בסיטואצברמת הביניים

ברמות ביניים ששימוש  הראה 'מודל א .סיטואציות השגרתיותהאדפטיביות בתוך שמירה על יתרונות 

אלה גורמים . במספר גורמים של אדפטיביות אינו תמיד הפתרון הטוב ביותר וסוג המערכת תלוי

שתמשים המערכת והמ, סוג המשימה, כוללים את היחס בין המשימות השגרתיות ללא שגרתיות

 ויהיה מועיל זמני ביצוע של משימות יפחית לחלוטין ממשק אדפטיבי, ' א על פי מודל.הפוטנציאליים

ממשקי משתמש  .20% לא יעלה על  מכלל המשימותהמשימות הלא שגרתיותשל כאשר היחס 

 יותר להפחתת גודל הסטייה יעילים שימוש ברמות ביניים של אדפטיביות העושים אדפטיביים

אלו ביניים לא היה ערך מוסף כאשר היה צורך לבצע משימות פשוטות והלרמות ,  עם זאת.מהנתיב

  . צעיריםנבדקים לבהשוואה ,  עבור נבדקים מבוגרים יותרפחות יעילותעוד היו 

 זמני בחירה של פריט מרשימה עבור רשימות ומנבא בחן אדפטיביות מפרספקטיבה שונה 'במודל 

אדפטיביות שבהוספת המודל מאפשר לנבא את היתרונות .  שוניםבגדלי גופן שונים ומיקומים

וספים בוצעו בכדי נ שלושה ניסויים .לתפריטים ורשימות בהינתן סידורים ומאפיינים שונים של רשימות

, והצורך בגלילה)  נקודות16 - ו14, 12(שוו בין שלושה גדלי גופן הניסויים ה. לפתח ולתקף את המודל

גודל הסטייה , זמני בחירה של פריטנבדקו  .במהלך נהיגה, יט מרשימה של בחירת פרבמשימה

היו מועילים כאשר היה צורך  התוצאות הראו שגדלי גופן גדולים יותר. מהנתיב והערכות סובייקטיביות

ועל היכולת לשמור על מרכז  מצאנו שלגלילה יש השלכות שליליות על זמני ביצוע של משימה. בגלילה

מרבית הנבדקים . בין גודל הגופן לצורך לגלול הראו יחס העדפה שונה וניםנבדקים ש. הנתיב

. הצעירים העדיפו גדלי גופן בינוניים למרות שהכירו בעובדה שגדלי גופן גדולים יותר קריאים יותר

למרות שהם דרשו יותר גלילה והובילו , ליםגדלי גופן גדומרבית הנבדקים המבוגרים יותר העדיפו 

    . ארוכים יותר וסטיות גדולות יותר מהנתיבלזמני ביצוע 

שכיחות , בכדי לנבא את ההשפעה של אדפטיביות כפונקציה של אורך הרשימה' בהשתמשנו במודל 

הרשימות כוללות ) 1: מצאנו שאדפטיביות מועילה כאשר . וגודל הגופןמסוימיםהבחירה של פריטים 

   .יש שימוש בגופן גדול יותר) 3ת גבוהה פחות פריטים נבחרים בשכיחו) 2, מספר פריטים גדול

מידול מאפשר . התרומה העיקרית של מחקר זה היא בהדגשת החשיבות של מידול אדפטיביות

 אדפטיבי בהתבסס על ממשק משתמשלמעצבי מערכות להחליט על מאפיינים ספציפיים של 

וע אם אדפטיביות בהתבסס על התוצאות ניתן לקב. במערכתמאפיינים מוגדרים של השימוש הצפוי 

זה מספק קווים מנחים למעצבי מערכות של רכבים לעיצוב ופיתוח מודל . יכולה לתרום למערכת או לא

    .  של מערכות מסוג זה

  

 2



Adaptive User Interfaces for In-vehicle Devices 

By: Talia Lavie 
Advisor - Professor Joachim meyer 

Adaptive user interfaces (AUI) are flexible software designs that adapt their displays 

and available actions to user requirements and preferences. Over the last decade 

AUIs have become a major focus of research in various scientific disciplines. In spite 

of much progress in the study of AUIs, many issues remain unresolved. The main 

objective of this study was to extend previous research on AUIs by exploring it in the 

context of in-vehicle telematic devices (electronic devices combining computing and 

communications), and developing quantitative models to predict the advantages and 

limitations of using adaptivity. Specifically, two quantitative models: Model A and 

Model B, were developed and studied in the context of in-vehicle devices. Model A 

specifies the circumstances under which adaptivity is most beneficial given different 

levels of adaptivity and Model B predicts the benefits of adding adaptivity to menus 

and lists given different arrangements and characteristics of lists.  

Model A was developed, based on three experiments, each of which examined 

different variables that influence the interaction with AUIs. The variables included: 

characteristics of the task (different task requirements and difficulties), characteristics 

of usage situations (routine vs. non-routine usage situations) and user characteristics 

(the age of the users). Different adaptivity levels ranging from manual to fully 

adaptive with intermediate levels were examined in the experiments. The participants 

were required to engage in three driving sessions during which they performed tasks 

with the telematic system at one of the adaptivity levels. Two sessions included 

routine tasks and one session included non-routine tasks. The experiments 

examined operation time with the telematic system, lane position variance and 

subjective evaluations. A PC based system, consisting of a driving simulator and a 

simulated in-vehicle telematic system, was developed for the study. We concluded 

from the experiments that in routine situations AUIs enhance user performance, 

lower the user’s mental workload and diminish the potential for distraction. When the 

user encounters a non-routine unfamiliar situation, the need to perform an unfamiliar 

task is likely to raise workload substantially and the AUI ceases to be beneficial. A 

number of factors were suggested to explain the negative impact of AUIs in non-

routine situations: 1) User skill. After using a fully adaptive system a user becomes 

less proficient in performing new tasks manually. 2) The degree of user involvement. 

A user, using a fully adaptive system is less involved in operating the system, 



compared to users using intermediate adaptive and manual systems. 3) The degree 

to which the user needed to override the adaptivity. When a user of an AUI wants to 

perform tasks the system does not support, some overriding of the AUI is necessary. 

Intermediate levels of adaptivity have the advantage of providing the user with the 

benefits from adaptivity, while keeping him or her involved in the task and 

maintaining higher levels of proficiency. However, Model A has shown that using 

intermediate levels of adaptivity is not always the best solution, and the preferred 

type of system depends on the different conditions examined: the proportion of 

routine and non-routine tasks, the type of task, the system, and the prospective 

users. According to Model A, a fully adaptive system leads to shorter performance 

times and is most beneficial when the relative proportion of non-routine tasks does 

not exceed 20% of all tasks. AUIs utilizing intermediate levels of adaptivity are more 

suitable for decreasing lane position variance. Intermediate levels of adaptivity had 

no added value when performing easy tasks, and were less useful for older users, 

compared to younger users.  

Model B examines adaptivity from a different perspective, and predicts item selection 

time in lists for varying font sizes and item locations. Three additional experiments 

were conducted to develop and validate this model. Selection time of an item from 

the list, lane deviation and subjective ratings were examined. The results 

demonstrated that larger fonts were advantageous when no scrolling was required. 

Scrolling was shown to have adverse effects on performance times of the task and 

on the ability to maintain a stable lane position. Different users responded differently 

to the trade-off between font size and the need to scroll. The majority of younger 

users preferred the medium sized font, even though they acknowledged that the 

larger font was most readable. The majority of older users preferred the larger font 

size, even though it demanded more scrolling, resulting in longer performance times 

and increased lane position variance. We used Model B to predict the effect of 

adaptivity as a function of the lengths of lists, the frequency of choosing different 

items, and the font size. Adaptivity was found to provide benefits when: 1) the list 

includes a large number of items; 2) few items are frequently chosen, and; 3) the font 

size is bigger. 

The main contribution of this study is emphasizing the importance of modeling 

adaptivity, which enables designers to decide on the specific characteristics of an 

AUI, based on specified properties of the expected use of a system. Based on these 

results, it may be possible to determine whether adaptivity can have benefits for a 

system or not. This provides designers of in-vehicle systems with guidelines for 

designing such systems.  
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 על מנגנון התיקון  HTLV-1 Tax מנגנונים אפשריים של השפעת :נושא העבודה

Nucleotide Excision Repair בתאי Tהומניים .  

  
   יאנה חראפונסקי:שם המגיש

  
     מחמוד חוליחל' מורדכי עבוד ודר' פרופ :העבודה נעשתה בהדרכת

  
 :תקציר

  

  

 הנו הגורם האטיולוגי של Human T-cell lymphotropic virus type 1  (HTLV-1)הנגיף  

 Tropical spastic והמחלה הניאורולוגית  Adult T-cell leukemia (ATL)המחלה הסרטנית 

paraparesis  . הנקראת גםHTLV-1 associated myelopathy  .(TSP/HAM)  החלבון

 Taxהפוטנציאל המסרטן של .  נחשב כגורם מפתח להתחלת התהליך הליקומוגניTaxהנגיפי 

דבר המוביל לאי סטביליות גנטית בתאים .  שוניםDNAמתבטא ביכולתו לעכב מסלולי תיקון נזקי 

  . HTLV-1המודבקים בנגיף 

 נחשב לאחד המנגנונים העיקריים Nucleotide excision repair (NER)מנגנון התיקון 

ספר בעבודות שנעשו בעבר הציעו חוקרים מ.  שבעזרתם התא משמר את תקינות הגנום

 אך רוב העבודות שנעשו עד כה בנושא זה בוצעו בתאים .  Taxי " עNER מסלולים לעיכוב 

 של אדם ולכן ממצאי מחקרים אלה אינם משקפים בהכרח את התהליך האמיתי Tשאינם תאי 

 T בתאי בוצע ברובולכן המחקר הנוכחי . HTLV-1 - של אנשים המודבקים בTהמתרחש בתאי 

 host cell reactivationי שימוש בשיטת "ע, HTLV-1 -י מודבקים  בשל אדם מודבקים ובלת

assay (HCR) .הממצאים שלנו מראים ש-Tax פועל בתאי T בדרך שונה מזו שדווחה לגבי 

בריכוזים  . NER מפעיל אפקט דואלי על Tax -ממצאי המחקר הנוכחי מראים ש.  תאים אחרים

 אכן מעכב את Taxורק בריכוזים גבוהים , NERן נמוכים הוא דווקא מגביר את התיקון במנגנו

NER .אפקט דואלי זה . ממצא זה מנוגד לכל הדיווחים הקודמים שהראו אפקט מעכב בלבד

י הכנסת "האפקטים הסטימולטוריים והאינהיביטוריים  בוטלו ע . NF-κBפועל  דרך מסלול של 

הדומה לזה של , קט דואלי גם הראה אפp65בנוסף לכך . p65- הספציפי לsiRNAפלסמיד של 

Tax  .על מנת לקבוע את הפקטורים המעורבים ב-NERאשר המושפעים מ -p65 ,התמקדנו ב-

p53משום שחלבון זה ממלא תפקיד חשוב ב -NER . מצאנו שרמות נמוכות שלp53 מגבירות 

 נעלם עם הכנסת  Taxהאפקט הדואלי של  .   בעוד שרמות הגבוהות מעכבות אותוNER,את 

גם , בנוסף לכך. p53-specific siRNAs או p53]  [p53 (mut)מוטנט טראנדומיננט שלילי של 

Tax וגם p65הגבירו את הביטוי של הגן המקודד ל -p53  , אך בריכוזים גבוהים שלהם הם פגעו

 תוצאות אלה מרמזות על כך שריכוזים.  המצטברp53בפעילות הפונקציונאלית של החלבון 
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הפונקציונאלי ובריכוזים הגבוהים חלה אינאקטיבציה של p53 - גורמות לעליה בTaxנמוכים של 

  . IκBα - וp53מצאנו כי  אינאקטיבציה זו נגרמה על ידי קישור ישיר בין החלבונים . החלבון

 Proliferative nuclear antigen מגביר את רמת החלבון Taxישנם מחקרים הטוענים כי 

(PCNA)ע כגורם רגולטורי לפעילות של  הידוDNA polymerase δבהכפלת ה -DNA ובמנגנון 

 DNA מסיטה את פעילות של Tax המושרית על ידי PCNAוכי הרמה הגבוהה של , NERתיקון 

polymerase δלעבר הכפלת ה -DNAתוך כדי עיכוב פעילותו ב - NER . ניסויים שלנו שללו את

  .  במערכת התאית שלנוTax על ידי NERב האפשרות שמנגנון כזה מעורב בעיכו

- החשוב לשלב פתיחת שרשראות הXPD מעכב את יצירת החלבון Taxמצאנו כי , מאידך גיסא

DNA במהלך התיקון במנגנון NER ,דבר המצביע על כך ש-Tax מעכב את NER לפחות בשני 

  .מגנונים שכנראה משלימים זה את זה

  : בשני מישוריםNERל  משפיע עTax-מחקרנו גילה ש, לסיכום

 לתוך הגרעין 65p משחרר מעט  Taxבריכוזים נמוכים. 53pהגברה ואינאקטיבציה של  .1

. י כך גורם לסטימולציית תהליך התיקון" בתוך התא עp53י כך מגביר את רמת "וע

. IB שמצידו מגביר את ביטוי של  p65  משחרר יותר  Taxבריכוזים הגבוהים יותר

 וגורם p53 -נקשר ישירות ל, המצוי כעת ברמה עודפת,  החדשIκBα -חלק מה

  . לאינאקטיבציה שלו

 באתר הנזק לאחר DNA- חשוב לפתיחת גדילי הXPD  החלבון .XPDעיכוב ביצירת  .2

  . זיהויו

  

 

 
  

  

  

  

 
 



Title: Possible Mechanisms of HTLV-I Tax Effects on Nucleotide Excision 
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Abstract: 

Human T-cell lymphotropic virus-1 (HTLV-1) is the etiological cause of ATL. 

HTLV-1 Tax oncoprotein is regarded as a key element in initiating the viral-associated 

leukemogenic process. Tax oncogenic potential is partially ascribed to its interference 

with the various modes of DNA repair, which leads to genetic instability of the infected 

cells. Nucleotide excision repair (NER) is the most versatile pathway used by eukaryotic 

cells to maintain their genomic integrity. Therefore, we focused on elucidating Tax effect 

on NER in human T-cells, which are the targets for HTLV-1 leukemogenic activity in 

humans. Using the host cell repair (HCR) analysis of UV-irradiated reporter plasmid, we 

demonstrated that Tax exerted a dose-dependent dual effect on NER. This dual effect 

appeared to be exerted through induction of the NF-κB pathway, since we demonstrated 

that both the stimulatory and inhibitory effects were suppressed by introducing into the 

cells the p65-siRNA. Furthermore, we found that, like Tax, ectopically expressed p65 

also displayed a similar dual effect. Low doses of Tax or p65 markedly stimulated NER, 

whereas high doses of Tax or p65 elicited an inhibitory effect. To determine the 

downstream NER-associated factors that might be affected by p65, we focused on p53 

which is known to play an important role in this repair. We found that low doses of p53 

stimulated NER, whereas high p53 doses tended to be inhibitory. We observed that both 

stimulatory and inhibitory effects were diminished by dominant-negative p53 mutant 

[p53(mut)] and p53-specific siRNAs. Consistent with the view that Tax exerts its dual 

effect on NER by modulating the function of p53, we observed that Tax displayed a 

biphasic effect on p53 transcriptional competence which was closely correlated with its 

dose-dependent dual effect on NER. While further elucidating the role of p53 in this dual 

Tax effect, we found that Tax, as well as p65, elevated p53 level in a dose-dependent 

manner. However, we also found that the high, but not the low, doses of Tax and p65 

inactivated the transcriptional function of the accumulating p53 protein. These data 

suggest that the stimulation of NER by the low Tax doses resulted from elevation of 



functionally active cellular p53 by the Tax activated p65. On the other hand, although 

high doses of Tax and p65 further elevated the level of p53, they inhibited NER by 

functional inactivation of the accumulating p53. Subsequent experiments revealed that 

this functional inactivation occurred through p65-induced activation of the ΙκBα 

encoding gene and direct binding of the newly synthesized IκBα to the p53 protein.  

Based on these observations, we proposed the following model for p53 inactivation: a 

constitutive Tax activation of NF-κB pathway in the infected cells leads to generation of 

high level of IκBα and that part of this excessive amount of newly synthesized IκBα 

binds to and inactivates p53 protein.  

Proliferating cell nuclear antigen (PCNA) is an accessory factor which regulates 

polymerase δ activity in DNA replication and in NER. Earlier studies have shown that 

Tax stimulates the expression of the PCNA encoding gene and that the elevated PCNA 

shifts DNA polymerase δ towards DNA replication, while inhibiting its function in NER. 

In contrast, we could not demonstrate any Tax effect on PCNA expression or function in 

the present study.  

On the other hand, we did find that Tax downregulated XPD expression which 

participates in opening the DNA bubble at the lesion site after damage recognition, which 

could be an additional mechanism of Tax inhibitory effect on NER.  

In summary, our study demonstrates that Tax affects NER through two pathways:   

1. Elevation of and subsequent inactivation of p53 transcriptional function. Low Tax 

doses release a low level of p65 into the nucleus which elevates p53 protein and 

this elevated p53 enhances NER. On the other hand, high Tax doses release a high 

level of p65 which leads to high levels of IκBα. Part of this increased, newly 

synthesized IκBα inactivates p53 and therefore, inhibits NER.  

2. XPD downregulation. Tax down-regulates XPD, which is required for the bubble 

opening in global genome repair (GGR) and transcription coupled repair (TCR).  

 



ל א ר ש י ב ל  מ ש ח ת  ק פ ס ה ת  ו נ י מ   : א

ם י צ י ר מ ת ת   ו ע צ מ א ב ח  ו ק י פ ו ם  י ד ע י ת  ר ד ג ה    

  
  יהב יעקב: מאת

  
  וורן יונג'  פרופ ,גדעון אורון' פרופ: בהנחיית

  
  

הביאה לידי כך שלאמינות הספקת החשמל השפעה מכרעת על ,  התלות באנרגיה החשמלית בכל תחומי החיים

 משמעות רחבה המשפיעה למונח אמינות הספקת חשמל.  חבי העולםהצמיחה והרווחה בכל משק מודרני בר

 שני מרכיבים , למונח זה.)'תעשייתיים וכדו, מסחריים, לקוחות ביתיים (באופן שונה על לקוחות שונים

) פרק הזמן שבמהלכו לא סופק חשמל כלל(רציפות ההספקה ) אי: ( והםשניהאחד את עיקריים המשלימים 

על כלל בעוד למרכיב הראשון השפעה ). הטכניים החשמלייםבמדדים רמת העמידה (קה ואיכות ההספ

בעיות בתחום איכות ההספקה מוגבלות בעיקר ללקוחות התעשייתיים ולהן פתרונות מקומיים , הלקוחות

  .במתקן הלקוח

מערכת , מערכת הייצור: והםמורכבת משלוש תתי מערכות בעלות מאפייני אמינות שונים , החשמלמערכת    

בעוד לבעיות באמינות מערכות הייצור וההולכה השלכות רחבות היקף ).  וההספקה(ההולכה ומערכת החלוקה 

ניתן לא במשך שנים רבות , בהתאם.  מוגבלתאזורית לאמינות מערכת החלוקה השפעה , ברמה הלאומית

האמינות של מערכת החלוקה למרות היותה הגורם הדומיננטי והמשפיע ביותר על רמת להבטחת  הראוידגש ה

 על איזון בין מבוסס,  ההספקה)רציפות (פיתוח מערכת החלוקה מהיבט אמינות . מדדי האמינות ללקוח הקצה

חת מערכת איזונים זו מפוק. לקויה מאידךעלויות הפיתוח מחד ועלויות אי ההספקה כתוצאה מאמינות 

קיימים קשיים , באופן מעשי. בחסות ממשלתית) רגולציה(על ידי גופי פיקוח , במרבית מהמדינות המפותחות

להגדיר באמצעות כלים הנדסיים ברורים את רמת האמינות , רבים ומגבלות ביכולתם של גופי פיקוח אלה

על רמת השירות ") שותהר(" חשמל –הרשות לשירותים ציבוריים , מפקחת על פי חוק, בישראל .הנדרשת

, בדומה לגופי רגולציה אחרים בעולם.   ללקוחותיה)י"חח(ואיכות החשמל המסופק על ידי חברת החשמל 

  . מתקשה הרשות לקבוע יעדי אמינות ברורים ומבוססים ולהגדיר שיטת פיקוח להשגתם כמתחייב מתפקידה

 במערכת החלוקה הספקהה) רציפות( אמינות למדד  רצוייעדפותחה  שיטה להגדרת , וזמחקר בעבודת    

שיטת הפיקוח שהוגדרה ).  'כלל המדינה וכדו, מחוז, ר מנהליוזא (נבחרתבהתאם לרזולוציה הבתחום מוגדר ו

  ם המיושם במדינות שונות ברחבי העולם מבוססת על  פיקוח מותנה תמריציזה על מנת להבטיח עמידה ביעד

 (PBR –Performance Based Regulation)   .מקובל להערכת רמת אמינות יעד האמינות נקבע על פי מדד 

    .המוזן במתח נמוך,  מדד דקות אי ההספקה הממוצע לשנה ללקוח,קרי ,ההספקה) רציפות(

על פי ( על סימולציית מונטה קרלו של מספר ההפרעות בכל קו חלוקה מבוסס, בעבודה זוהמודל המוצג 

והכפלתם במשתנים המרכיבים את מדד דקות אי ההספקה ) התפלגות פואסונית של קצב ההפרעות הממוצע

זיים של קו  הפיפרמטריםבהתאם ל נקבעוערכי המשתנים ).  משך שיקום ההספקה וההספק המותקן(

האזור המנהלי של נפת באר (החלוקה הכוללים את התפלגות ההספק ואורכו ובהסתמך על ניתוח מקרה בוחן 

על כאמור מבוסס ,  באמצעות הסימולציה האמינות המתקבלהפיקוח על השגת יעד. )שבע בחברת החשמל

ללא תמריצים חיוביים או (לי שיטה מונחית תמריצים כאשר תחום הביצועים הרצוי מוגדר כאזור נייטר

היתרון .  חזרות בכל סימולציה מספר רב שלמביצוע  סטיות תקן המתקבלות מספרובגודל של ) שליליים

טמון בהיעדר התלות במדדי ביצוע מקריים והבטחת היציבות הפיננסית של חברת , בשיטת הפיקוח המוצעת



ישום השיטה מבטיח איתותים כלכליים ברורים לחברת החשמל בנוגע לקביעת י, כן כמו.   לאורך זמןשמלהח

, י"בחינת ישימות המודל על המחוזות המנהליים של חח.  מדיניות הפיתוח מהיבט אמינות מערכת החלוקה

הביצועים תחזית מצביעה על התאמה במרבית המחוזות בין ביצועי האמינות בפועל בשנים האחרונות ובין 

 )מתח גבוה (ג"כי המודל מתאים במיוחד למחוזות המאופיינים ברשתות מ, עוד עולה.  מודלהעל פי הצפויה 

 נדרשת התאמה, במחוזות בעלי רשתות עירוניות מובהקות כדוגמת מחוז דן). כפריות ועירוניות(הטרוגניות 

מומלץ לבחון פרמטרים נוספים אשר נבחנו בהכללה , ר בעתידלהרחבת המחק.  של ערכי המשתנים נוספת

פילוח הלקוחות באזור הנבדק והתאמת המודל לחברות חלוקה , רמת המתח של הקו הנבחן: בעבודה זו כגון

  .  נוספות ברחבי העולם
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Dependence on electricity in all aspects of life has created a situation in which the reliability of this 

"product's" supply has a crucial influence on economic growth and on welfare in every country 

around the world. The "reliability of supply" term, has wide meaning that influence differently each 

customer (residential, commercial and industrial customers). The reliability of supply has two main 

components, which complement each other: (dis)continuity of supply, measuring the length of time 

during which electricity has not been supplied at all, and the quality of supply, in which technical 

electricity parameters are examined. While the first component influence all customers, the second 

one especially influence industrial customers (which use local solutions to reduce its affect).  

Provision of electricity from the source of supply to customers can be defined by a chain which 

includes three systems, essentially separate from each other. These systems encompass: the 

production system, the transmission system and the distribution (and provision) system. While 

reliability problems in the production and transmission systems has wide and national affect, 

reliability problems in the distribution system affects limited areas. Traditionally, there was not 

enough attention for distribution systems reliability although these systems has the strongest 

influence on the reliability of supply to the customer. Development of the distribution system and 

setting the desired reliability level is based on a balance between the development costs and the 

economic damage resulting from faulty power reliability. This balance system has to be supervised, 

in most developed countries, by external supervisory bodies, which examine the activity of 

electricity companies. Actually, there are many difficulties and limitations on the ability of the 

supervisory bodies to define by means of clear engineering standards the required level of reliability. 

In Israel, the Authority for Public Services – Electricity, henceforth, "the Authority" supervise and 

control by law, the quality of supply and the service level. Like in other supervisory bodies around 

the world, the "Authority" finds it difficult to supervise and to set clear reliability standards, as 

obligated by its de jure role.  
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 In this research, a method for defining reliability targets, from the aspect of power continuity, for 

the electricity distribution system in Israel was developed and tested.  For the purpose of controlling 

the achievement of these targets, a model, which is accepted in various countries around the world, 

was adapted into a Performance Based and Incentive Supervisory System – PBISS. The reliability 

targets were set by the customary index of power reliability (continuity), the System Average 

Interruption Duration Index – SAIDI, for a customer consuming low voltage, per year. 

  The model presented in this paper is based on a Monte-Carlo simulation of the number of 

interruptions (poisson distribution) , length of supply restoration time and the power set-up in every 

distribution feeder. The interruption rate and length of supply restoration time characterizing each 

distribution feeder were established in accordance with the physical variable of the feeder, which 

influences the power distribution and its length. The correlation between the physical characteristics 

and the simulation variables were defined by an analysis of a case study based upon the 

administrative area of Beer Sheva District of the Israel Electric Corporation. Supervision over the 

achievement of reliability targets attained by simulation is based on an incentives-driven method. 

The desired performance range is defined as a neutral zone, such that any deviation from it, results 

in positive or negative incentives, according to the direction of the deviation. The advantage of this 

method emanates from its independence from random performances measurements, and assurance 

of the financial stability of the distribution company.    

Based on the results received for the test region and sensitivity analyses, the model has been 

expanded to the overall administrative districts in the Israel Electric Corporation. The results 

received in this work show, that in most districts they are found to be within the desirable reliability 

range specified according to the model.    It should be mentioned, that the model proposed in this 

paper is especially suitable for mixed areas, with urban and rural networks. In a significantly urban 

area such as the Dan Region Agglomeration, adjustments were made in the simulation's variables 

(the interruptions rate and average length of time to power restoration) due to different voltage 

levels in the distribution network. 

    In terms of future research, that is to say the expansion of this study in the future, it is 

recommended that additional parameters dealt with is this dissertation, be examined, such as: the 

voltage level of the feeder, and customer segmentation, and that the model be adapted to and tested 

using data from additional electricity supply and distribution companies around the world.  

 



  ):ב"תשל�ז"תרמ(בהגותו של הרב דוד כה
  בי
 פילוסופיה לקבלה

  "קול הנבואה"עיו
 בספר 
  

  מאת

  ביטי יהודה 

  

  זאב גריס' פרופ בהדרכת

  

  

  תקציר

  

  

הקוראת ) ב"תשל–ז"תרמ(לרב דוד כה� " קול הנבואה" כולל מונוגרפיה רחבה על ספר  חיבור זה

הגות זו . ה קוק"תלמידו הגדול של הראי, "רהרב הנזי"לבחינה מחודשת של הגותו המקורית של 

 שעריכתו –" קול הנבואה"בספר . דעת ויצירה, חכמה וחוויה, משלבת בי� פילוסופיה וקבלה

  ".ההגיו� העברי השמעי: " מכנה אותה המחבר–נמשכה קרוב לחמישי� שנה 

  

 בעובדה הסיבה לכ� נעוצה אולי. המחקרי� העוסקי� בהגותו של הרב הנזיר ה� בודדי� מאד

 של המאה 20!ל בשנות ה" עוד בהיותו בחו– מבחינה רשמית –� פרש מעול� האקדמיה "שהרד

ג� . למרות שלא נטש את הכלי� הביקורתיי� והמחקרי� אות� רכש במהל� לימודיו, הקודמת

, ומיעט לפרס� דברי� משל עצמו" ישיבה המרכזית בירושלי�"הוא היה פעיל בעיקר ב, באר%

דב שוור% הוא בי� . יד רבי� במקצועות שוני� בתחומי היהדות! עשיר בכתבילמרות שעזבונו

דיו� , בר�. היחידי� שעסק בכתבי הנזיר מבחינה מחקרית ופתח פתח משמעותי לבאי� אחריו

� . על מגמותיו ועל בשורותיו טר� ראה אור, מקי& על כלל הספר ועל חלקיו השוני

חלקו הראשו� מתמקד במישור : צורה חלקיתולו ב, חיבור זה מבקש להיענות לאתגר זה

עצמו ' קול הנבואה'חלקו השני עוסק בספר , הביוגראפי ומציג את מקורות היניקה של ההגות

התברר לי יותר ויותר כיצד , במהל� המחקר. ובוח� את ההיבטי� הפילוסופיי� והקבליי� שבו

ארוגי� ע� התפתחותו והשלבי� ההדרגתיי� של היווצרותו קשורי� ו" קול הנבואה"פרקי 

  .�"הרוחנית והאישית של הרד

  

החלק הראשו� של החיבור מבוסס על יומניו האישיי� של הרב הנזיר ובעזרת� בחנתי את שנות 

לאחר מכ� , )'פרק א(תחילה בישיבות ליטא , לימודיו ואת התפתחותו הרוחנית והאינטלקטואלית

ולבסו& באוניברסיטאות פרייבורג ובאזל , )'פרק ב(פטרבורג ! באקדמיה של הברו� גינזבורג בסט

נדודי� אינטלקטואליי� וגיאוגרפיי� חסרי מנוח באמצעות תיאור� המפורט של ). 'פרק ג(

 גיסא מחדהעול� היהודי המסורתי וערכיו : מצטיירת דמותו של הרב הנזיר כנעה בי� שני עולמות

 בחייו כמעט ולא נסקרה תקופה זו. והתרבות הפילוסופית האירופית ודרכיה מאיד� גיסא

על  את הבסיס ההכרחי לכל מחקר שיעשה המעניקות,  אודות הרב הנזיר עלברשימות הביוגרפיות



 קווי יסוד לספר הרב הנזירזאת התקופה בה משרטט : ודוק. בישיבת מרכז הרב, שנות חייו באר%

 הראשו� והרקע המפגש ע� הרב קוק נידו� בסו& החלק. עוד בטר� פגש ברב קוק, חייו ולמשנתו

  .באור חדשו של מפגש זה הביוגראפי המוקד� מאיר את משמעות

  

בעזרת חומר ארכיוני השמור בארכיו� . עצמו" קול הנבואה"החלק השני של החיבור עוסק בספר 

 נית� היה לשחזר את רבדי העריכה השוני� ולהשוות בי� החזו� למציאות )ירושלי�(" נזר דוד"

הפרק הבא מציע ניתוח של האמירה הפילוסופית ). 'פרק א(' קול הנבואה'עריכת הספר בבכתיבת ו

? "הגיו�"למה : וד� בהשלכותיה במישור הרעיוני, לפי הרב הנזיר" הגיו� העברי השמעי"הטמונה ב

" קול הנבואה'תברר כיצד לדידו של הרב הנזיר ספר הכא� ). 'פרק ב(? "שמעי"כיצד ? "עברי"במה 

רוח ההגיו� " משתלב ברצ& ההיסטורי של ! צורתו הספרותית מצד תוכנו הרעיוני וה�  ה� מצד –

הרב הנזיר אינו מתאר תופעה , לפי זה.  כחוט השני  ביצירה התורנית לדורותיה העובר"העברי

ספרו אינו עוסק בנושא מסויי� אלא הוא חלק מהנושא עצמו , עבורו. אלא שות& לתהלי� עצמו

ההבחנה , כ� הגבול בי� החוקר ליוצר לא נשמר.  במפעל הפילוסופיה הדתיתוהופ� לחוליה נוספת

בי� הסובייקט לאובייקט מטושטשת ומתברר שהמחבר פועל מתו� תחושת שליחות היסטורית 

ליי� בקההפרק האחרו� מוקדש להיבטי� . כאשר הוא נישמע לקריאתו של ההגיו� העברי השמעי

י להקדי� תחילה מסגרת קונצפטואלית של התייחסות בחרת). 'פרק ג" (קול הנבואה"של ספר 

" תורת הקבלה"דר� סקירת המגמות השונות במחקר אז והיו� וכ� להבחי� בי� " קבלה"למונח 

קול "קריאה כפולה ובו זמנית בספר ). כסוג של חוויה" (מעשה הקבלה"לבי� ) כסוג של פילוסופיה(

התורה והחוויה מזינות ומפרות זו את , לנזירוביומני� האישיי� מגלה שאצל הרב שהפ� " הנבואה

הקורא בספר שלפניו את תיאור החוויה " המקובל"את מקורות הקבלה הוא בעצ� " החוקר: "זו

ג� בהקשר זה מתברר כיצד המישור ההגותי קשור למישור , א� כ�... אותה הוא חווה בעצמו

לקית וא& לקויה של הרב הנזיר האישי וכיצד הניסיו� להפריד בי� שני המישורי� יוצר תמונה ח

  . ושל הגותו

  

  : עיקריי� מישורי�שניתרומתו של מחקר זה לדיו� על הרב הנזיר ועל הגותו באה לידי ביטוי ב

קול "חשיפת חומר ארכיוני רב מתו� היומני� האישי� ומתו� הטיוטות הרבות לספר  .1

כיצד דימויו מאירה באור חדש את הידוע לנו על האיש ועל ספרו ומראה " הנבואה

  . היה ראשוני בלבד, הציבורי וא& המחקרי עד כה

בחינת משנתו מנקודות הראות של הפילוסופיה ושל הקבלה הופכת אותה למובנת  .2

  .ומבהירה את טענתו על טבעו של ההגיו� העברי השמעי, וקוהרנטית יותר

  

כיב העיוני מחקר זה מבקש לאמ% את המתודולוגיה הדוגלת בחיבור בי� המרכיב האישי למר

מוב� כי ג� המחקר הנוכחי מותיר עדיי� פתח רחב לבחינת היבטי� .  להבנת משנתו של הרב הנזיר

  .נוספי� בהגותו של הרב הנזיר ולהארת תקופות שונות בחייו
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Abstract 

 

 

 This extensive monograph on Kol ha-Nevuah by R. David Cohen (1887-

1972) calls for a reexamination of the original thought of "Ha-Nazir" (the Nazirite), 

the outstanding pupil of R. Abraham Isaac ha-Cohen Kook. This thought combines 

philosophy and Kabala, reason and experience, knowledge and creativity. R. Cohen 

termed his work, that was written over the course of close to half a century, "the 

Hebrew auditory logic." 

 

 Very few studies have been written on the thought of Ha-Nazir, possibly 

because he formally left the academic world in the 1920s, even before he came to 

Eretz Israel, although he did not abandon the critical and scholarly tools that he had 

acquired during the course of his studies. In Israel, as well, he was active mainly in 

the "Central Universal Yeshiva" in Jerusalem (more commonly known as "Merkaz 

ha-Rav"), and published very few of his own writings, although he left a rich 

literary estate of manuscripts in different fields of Jewish studies. Dov Schwartz was 

one of the few scholars who examined R. Cohen's writings, and made a significant 



contribution for those following him. A comprehensive discussion, however, of the 

entire book and its different sections has yet to be published. The current work 

seeks to rise to this challenge, even if only to lay the groundwork: Part One has a 

biographical focus, and presents the sources from which Ha-Nazir drew; Part Two, 

on Kol ha-Nevuah itself, examines its philosophical and Kabalistic aspects. During 

the course of the research, I realized how the chapters of the book and the gradual 

stages of its composition are intimately bound up with R. Cohen's spiritual and 

personal development. 

 

 This study contributes to the discussion of R. David Cohen and his thought in 

two main areas: 

1. Introducing the copious archival material in the personal diaries and the 

many drafts of R. Cohen's book provides a new understanding of what we 

know about the author and his book, and demonstrates how his public, and 

scholarly, image to now was very rudimentary. 

2. Examining his teachings from a philosophical and Kabalistic perspective 

makes them more understandable and coherent, and clarifies his argument 

concerning the nature of the Hebrew auditory logic. 

 

 This study adopted the methodology that advocates linking the personal and 

intellectual in R. David Cohen's life in order to understand his teachings. Obviously, 

the current work leaves the way open for the examination of additional aspects of 

Ha-Nazir's thought and for the illumination of additional periods in his life. 



 תהליכי עדכון בזיכרון העבודה המילולי :נושא העבודה

 יואב קסלר : שם המגיש

 נחשון מירן' פרופ : שם המנחה

 

 :באנגליתר תקצי

 

This work explored the executive process of updating working memory (WM) 

representations.  During the performance of high-level tasks, such as reading 

comprehension and mental arithmetic, the contents of WM are constantly updated.  

However, very few studies have examined the temporal dynamics and processing 

constrains of updating.  The role of my PhD work was to help fill this gap.  This 

raised a new question regarding WM updating: "which aspect of the information in 

WM undergoes updating?".  This question has important consequences regarding the 

structure of WM, and specifically the question of dependence vs. independence of 

WM objects.   

Part 1 of my dissertation showed evidence for a global updating process, that 

acts upon all the information in WM when any of them is updated.  Five experiments 

were conducted, in which the time required to update a single item in WM was found 

to be dependent on the total number of items in WM.  This result was interpreted as 

evidence for a global updating process, that acts to bind all the information in WM 

together after an update took place.  This process is evidence for a functional 

dependence among the representations maintained in WM.   

Part 2 of my dissertation showed the co-existence of the global updating 

process, shown in Part 1, and a local updating process.  The latter refers to an 

independent mental process, that serves to actually modify the relevant information in 

WM.  Three experiments showed a double dissociation between the global and local 

updating processes.  The duration of the local updating process was found to be 

sensitive to the number of updated items, but not to the total number of items, while 

the duration of the global updating process was found to be sensitive to the total 

number of items in WM, but not to the number of updated items.  Further analyses 

showed that these processes are performed serially.   

The results of this study were discussed in relation to the structure of WM, the 

flexibility-stability conflict of WM representations, and the nature of WM capacity 

limitations.  It was argued that the information maintained in WM has to be stable and 



flexible at the same time.  While the local updating process enables flexibility, by 

allowing the modification of any piece of information separately, the global updating 

process provides stability, by re-binding all the information together after the 

information was modified.   

 



 תהליכי עדכון בזיכרון העבודה המילולי :נושא העבודה

 יואב קסלר : שם המגיש

 נחשון מירן' פרופ : שם המנחה

 

 :בעבריתר תקצי

 

תוך כדי .  עבודה זו חקרה את תהליכי העדכון של ייצוגים בזיכרון העבודה המילולי 

התוכן של , מטייםכמו הבנת הנקרא וחישובים ארית, הביצוע של תהליכים קוגניטיביים גבוהים

מחקרים מועטים מאוד בחנו את המאפיינים של תהליכי , אולם.  זיכרון העבודה משתנה בתכיפות

עדכון זיכרון העבודה ואת האופן שבו הם מתרחשים מרגע שינוי האינפורמציה ועד השלמת 

 ידי הצגת-הדבר נעשה על.  מטרתו של המחקר הנוכחי הוא להשלים פער זה בספרות.  קידודה

על אילו היבטים של המידע בזיכרון : "שאלה תיאורטית חדשה ביחס לעדכון זיכרון העבודה

לשאלה זו יש השלכות חשובות ביחס למבנה של זיכרון ".  ?העבודה פועלים תהליכי העדכון

 .ובמיוחד לשאלת התלות בין ייצוגים שונים בו, העבודה

שפועל על כל המידע המיוצג ,  של העבודה מראה עדויות לתהליך עדכון גלובלי1חלק 

שבהם נמצא כי הזמן ,  ניסויים5חלק זה כולל .  גם כאשר רק חלק ממנו מתעדכן, בזיכרון העבודה

.  הנדרש לעדכון פריט בודד בזיכרון העבודה תלוי במספר הכולל של הפריטים המאוחסנים בו

שפועל על כל המידע בזיכרון העבודה לאחר ששינוי , זה פורש כעדות לתהליך עדכון גלובליממצא 

 .תהליך זה מעיד על תלות פונקציונלית בין כל הפריטים בזיכרון העבודה.  האינפורמציה התרחש

המתקיים לצד תהליך העדכון ,  של העבודה מראה כי קיים תהליך עדכון לוקלי2חלק 

שמשמש לשינוי בפועל של המידע , התהליך הלוקלי הינו תהליך נפרד.  1ק הגלובלי שהודגם בחל

משך .  שלושה ניסויים הראו דיסוציאציה כפולה בין התהליך הלוקלי והגלובלי.  בזיכרון העבודה

ואילו , התהליך הלוקלי נמצא קשור למספר הפריטים שמתעדכנים אך לא למספר הפריטים הכללי

.  קשור למספר הפריטים הכללי אך לא למספר הפריטים שמתעדכניםמשך התהליך הגלובלי נמצא 

 .מודל רגרסיה של הנתונים הראה כי התהליכים מתבצעים באופן סדרתי

קיבולת "ביחס למושג , תוצאות עבודה זו נדונו ביחד למבנה הכללי של זיכרון העבודה

טענה היא כי ייצוגים בזיכרון ה.  ן גמישות ליציבות הזיכרוןוביחס לקונפליקט שבי, "זיכרון עבודה

בעוד שתהליך העדכון הלוקלי מאפשר .  העבודה צריכים להיות גמישים וגם יציבים בו זמנית

התהליך הגלובלי מאפשר יציבות על ידי יצירת מבנה , ידי שינוי המידע הדרוש בלבד-גמישות על

 .מידע גלובלי חדש בכל פעם שחלק מהמידע מתעדכן
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Abstract 

 

The research we present deals with models and technologies (existing and novel) of radio 

networks that do not need support and infrastructure of permanent base stations to allow 

communications between participants of the networks. These networks are often called ad hoc 

networks. A special case of these networks is sensor networks where limited-battery armed nodes 

of the network are able to communicate and pass information among them. The main and unique 

characteristic of these networks is their ability to self-organize without the need of special 

infrastructure opposite wireless local networks (WLANs) or cellular networks. The emergence of 

compact, low-power communication sensors and actuators in the technology supporting the 

ongoing militarization of processing and storage, allows for entirely new kinds of embedded 

systems. These systems are distributed and deployed in environments where they may not have 

been designed into a particular control path and are often very dynamic. A collection of devices can 

communicate to achieve a higher level of coordinated behavior. Wireless sensor nodes deposited in 

various places provide light, temperature and activity measurements. Wireless nodes attached to 

circuits or appliances sense the current or control the usage. Together they form a dynamic, multi-

hop, routing network connecting each node to more powerful networks and processing resources.  

Thus, existing solutions for problems raised by wireless networks are not suitable for the new and 

interesting challenges we face with ad hoc or sensor networks. 

One of the major characteristics of such networks is related to the fact that messages are 

being transmitted on a shared channel for all stations in transmission range, which means that all 

stations within transmission range are receiving the transmitted message. Without a constant 

infrastructure, the network stations have to also function as relays and assist in the transfer of 

information between stations that are out of transmission range. It is also possible that several such 

relays will be performed among interim stations until the message reaches its intended destination 

(multi-hop systems). 

Many research studies discuss routing of messages between source and destination for these 

networks in an attempt to improve different communication parameters, such as minimization of 

delays, increasing throughput, battery saving. These studies usually ignore additional constraints 

that are attributed to the physical and technological properties of the wireless environment. For 

example, a station that is in transmitting range of a nearby station might not successfully receive a 

message intended for it if several stations (more than one) are also in transmitting range and are 

transmitting simultaneously. This example emphasizes the importance of the scheduling 

mechanism for transmitting stations (as a source of information or a relay for other stations) so that 

each transmitted message from any station will successfully and efficiently reach its destination. An 
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efficient scheduling mechanism can also be dependent on other system constraints, like its routing 

method. 

Many-to-one packet routing and scheduling are fundamental operations of sensor networks. 

It is well known that many sensor network applications rely on data gathering from the nodes (the 

sensors) by a central processing device. There is a wide range of data gathering applications such as 

target and hazard detection, environmental monitoring, battlefield surveillance. Consequently, 

efficient data collection solutions are needed to improve the performance of the network. In this 

dissertation, we assume a known distribution of sources (each node wants to transmit at most one 

packet) and one common destination (called the base station). We assume a network half-duplex 

one port network model, each node can do at most one operation at a given time slot, meaning that 

it can not transmit and receive a message at the same time; it can at most transmit or receive one 

message. Each node is equipped with a directional antenna, and the capacity of each node's buffer 

is one message. 

In this dissertation we address some problems of data gathering by providing efficient 

scheduling algorithms. We analyze and provide via simple mathematical models a transmission 

schedule for routing all the messages to the base station over the shortest path, jointly minimizing 

both the completion time and the average packet delivery time. Regarding this scheduling problem, 

we find optimal solutions for Linear, Two Branch, Ring, and Tree network topologies, and for a 

Grid Network (and its generality) we present 1.5 approximate solutions. We define our network 

model and provide improved lower bounds for those topologies. We prove that the problem of 

Quality of Service (QoS) in our setting for a star network under the same target function is NP- 

complete by showing a reduction from the 3-Set-Partition problem.  

We prove in this research that finding the optimal schedule in order to minimize the 

maximal delivery time such that a message can reach its destination over an arbitrary path, with the 

restrictions on the total idle time allowed in a general network topology, and a single designated 

destination Base Station, is NP-hard. 

We also refer to a special case of Linear Network topology for which we present several 

optimization algorithms:. First we present an algorithm to minimizing the maximal delay time. 

Next, we present an algorithm to minimize the number of tardy messages, i.e., it maximizes the 

number of messages arriving at the BS before their deadline (due-date) expires. Finally, we present 

an algorithm to minimize the maximal lateness, where the lateness of a message is the difference 

between the message deadline and its arrival time to the BS (message completion time). Note that 

all of the scheduling optimization algorithms presented in this work run in a low-polynomial time. 



  תקציר

  

  

מחקר זה מתבצע על מודלים וטכנולוגיות קיימים וחדשניים של רשתות רדיו שלא מצריכות תמיכה 

 .Ad-Hoc Sensors Networks: רשתות אלו נקראות. ותשתית של תחנות בסיס כדי להתהוות

  

: הרבה מאוד מחקרים בוצעו על ניתוב הודעות בין מקור ליעד ברשתות אלו תחת כל מיני מדדים כגון

מחקרים אלו בדרך כלל התעלמו . חיסכון באנרגיה ועוד, מקסימום תעבורה, השהייה מינימאלית

תחנה שנמצאת בטווח : מאילוצים נוספים שנובעים מהשכבה הפיזית ברשתות תקשורת אלחוטיות כמו

שידור של תחנה סמוכה עלולה לא לקלוט בהצלחה הודעה שמיועדת לה מתחנת קצה כל שהיא ברשת אם 

 קליטה  שלה משדרת לה \נה הסמוכה לה משדרת בדיוק באותו הרגע שתחנה אחרת בטווח שידורהתח

כדי לתמוך בניתוב יעיל הדבר המתבקש הוא תזמון יעיל בין תחנות , על כן. 'הודעה שמיועדת לה וכו

המחקר שלנו .  שמשדרות כדי שכל הודעה שיוצאת ממקור כל שהוא תגיע ליעדה בהצלחה וביעילות

.                                                                                                                                                                               בעיות זימון שונות אותן נפרט בהמשך ותרחישים דומים בטופולוגיות שונות של רשתות רדיומנתח

  

הינה בעיה נפוצה ) תחנת בסיס לעיבוד נתונים(ניתוב וזימון ממספר רב של מקורות ליעד יחיד 

מיישמות אפליקציות של איסוף נתונים , בדרך כלל, רשתות חיישנים. וחשובה מאוד ברשתות חיישנים

חשב מ(הנמדדים באמצעות חיישנים המפוזרים במקום או בשטח אותו רוצים לחוש אל תחנת בסיס אחת 

רשתות חיישנים מעוניינות למדוד שינויים ותופעות פיזיקאליות . להמשך ניתוח ועיבוד נתונים) מרכזי

זיהוי : קיימים תחומים רחבים של אפליקציות אותם ניתן ליישם באמצעות רשתות אלו כגון. בשטח מסוים

. נויי טמפרטורה ועודשי, )שימושים צבאיים(פיקוח בשדה הקרב , מעקב ובקרה סביבתית, מטרות וסכנות

החיישנים עצמם הם התקנים זעירים המכילים מעגלים אלקטרוניים ומכאניים משולבים המצוידים 

שעל מנת ,  מכאן. אשר באמצעותם הם משדרים את הנתונים הנמדדים, מקלטים ומשדרים, באנטנות

ם לפתרונות יעילים לאסוף את הנתונים הנמדדים באמצעות החיישנים בשטח אל תחנת הבסיס אני זקוקי

  .שמנצלים בצורה מושכלת את משאבי הרשת

יכול לבצע פעולה אחת בו ) חיישן(ברשתות אותן אנו מנתחים בעבודה זו אנו מניחים שכל צומת 

שלכל צומת יש הודעה אחת לכל היותר לשדר , אנו מניחים גם. לשדר או לקלוט הודעה, זמנית לכל היותר

אנו מניחים שקיים , כמו כן). חוצץ בגודל אחד(ל להכיל הודעה אחת בלבד ויכו) תחנת הבסיס(לעבר היעד 

תיאור המודל מראה ששידורים אקראיים ברשת כזו . יעד יחיד וכל צומת ברשת מצוידת באנטנה כיוונית

, ההתנגשויות קורות. מכיוון שהתנגשויות של הודעות יכולות לקרות בערוץ המשותף, אינם מושכלים

במקרה ששני צמתים ברשת ,  במקרה שמשדרים לעבר צומת שבעצמה משדרת או,לעיתים תכופות



תרחיש זה הוא בכל , במקרים אלו הודעות הולכות לאיבוד ונאלץ לשדרם שוב. משדרים לעבר אותו צומת

  .ולא יעיל...) בזבוז זמן, בזבוז אנרגיה(המובנים בזבזני 

אנחנו . ל הודעות מכמה מקורות אל יעד יחידאני עוסקים בבעיות של ניתוב וזימון יעיל ש, בתזה זו

, מנתחים באופן אנליטי את הבעיה שבהינתן טופולוגיות מסוימות וקלט של הודעות בפילוג מסוים ברשת

כאשר כל הודעה , מהו הפתרון שמנתב ומתזמן את כל ההודעות ליעד, בהנחת המודל המתואר לעיל

אנו מציגים . מינימאלי ובזמן השהיה ממוצע מינימאליבזמן ) ליעד(מאולצת לעבור במסלול הקצר ביותר 

קוויות עם שני ענפים המחוברים , )Linear Network(קוויות : פתרונות אופטימאליים עבור טופולוגיות

עבור בעיות אלו אנו מציגים , כמו כן, וכוכב, מעגל, עץ, (Two Branch Network)י צומת היעד "ע

 למיניהן אנו מציגים GRIDעבור טופולוגיות רשת . זמני ריצה נמוכיםאלגוריתמים פולינומיאליים בעלי 

בו אנו מניחים בעיה מסוימת של , אנו מראים שמקרה מיוחד, במקרה של כוכב. 1.5פתרון קירוב של 

QoS ,הינה בעיה קשה , ותעבורת זמן אמת(NP-Complete)3י רדוקציה  מ " ע-Set-Partition.   

ל ניתוב וזימון של הודעות ליעד יחיד בזמן והשהיה ממוצעת מינימאליים שהבעיה ש, אנו גם מוכיחים

, כאשר הודעה יכולה להיות משודרת במסלול שרירותי ליעד, ל עבור טופולוגיה כללית"בהנחת המודל הנ

  .(NP-hard)הינה בעיה קשה  

אנו ). (Linear Networkבעבודה זו אנו ממשיכים לנתח בעיות זימון מעניינות עבור רשת קווית  

במקרה בו כל הודעה כפופה , מציגים פתרון אופטימאלי שממזער את מספר האיחורים של הודעות ליעדן

בעיה נוספת שאנחנו מוכיחים עבור טופולוגיה זו . בו עליה להגיעה ליעדה) (Deadlineלזמן מקסימאלי 

עבור מודל בו צומת , שקיים פתרון אופטימאלי שממזער את ההשהיה המקסימאלית של הודעה, הינה

אנו מציגים פתרון אופטימאלי עבור מקרה מיוחד בו אנו , לסיום. יכולה להכיל חוצץ בגודל שרירותי

אנו מציגים ,  שגם עבור בעיות אלו, נציין. ממזערים את האיחור המקסימאלי עבור טופולוגיה קווית

  .אלגוריתמים פולינומיאליים בעלי זמני ריצה נמוכים

  

 



��

� �
� �
� �
� �

�����������	 ����
����������������������
����������������������������� �

� �
� �
� �
� �

��������������	 �����	 ����
��������	 ����
�������������������� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
���� �
� �
� �
� �

������ �� ������ �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

���������������������������������	 ��� �
� �
��

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

�����������	 ���� �� �� �� �� �� �� �� ������� ���� �
� �
� �

��	 ����� �
��



� �
� �
� �
� �

�����������	 ����
��������������������������������������������������� �
� �
� �
� �
� �

��������������	 �����	 ����
��������	 ����
�������������������� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
���� �
� �
� �
� �

������ �� ������ �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

���������������������������������	 ��� �
� �
��

��

��

��

��


�����	 �����	 �����	 �������� ��������������������������� �
� �
� �
� �
� �
� �

��� ���������
�������������������������	 ������������	
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� �

� �
� �

�����������	 ���� �� �� �� �� �� �� �� ������� ���� �
� �
� �

��	 ����� �
��

��



��

��

��

��

��

����������	���
������	��������������������
 �	���
 ���

�������������	��

�	���������������	��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��



��������	��������
 �����������

��

��

��

���� �� ���� ��� �!�������� !�����"� 

��	�	 ���#� !$������ %�&���� �� �	 ������

�� ���' �����( ) �� �*  ����	"�+�� ����

������� )�,,��	 ��"��$�'�� ���#� !��- �������

�  �.	 �����/ 0�� ����� �����	"�+ ���,,���

��� �1  $��&��2��* ����3�������4��

���� �� ���	 ����� �.����� �) �� �$��� ��&�����

��� ����.����� 0 �� ����� �	�5�' ���'  5����

# � �6 ��� �� �7 ����3���� ������  � �� ���� &� "���

��*  0 ��  �"����� �7 ���� �� &��'  5����

���������������- �) ���83� ��  )��3�� �9+����

&���&� �� �)��� ��������� ������� %�����

� �9����&:�#� !��' ���,,'  � ��#� !���  ��	 �0�� �� �$�����

� !��	  �;�� &� "��' ��;�#� !��8+�,'  � <����

��

� �� �� �=�������
 �'��������������>>?��'����	��������:@��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



��

A���#�������������������AB�������������

A��������C�A�	�����������'������
 ��������

A	�
 �����D'������������2������������
�����A���

���2�����A��������'���#����A����A�D��
�������

' ���
������	�' ��	�	�#�����A���

A���#�������	���9��#�����
���A����������A��������
���

9���	��'��������
��2���:	���������������2��'�������

�	�' ��	���
�
	�#�������,���������������' ���
���,���	�A�����

��

� �� �=�9���A��������	�A������������@��

��

��

�
 �����������

����,���		�#������'��������
 �,���
����

=���	���
 �����������'��' ������@��

��

��



��"��� �

��

�������� ��
 �����	��:����	�����' �������,' ����������' ������� ��#����
 ����������������

���� ' ���
����� ' ���,' ������� ���� ' �����	,���	���� ����������� ����� ' ������ ���� '������

������������2��� �
 � 	�� ������ � ���� ' ������� �
 �������	�,�#����� '��� ' ��2��� ���� '������

������' ����������������������
�����'�������' ���������
 ���
����'������,��
 ���������

���������������

� ��������	���,���#�	�#������,�����������,	���
�����������,����������������	�#����

���������'�	�� ' ���
�� �:�� ����
 � ���� '���� ����	��,���� ��� ������� ���
�� #��� 
��� ����,

�������� ����,�:������ ���:������� ������������������������
�����������
��,��
 ��������

������������������8����
�����,#���������������������8�����	��:������'�������
	���#�


� �	��� �
���� ����� ��=�
��� ���,������ ��
 � ������ ���� @��� 	2���,����� ��� #�������� 9����

������������������	��	2��,���#��������,��������������������������������������:��	���

������ #���� ��������� �������,�����������,����2����	� #�������� ���	�� 	2��� ���������

���	���������������������

� ���� #�	� �
�����	�,��� #�	���������E���� ���	� ���,����������=��	���	�������
���

����,���� @���	� ����������'��
	�������	�����
����	��� ���� �����	�����	��	,����������

��	������������������,����	����������	�' ������=HTc��@��

� �' �������
����������:��:������#�	��
�����	������'����	��
���������
��,����

���,���������� �������	� ����	� ����� '��	
 � ����,�������� �
 � ����	� ������� 9��� ��#�	�

��������
 ��������������������������

� ��' �:����������:����
 �#�
�������	���		����
 ��,���' �������,���' �����,'��������

�����	� ��2�
 � ������� ��
	� �����	� ' �:������ D��� �:��� �	��� �
 � ������,� 9��������	����

�������,����������,	����2	�������������������������������
 ��������	������	�������������

�����������
��
 �������	�������������������' ���2�=�D>�@�������	,�' ��	�' ��2����:������

A'����A��,'��������=F� @	2�����������
 �������'���#����9����'������
 �':������'������=G�@

� ������� ������� ���� '���� 9���� ������	������ '���� ��2���� ������ ��
��
 � ��� ' ����� ���

����������� ����2��� ��
�� �	���� ����	��� ����� ������ �����,���	���� �������	� ����������

����:��
 �������#�	����������2���,'���#�	��' �����9��	�����,'���	�	������ ����������

����������	�����������
 ���������������������	���8������:��	�,���� �����
�������

'�����' ����������
	�����������
 �������������	�������������
����

� ���������������������	��	�������������
 �������������#�	
��' ���2�����,�����������

������������ �	�� ������� �������� ���,	�	������	� �����
�� �
 � ������ #������ ����,���,��#

(BdG)����' ����#������' ���������,' ��2���' ����������������
 �����'�����������'��������

���,���������
	�
���
 ����,��������
���������	���' ���������,��
 ��2����BdG��' �	
���

���� ����� ������ �
 � �:���� ���2����� ��,'��	� 9����� ���� ' ���� ��� ' ������,�' ������

���' ��������,�����:��� ����,�������� ����,������	�
��� ���,�����'���� ���2� ��
 �#�	���:���



��� �:��� �	��� �
 � ������� ���
���� ������ ��� '���	�,� 9��������	��� �������� �2���

��������������

��� ' �������� �	������ ������ ' ������ ���� �:��� �
 � ��
�� ���	,��2�� ��� ' ������� '������

����������������������	�' ������������#������
 �����������,���������'�	
�������	�9����

� ������� ������ ������� ��� �	��� #������ ������
 � �������,�������� ������������ �����	

������� ����� #������ ������	� #�� ������ �:� ����� ��� ' ����� ���,��2��� ������	� #��� 9����

�����������
����������	�
��	����������������������������

� �9
��	� ���� ' ���� �	���� �	������ ������ ' ������ ���,��2�� ��� '���
���� '������

� �����=�����negative-U������� �@�' �����:����	� ���' ��2������=�����,' ������� @�' ��������


���,���������������������'������,������� �����2	��	�����������9���������'��2������

���
����������������2�������','�����������	
������ �'����� ��������	�������' ��������

��2������ �	��� ���� #������� ���,� ���A�������� A������� � �
 � ��������,� �����:=pair-

correlations�@' ������	����
���������������2��������#���'�	�'���:�	����������:���2���

�����	���,�����
�������������������������������

� �'���:����	���
 �' ��������' ��
 ���=�D>�@���	��������2�=��������@���������������2�

���������	���	��,���������������� �������������	,�����	� �����������,�������� ���������

�������������	� ����� ����� ����� �
 � ��������� ����������� ������ ���� ���,������� ����

���������
�=��F�@���	���:����	���������������������
����'��	����2��,9�����������	���

'������������ ��������=� �G� @��� '������� �
 � ��
���� ������ #����� '��� ������,���� ' ������

� ������ �2��������� ���� ' ������� �	��� '�� ������ �
 � ��������� �������� ��� ��	
����,

' ���������



 

 

 

 

Transport and Other Properties of Disordered 

Super-conducting Films and Super-conducting Islands        

 

 

 

 
Thesis submitted in partial fulfillment 

of the requirements for the degree of  

“DOCTOR OF PHILOSOPHY” 

 

 

 

 

by 

 

 

 

Yonatan  Dubi 

 

 

 
Submitted to the Senate of Ben-Gurion University 

of the Negev 

 

 

 

 
Approved by the advisors 

  

 

 

 

Approved by the Dean of the Kreitman School of Advanced Graduate Studies  

 

 

 

02.07.2007 



 

Abstract 
 

In this thesis we study two different setups- disordered thin superconducting films and 

normal metallic sheets on which superconducting grains are deposited. In disordered 

films we derive a model which accounts for numerous experimental findings. In 

systems of superconducting grains we study the effect of grain size and distribution 

on the superconductivity of the entire sheets. 

 

Understanding the interplay between superconductivity and disorder is a long-

standing issue of both experimental and theoretical physics, dating back more than 

five decades. The common wisdom suggests that weak disorder has no dramatic effect 

on superconductivity. Strong disorder, however, may have a profound effect on the 

electronic properties of the system and may even destroy superconductivity all 

together. In two dimensions, this effect seems even more pronounced, as the disorder 

allows for a transition (tuned by, e.g. magnetic field) between a superconducting state, 

characterized by vanishingly low resistance, and an insulating state, characterized by 

an extremely large resistance. The transition is followed up by other surprising 

phenomena such as a huge magneto-resistance peak and an apparent collective 

insulating state. 

 

The problem of disorder and, more generally, in-homogeneities (coming not directly 

from a disordered potential) in superconductors has received additional attention in 

the last several years, upon the understanding that the presence of in-homogeneities 

are an intrinsic property of previously thought to be uniform high-Tc superconductors. 

 

This thesis is divided into two parts, the connecting theme between them being the 

relation between the in-homogeneities as manifested on the lowest length-scales, and 

the macroscopic properties of the system . 

 

In the first part of the thesis we address the problem of highly disordered super-

conductors, specifically addressing two of the main experimental hallmarks: the 

existence of a superconductor-insulator transition and non-monotonic magneto-

resistance on the insulating side, with resistance change of several orders of 

magnitude. A phenomenological model is presented, which is based on three basic 

assumptions: (i) due to strong disorder, super-conducting "islands" are formed in the 

system, (ii) with applied perpendicular magnetic field, the size and concentration of 

these islands is decreased, and (iii) there is some charging energy associated with 

tunneling into the islands. We show that these assumptions lead to a simple 

explanation of the main experimental findings, most notably the existence of the 

superconductor-insulator transition. The non-monotonic magneto-resistance observed 

in experiment is accounted for by the magnetic-field driven competition between 

transport of Cooper-pairs through the super-conducting islands and the Coulomb 

blockade in the islands. The theory also qualitatively accounts for other experimental 

findings such as the dependence of resistance on temperature and the role of 

increasing disorder. A simple generalization of the model can account for the effect of 

parallel magnetic fields . 

 

Following the phenomenological model, we present a detailed numerical study of 

disordered super-conducting films from a microscopic point of view. Using a locally 



self-consistent solution of the Bogoliubov-De-Gennes equations, we are able to show 

that indeed super-conducting islands are formed and study their evolution with 

increasing magnetic field. Going beyond the mean-field, using a Monte-Carlo scheme 

we are able to probe phase correlations in the sample and show that separate islands 

loose their phase rigidity with increasing magnetic field. Analyzing the phase-

correlations between the two edges of the sample, we present the first theoretical 

evidence for the occurrence of the field-tuned superconductor-insulator transition, 

from a microscopic model . 

 

In the second part of the thesis, we study a system composed of super-conducting 

impurities placed on a metallic substrate. We study in detail the properties of a single 

super-conducting grain, and calculate analytically its critical size - the size under 

which super-conducting correlations in the island vanish. In contract to previous 

studies, this size turns out to be determined by the properties of both the super-

conducting grain and the host metal. The analytic theory is accompanied by numerical 

calculations . 

 

Subsequently, we study a system composed of a finite concentration of super-

conducting impurities (so-called the dilute negative-U model). We find that at a 

certain (parameter dependent) concentration of super-conducting impurities the 

system becomes super-conducting ;we find the critical exponent of the transition 

analytically and corroborate the analytical result with extensive numerical 

calculations. Finally, we show that the transition is characterized by a "switching on" 

of the pairing correlations in the entire sample, including regions which are normal, in 

which there is no electronic attractive interaction.  This is explained by means of a 

simple analogy with magnetic systems.   

 

The main achievements of this work are: (a) We were able to qualitatively account for 

many of the experimental observations in disordered thin films, specifically the 

ordered-of-magnitude non-monotonic magneto-resistance, including the detailed 

dependence on temperature, disorder and magnetic-field tilt angle. (b) We present the 

first numerical simulations of the superconductor-insulator transition in disordered 

superconductors, arising from a microscopic model, and present a detail account on 

the microscopic structure of disordered superconducting films. (c) We derive a lower 

bound for the size of superconducting grains deposited on normal substrate, and 

analyze the critical behavior of a system of many superconducting grains.    













  אפקטים ביוכימיים  ,  מערכות העברת הסיגנלים המושפעות על ידי ליתיום :נושא העבודה

                           והתנהגותיים

  309823391. ז. ילנה שלדובינה ת:מגישה

  ר יולי ברסודסקי" ד:מנחה

  תקציר  

  מבוא

אחת . צב רוחו וחייו משתבשיםהן מחלות בהן האדם מאבד שליטה על מ) הפרעה במצב הרוח(מחלות אפקטיביות 

מלחי הליתיום הם התרופה ). מניה דפרסיה(פולרית - המחלות השייכות לקטגוריה זו היא ההפרעה האפקטיבית הבי

תיום שכמה מהן יקיימות עדויות להשפעות ביוכימיות רבות ומגוונות של מלחי הל. הנפוצה למחלת המניה דפרסיה

 של יון טיפוליתמנגנון המולקולרי שאכן מסביר את פעילותו ההאך , ופתיתעשויות להסביר את מנגנון ההשפעה התר

, של המחלה) אטיולוגיה( מודלים התנהגותיים של מחלות נפש הינם כלי יעיל למחקר של  סיבות .הליתיום טרם ידוע

  .מנגנון הפעולה של תרופות ולפיתוח תרופות חדשות יעילות יותר

  : היפותזות המחקר

ודל התנהגותי לדיכאון על שם פורסולט על מנת לחקור את ההשפעה הטיפולית הנוגדת דיכאון של ניתן להשתמש במ

מערכות העברת הסיגנלים שמעוכבים על ידי ליתיום מעורבים . ליתיום ואת מנגנון המולקולרי של ההשפעה

  . באטיולוגיה של המחלה הביפולרית ומהווים בסיס הביוכימי להשפעה הטיפולית של ליתיום

  :היפותזות ספציפיות

יש , על מנת לקבל השפעה נוגדת דיכאון של טיפול ממושך בליתיום במודל התנהגותי לדיכאון על שם פורסולט .1

 . 1mMכך שרמת התרופה בדם בזמן הניסוי תהיה גבוהה מ , להשתמש במינונים גבוהים של ליתיום

 מהווה בסיס ביוכימי להשפעה המייצבת אם ירידה ברמת האינוזיטול מעורבת באטיולוגיה של מחלות נפש או .2

 יתנהגו באופן SMIT1אז העכברים עם מוטציה בגן המקודד ל , מצב הרוח של ליתיום בטיפול במחלה הביפולרית

חריג במודלים התנהגותיים של מחלות הנפש או יתנהגו כמו חיות שטופלו בליתיום במודלים התנהגותיים בהם 

  .ליתיום פעיל

אטיולוגיה של מחלות נפש או מהווה בסיס ביוכימי להשפעה המייצבת מצב הרוח של  מעורב בGSK-3βאם  .3

 יתנהגו באופן חריג במודלים GSK-3βאז העכברים עם מוטציה בגן המקודד ל , ליתיום בטיפול במחלה ביפולרית

     .ם פעילהתנהגותיים של מחלות הנפש או יתנהגו כמו חיות שטופלו בליתיום במודלים התנהגותיים בהם ליתיו

  .השפעה נוגדת דיכאון של טיפול ממושך בליתיום במודל לדיכאון על שם פורסולט

. אינן עקביות, לעתים קרובות, התוצאות, אף על פי שהאפקט של ליתיום במודלים לדיכאון נחקר במשך שנים רבות

. 2006 -  ועמיתו בO'Brien אפקט חזק של ליתיום במודל לדיכאון על שם פורסולט בעכברים דווח על ידי, לאחרונה

:  ועמיתיו ובנוסף הראנו כי השפעה של ליתיום הינה תלויה במינוןO'Brienאנו שחזרנו את הממצאים של קבוצת 

שהביא , %0.25כאשר ,  היו יעיליםmM.1 0+.3 1שהביאו לרמות ליתיום בדם של ,  ליתיום כלוריד%0.5- ו%0.4

לא היה הבדל בפעילות המוטורית בין העכברים .  יעיל במבחן זה לא היהmM.3 0+.8 0לרמת ליתיום בדם של 

הירידה במשקל הגוף לא יצרה הבדל בביצוע במבחן על .  בהשוואה לחיות הביקורת0.5%שטופלו בליתיום במינון של 

  . שם פורסולט

  . porterInositol trans-Myo-Sodium -אפיון התנהגותי של העכברים ההטרוזיגוטים למוטציה בגן המקודד ל

  בחנו את התנהגותם של העכברים ,  על מנת לחקור את תוצאות ההתנהגותיות של ירידה ברמות אינוזיטול



 במודלים התנהגותיים Sodium-Myo-Inositol transporter1  (SMIT)- ההטרוזיגוטים למוטציה בגן המקודד ל

  . למחלות נפש ובמודלים התנהגותיים להשפעה של ליתיום

 יותר נמוכים 25%-  נמוכים בקליפת המוח הקדמי  וב15%-טול בעכברים הטרוזיגוטים היו ברמות האינוזי

לעומת זאת לא היה הבדל בין העכברים ). שהם אחים מאותם שגרים(בהיפוקמפוס בהשוואה לחיות בר 

   ההטרוזיגותים לבין עכברי הבר במודל התנהגותי להשפעה של ליתיום

 β3-Glycogen Synthase Kinase  -וזיגוטים למוטציה בגן המקודד לאפיון התנהגותי של העכברים ההטר

  והעכברים Glycogen Synthase Kinase (GSK)-3βדוח בספרות כי החיות שטופלו במעכבים של האנזים 

  -במודל למאניה מראים התנהגויות הדומות לליתיום GSK-3β -ההטרוזיגוטים למוטציה בגן המקודד ל

Amphetamine-Induced Hyperactivityובמודל לדיכאון  -  Porsolt-Forced Swim Test  . רמות דוח בנוסף כי

.  וחלבון ופעילות האנזים הינם נמוכים במוחות לאחר המוות של חולים שסבלו מסכיזופרניהGSK-3β mRNAשל 

 ייס מולקולאר יכולה להיות סיבה למחלת סכיזופרניה או להוות בסGSK-3βסביר להניח כי ירידה ברמת , לכן

מטרת הפרויקט הזה הייתה לבחון את התנהגותם של . להשפעה הטיפולית של ליתיום בטיפול במחלה ביפולרית

 במודלים התנהגותיים של סכיזופרניה ובמודלים GSK-3β - ההטרוזיגוטים למוטציה בגן המקודד להעכברים 

  .התנהגותיים בהם ליתיום משפיע

העכברים ההטרוזיגוטים  בקליפה ל מוח הקדמי ובהיפוקמפוס של 40%-כות בכ היו נמוGSK-3βרמות החלבון של 

. העכברים ההטרוזיגוטים לא היו שונים מעכברי בר במודלים התנהגותיים לסכיזופרניה. בהשוואה לחיות הבר

במודל לא הצלחנו לשחזר את הממצאים שהעכברים ההטרוזיגוטים מראים התנהגויות דמוית ליתיום , להפתעתנו

העכברים . Porsolt-Forced Swim Test  -  ובמודל לדיכאוןAmphetamine-Induced Hyperactivity  - מאניהל

 בהשוואה Elevated Plus Mazeההטרוזיגוטים שהו יותר זמן בזרועות הסגורות ופחות זמן בזרועות הפתוחות של 

  .ות של פילוקרפיןבנוסף העכברים ההטרוזיגוטים היו מעט יותר רגישים להשפע. לעכברי הבר

  :מסקנות

על . השפעה של ליתיום במודל התנהגותי לדיכאון על שם פורסולט הינה ייחודית ותלוית רמות ליתיום בדם .1

ניתן להשתמש  . 1mMמנת לראות את ההשפעה של ליתיום במודל זה רמות התרופה בדם צריכות להיות מעל 

  .של ליתיוםבמודל זה על מנת לחקור את המנגנון הפעולה הטיפולי 

למרות זאת לא מצאנו .  ברמת האינוזיטול במוח20%-  גורמת ל ירידה של כSMITמוטציה בגן המקודד ל  .2

לכן לא סביר . הבדל בהתנהגות עכברים אלה בהשוואה לחיות הבר והם אינם מתנהגים כמו חיות שטופלו בליתיום

 .טריות או של מנגנון הפעולה של ליתיוםשירידה ברמת האינוזיטול הינה הבסיס האטיולוגי של מחלות פסיכיא

:  בעכברים הטרוזיגוטיים  גרמה לשינויים התנהגותיים קלים בחיות אלהGSK-3βירידה ברמת החלבון של  .3

 . העכברים ההטרוזיגוטים מעט יותר חרדים ויותר רגישים להשפעות של פילוקרפין

מתנהגים כעכברים שטופלו בליתיום  אינם GSK-3β העכברים ההטרוזיגוטים  למוטציה בגן  המקודד ל .4

לכן . Porsolt-Forced Swim Test  -  ובמודל לדיכאוןAmphetamine-Induced Hyperactivity  -במודל למאניה

לא סביר שירידה ברמת האנזים מהווה מנגנון הפעולה הטיפולי של ליתיום או מעורב באטיולוגיה של מחלה 

 .ביפולרית

 מראים התנהגות דמוית פסיכוזה  אינםGSK-3β טציה בגן  המקודד להעכברים ההטרוזיגוטים  למו .5

 Prepulse  - או ב Apomorphine-Induced Stereotypic Climbing: במודלים התנהגוטיים לסכיזופרניה

Inhibitionירידה ברמת החלבון מעורבת באטיולוגיה של סכיזופרניה ולכן לא סביר ש.  
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Abstract 

Introduction 

 Bipolar disorder, also known as manic-depressive illness, is a brain disorder that causes unusual shifts 

in a person's mood, energy, and ability to function. The discovery of the efficacy of lithium salts as a 

mood-stabilizing agent revolutionized the treatment of bipolar patients. After more than five decades, 

lithium continues to be a mainstay of treatment. The molecular mechanism of mood stabilization and the 

etiology of bipolar disorder have not yet been unraveled. Lithium (Li) normalizes the behavior of bipolar 

patients. Therefore, to validate the significance of lithium-induced biochemical effects on behavior, 

pharmacological or genetic manipulations with target proteins should produce lithium-like effects on a 

behavioral level.  

 Research Objectives  

My Ph.D. studies were undertaken to examine, using animal models of psychiatric disorders, the 

involvement of inositol depletion and the reduction in GSK-3β activity in the molecular mechanism of 

mood stabilizing action of lithium and in the etiology of psychiatric disorders and, thereby, to possibly 

contribute to the development of safer and more effective drugs for the treatment of bipolar disorder.  

 Hypotheses 

 The leading hypothesis of this dissertation is that SMIT1 and GSK-3β heterozygote knockout mice 

will show aberrant behavior in animal models of bipolar disorder or will show lithium-related behavioral 

effects. 

Specific hypotheses are 

1. If inositol depletion is involved in the mechanism of the mood-stabilizing effect of lithium, SMIT1 

heterozygote knockout mice will behave as lithium-treated animals in behavioral models of lithium 

action. 

2.If GSK-3β is involved in the pathophysiology of mental disorders, or is a target of lithium action, 

GSK-3β heterozygote knockout mice will show abnormal behavior in animal models of psychiatric 

disorders or will behave like lithium-treated animals in behavioral models of lithium action.  

3.The stringent lithium administration protocol resulting in Li blood levels of >1mM determines its 

antidepressant effect in the Porsolt forced-swim test. 



4. Results and Discussion 

1. Validation of the Porsolt forced-swim test model of depression as a tool for investigation of 

antidepressant-like effect of chronic lithium treatment 

 We replicated the previous finding that strict treatment regimen, used by O'Brien et al. (2004), induces 

robust antidepressant effects in the Porsolt forced-swim test in mice, and showed that this effect is seen 

with blood levels of 1.3 + 0.1mM but not with 0.8 + 0.3mM of Lithium. Since high lithium blood levels 

lead to anorexia and absence of weight gain, we yoked control mice to food deprivation and showed that 

this did not reverse immobility in the Porsolt forced-swim test.  

2. Behavioral Phenotyping of Sodium-Myo-Inositol Cotransporter Knockout Mice with Reduced 

Brain Inositol 

 In heterozygous mice, free inositol levels were reduced by 15% in the frontal cortex and by 25% in the 

hippocampus, but they were not different from those of wildtype littermates in any behavioral models of 

psychiatric disorders.  

3. Behavioral Phenotyping of Glycogen Synthase Kinase-3ββββ Heterozygote Knockout Mice 

 GSK-3β protein levels were reduced by ~40% in the frontal cortex and in the hippocampus of 

heterozygote knockout mice. We did not find schizophrenia-like behavior in GSK-3β heterozygote KO 

mice, thus we are not confirming the hypothesis that decreased GSK-3β is associated with schizophrenia 

in humans or in animal models. GSK-3β heterozygote KO mice did not behave like lithium-treated 

animals either in the models of depression or mania. The GSK-3β heterozygote KO mice seemed 

slightly more sensitive to seizures induced by pilocarpine than were WT littermates.  

Conclusions 

1. The hypothesis that the stringent Li administration protocol resulting in Li blood levels of >1mM 

determines its antidepressant effect in the FST is proved. 

2. More than 25% reduction in brain inositol may be required to elicit lithium-like neurobehavioral 

effects. 

3. Reduction in GSK-3β protein levels in GSK-3β heterozygote KO mice brains induced mild 

behavioral effects: GSK-3β heterozygote KO mice are slightly more sensitive to pilocarpine-induced 

seizures.  

4. Therefore, inhibition of GSK is not likely to be the mechanism of lithium’s mood stabilizing effect 

or to be involved in the etiology of affective disorders.  

5. Absence of schizophrenia-like behaviors in GSK-3β heterozygote KO mice suggests that GSK-3β is 

not involved in the etiology of schizophrenia, and the reduction in GSK-3β levels observed in 

postmortem brains of schizophrenic patients could be a sign of the disorder.   



  ועמידות בפני טעויות מתייצבות עצמית מערכות משובצות מחשב
  
  

  ינון אברהם חביב: שם המגיש
  שלומי דולב' פרופ: שם המנחה

  
   העבודהתקציר

  
מחשב מערכת . עמידות בפני תקלותמחשב מערכות ובנית גישה אלגנטית לתכנון הנה התייצבות עצמית 

בלא תלות במצב בו , להתנהגות הרצויהך ריצתה  במהלמתכנסתאם היא ב "מתייצבת עצמית"-מוגדרת כ
. בחישוב מבוזרמגוונות  בעיות מיושמים עבור פתרוןאלגוריתמים מתייצבים עצמית  .ותחלתאהיא מ

 אלגוריתמי תקשורת ברשתותב  ותמיכהניתורכן הדדית ומניעה ,  בחירת מנהיגכדוגמתאלגוריתמים 
  .מחשב נרחבות

  
להוביל את בתורה עשויה ה ,חולפתה להתאושש מכל תקל גליםמסו מתייצבים עצמית םאלגוריתמי

שהמערכת  מתייצב עצמית הנה ם של מתכנן אלגוריתתוהנח, ביסודו של דבר. מצב כלשהומערכת לה
אלגוריתמים מתייצבים . כפי שהוגדר באלגוריתם המופשט) לבסוף(מתנהגת המממשת את האלגוריתם 

-ואו פסיאוד) Guarded commands ( בתנאיםדות מוגנותמתוארים באמצעות פקו,  רובעל פי ,עצמית
תשתיות  . עצמיתיםמתייצבוסביבת ריצה  תשתית מסתמך עלאלו  של אלגוריתמים םמימושבסיס . קוד
את ריצת על מנת להבטיח נדרשות , מית ומערכת הפעלה מתייצבת עצמית מעבד מתייצב עצגוןכ, אלו

לשפת מכונה , בה תוארשפה גבוהה מהאת האלגוריתם סב הל המתכנת נדרש, בנוסף.  כיאותהאלגוריתם
מימוש של אלגוריתמים והגשמה בסוגיות הה אנו דנים במחקרנו.  ולסביבת הריצההמתאימה למעבד

  . ככלל,צבים עצמיתמתיי
  

 שינויים נןרכות ה-  תקלות. מעבד מתייצב עצמיתל ידי ע(soft-errors)רכות -התמודדות עם תקלות
נגרמות התקלות  תקלות אלו נמנות בין.  במערכת בתא זיכרוןאוכסןאו בערך המ, וגי של שער לתובתוצא
 םצמצום צריכת, הפיזי של השערים הלוגייםגודלם הקטנת . רעש חשמליוכן קרינה חיצונית מ כתוצאה

. רכות- להגדלת הסיכוי לתקלותתורמים כל אלו, סיקל של המעבד-חשמל והקטנת אורך המיקרוב
ניתן לסווג תקלות  לכןו, זמניתהנה או תא הזיכרון הלוגי השער תפקודו של  על רכה-ה של תקלהתהשפע

  .אלו כתקלות חולפות
  

י התכנסות אל ל יד עזאת. רכות-של תקלותאסופה להתמודד עם כל , ככלל ,מעבד מתייצב עצמית מסוגל
זמנים שבהם אין  ב(execute) וביצועה (decode)פירושה , (fetch)התנהגות של משיכת פקודה חדשה 

י מיסוך של ל ידע אלוהאפשר מתקופות התייצבות במידת מנע יי שהמעבד רצויעדיין , אך. תקלות
שיטות לתכנון מעבד מתייצב מבחר אנו מציגים , ה זובעבוד. התקלות הרכות כאשר הדבר מתאפשר

טכניקות  ה,ללןבכ .מעגליםרכות ב-תקלותשל לבחינת ההשפעה חדשה  תיישומיטכניקה , כןעצמית ו
אינה  שאנו מציגיםהטכניקה , מנגד. הדמיותמבוססות   הןרכות- של תקלותההשפעות קודמות לניתוח ה

למתכנן היא מקנה , כמו כן.  של המעבדומינותאחסם מלרע על לשים מאפשרת אלא , מבוססת סימולציות
 המהווים צוואר בקבוק מבחינתבמערכת ולמצוא את אלו לתקלות מועדים אזורים אפשרות לבחון המעבד 

  .המעבד המתייצב עצמית הראשוןמוצג , במחקרנו. אמינותה מדד
  

 ,יית התכנות של מעבד מתייצב עצמיתבע .לקוד מכונהוהסבתם תיאור אלגוריתמים מתייצבים עצמית 
 ננוו אנו מציגים את תכנ. אף היאה זונידונה בעבוד , של תוכניות הרשומות בשפה גבוההןי הידורל ידע

שפה הדומה לזו של מתוכניות ממיר  ,אותו תכננו ומימשנו, זהמהדר .  הראשוןתלמהדר שומר ההתייצבו
 של  לשפת מכונה הדומה לשפת המכונה הוירטואלית,בה הן מתוארות, תמכונות מצבים אבסטרקטיו

JAVA . המהדר כי נוסיף ונבהיר .  המעבד המתייצב עצמית שתכננועל ידיישירות ת רשומפזו האחרונה
  .באם קיימת, תו העצמית של תוכניתתכונת ההתייצבוהמוצע משמר את 

שתיהן בצורה זהה כאשר ינהגו מבטיחים שתוכנית המקור ותוכנית המטרה קודמים מהדרים , ככלל
 . זו מספקתהבטחה אין  כאשר מדובר בהתייצבות עצמית, אך מנגד ,שלהןבמצב ההתחלתי מאותחלות 

מצב בובפרט , במצב כלשהוותחלת אתוכנית המטרה יכולה להיות מ, ת עצמיתכאשר מדובר בהתייצבו



מבטיחים אינם קודמים בדרך כלל מהדרים מכן ש. שיג מן המצב ההתחלתי של תוכנית המטרהנשאיננו 
המהדר שומר ההתייצבות שאנו מציגים מבטיח , מנגד. ותחלת במצבים אלואמ תכנית המטרהכאשר  דבר

אפילו אם תוכנית המטרה , תתנהג כפי שתוכנית המקור מתנהגתית המטרה תוכנ, שבסופו של דבר
  .תחלת במצב שגויואמ
  
  

של חומרה רכיבים  אנו מציעים ,המחקר זב. הברמת התעשייעצמית תייצבות מערכות מאל עבר 
) Virtual Machine Monitor(מנטר מכונות וירטואליות / של מערכת הפעלה ישום ותוכנה המאפשרים 

 פשוטה מהווה פתרון Watchdogחומרת .  שאיננו מתייצב עצמיתכלומר, "מדףה-מן"ימוש במעבד תוך ש
בעזרת הפתרון המורחב . אמת ממערכת ההפעלה- שאינו דורש דרישות זמןכזה לפתרון מורחבה .בסיסי

שקולה לזו התנהגות ה) כותב מערכת ההפעלה(נוספים של תוכנה אנו מציגים למשתמש ברכיבים ושימוש 
  .Intel של XScale-ת הול פלטפורמע אנו מדגימים שיטה זו .של מעבד מתייצב עצמית

כדוגמת , קיים (System code)של קוד מערכת בעדכון אנו מציגים בעבודת מחקר זו שיטות התומכות 
שיטה אחת מאפשרת כליאה  . להיות מתייצב עצמיתוסבתהבכך ו, קיימתקוד של מערכת הפעלה עדכון 

באותם חלקים להתמקד טכניקה זו מאפשרת למתכנן .  שבשימוש(Configuration)  התצורהוכפיה של 
 כל ,מבטיחה שבסופה של תקופה התייצבותבעבודתנו שיטה נוספת המוצגת .  של מצב המערכתםדינאמיי

שימוש בשיטה ש, מכאן. (Sanity check)ת דרך בדיקת שפיות והכתובות אליהן מתבצעות קפיצות עובר
 מאפשר הפרדה מלאה בין יחידות כךביצוע של בדיקת שפיות לפני כל פעולה קריטית ובשר זאת מאפ
  .התוכנה
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Abstract 

 

Self-Stabilization is an elegant approach for designing fault tolerant systems. A 

system is considered self-stabilizing if, starting in any state, it converges to the 

desired behavior. Self-stabilizing algorithms were designed to solve fundamental 

distributed tasks such as leader election, token circulation, and communication 

network protocols.  

 

Self-stabilizing algorithms are designed for recovery from an arbitrary transient fault, 

which may result in an arbitrary state. The assumption made by the designer of a self-

stabilizing algorithm is that the system that implements the algorithm (eventually) 

behaves as the abstract algorithm. Self-stabilizing algorithms are expressed using 

guarded commands or pseudo-code. The implementation of these algorithms requires 

the existence of a (self-stabilizing) infrastructure such as a self-stabilizing 

microprocessor and a self-stabilizing operating system for their execution. Moreover, 

the high-level description of the algorithms needs to be converted into the machine 

language of the microprocessor. In this thesis we examine the problem of realizing 

self-stabilizing algorithms. 

 

Coping with soft errors using a self-stabilizing microprocessor. Soft errors are 

changes in the outcome of a gate or memory value which are caused by external 

radiation or electrical noise. Decreases in computing feature sizes and power usages, 

and shorting the micro-cycle period enhance the influence of soft errors. The 

influence of soft errors is transient and therefore soft-errors are transient faults.  

 

A self-stabilizing microprocessor copes with any combination of soft errors, 

converging to perform fetch-decode-execute in fault-free periods. Still, it is important 

that the microprocessor avoid convergence periods, if possible by masking the effect 

of soft errors immediately. In this thesis we present design schemes for a self-

stabilizing microprocessor and a new technique for analyzing the effect of soft errors. 

Previous schemes for analyzing the effect of soft errors were based on simulations. In 

contrast, our scheme computes a lower bound on microprocessor reliability and 

enables the microprocessor designer to evaluate the reliability of the design and to 

identify reliability bottlenecks. In this thesis, we present the first self-stabilizing 

microprocessor. 

 

Describing self-stabilizing algorithms and refining them into machine code. 

Programming a self-stabilizing microprocessor by compiling high level programs, i.e., 

algorithms, is also addressed in this thesis. We present our design for the first self-

stabilization preserving compiler. The compiler we designed and implemented 

transforms programs written in a language similar to the abstract state machine 

(ASM) language into a machine language similar to JVM, the machine language 

which is interpreted by our self-stabilizing microprocessor. The compiler preserves 

the stabilization property of the high level program.  



 

Compilers usually assure that the source and target programs behave in the same way 

when started in their initial state. However, in the scope of self-stabilization, the target 

program may be started in an arbitrary state, a state which may not be reachable from 

the initial state of the target program. Usually, the compiler does not ensure anything 

when the target program is started in these states. Our self-stabilization preserving 

compiler guarantees that the target program eventually behaves the same as the source 

program, even when started from an erroneous state. 

 

Towards stabilization in industrial standard systems. In this thesis we suggest 

hardware and software components that enable the creation of a self-stabilizing 

OS/VMM on top of an off-the-shelf, non-self-stabilizing processor. A simple 

"watchdog" hardware that is called a periodic reset monitor (PRM) provides a basic 

solution. The solution is extended to stabilization enabling hardware (SEH) which 

removes any real time requirement from the OS/VMM. A stabilization enabling 

system that extends the SEH with software components provides the user (an 

OS/VMM designer) with a self-stabilizing processor abstraction. The method uses 

only a modest addition of hardware, which is external to the microprocessor. We 

demonstrate our approach on the XScale core by Intel.  

 

Moreover, we suggest methods for the adaptation of existing system code (e.g., code 

for operating systems) to be self-stabilizing. One method allows capturing and 

enforcing the configuration used by the program, thus reducing the work of the self-

stabilizing algorithm designer to considering only the dynamic (non-configurational) 

parts of the state. Another method is suggested for ensuring that, eventually, addresses 

of branch commands are examined using a sanity check segment. This method is then 

used to ensure that a sanity check is performed before critical operations. One 

application of the latter method is for enforcing a full separation of components in the 

system.  

 

Keywords: Self-stabilization, Fault-tolerance, Abstract State Machines, Refinements, 

Soft-errors, Single event upsets, Reliability, Failure Analysis, Trace based 

specifications, Microprocessors, Compilers, Code generation. 
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�
�� �	������������� ,����� ,

���������� �� ��	 ���� ��
�
 ��� ����� ��������� ������.  

 ���� ���	 ������ �� ���
�����	
� �� ����	 ���� ����� ����� ��� : ���

� ��	��� ����� �����	� ��
����	 �� ��� �� ����	 ����	����� ���� �� �� ���
�?  

 ����� �� ������ ���� �
 ���� ����� ������ �� ��������� ������ ������

����� ����� ��� ���	 ���� ����� ��� ����� ��	��� . ������� ��
	�� ��� �
 �����

	������� ���	� ���������������� ������ ����  .  

������ ���������������� ���  , ���� �� ��
	��	DNA� ����	� �RNA��	������  

)rDNA( , ������� ���������� ����� ��� ���	�	 �� ���� ����� ����� ������

	� ������ ���	� �����	� ����� ��	���������� ��	 ���� ����� .������ ���
 ������ 

 ����	� ����� �� ���	 ��������� ������� ���	� ������. 

Choiromyces ������ ��� ������� ����	�� ���	 ����� �� . �� �
	���� �������

�	 ����� rDNA , ��� � ���	� ��	
 ����		 �� ��� �� ������ ���	 ������ ��

Pezizaceae� ���	� �-Tuber. C. echinulatus������ ���		 ����	� ��	 ���  . ��	


 ��� �����	 �����Terfezia pfeilii ,���	� ��	
 ����	� �
����. ���	��� ����	� ����	 

 ���������������� ����	 ���� ���� ����� ���� .  

 ��	
�Terfezia boudieri������� ���� �����  .� �� ������ ���� ���� ������ ��

����� ������ ������ ���
	�� .  

����
 ���� ,� ���� ���� ��	 ������	� ���� �ITS (Internal transcribed spacer) 

 ��T. boudieri.������ ����� ���� �� �����   ITS �������� ���� ����� ��	 �� ������� 

�� ����� . ���
 ���� ����� ����� ���	 ��������	 ��� �
 �� ������ �����ITS ��
��� 

 ������HinfI .����� �������� �����.�� ���� ����  , �����	 ������	 ������ �� ���

�������� ���� �������� ,������� ������ ����	� ���������� ����	 , ������� ������ ��� 

����	 ���	������  �� ��	 ���� �����	 ����� ������ ���
 �	� �� ����������	.  

��� ������ ����	:  



�  ���� �	� �� ������	 ���	
 �� ���������� ����� ��	��DNA ��	������ 

�����. 

�  ���������	 ���� ������ �����)���	� (������ ���� ������ ����� ��� 

� � ITS �����	� ��	
� T. boudieri 

� �� ������	 ���	�
 ����� ����������� ����
� �� ��	�� ������� �������� �

����� ����	
 

 ����� ���	� ��	�� ���� �� ������)�������� , ���	� �������������	� 

����������� ( ����� ����� ������ ����	 ���30�	� �
 �� ����� �
	 ����� �����  . ��	��

������
 ���		 ��	� ���� �� ��� �� ��� .� ��
��� �� �� �� ���� ���� ��� �����

������ ����	.  

 ���� ���	� �	���� �� �
 ������ ������ ����	 ��� ������ ����� ������DNA 

����	
 ������� ������ �� ��� ����� ����	� .�
 �	
 , ����� ��	��� �� �� ���	

������� ����� ���� ����	� �� ��	 ��	� ���� ����.  

�������� ��	�� ����� ,� ���� ��	�� ����� ITS �� ��
	� ����� �
� ��� �
���� 

 ��	��	�D1-D2� ���	 �'5� ��	� ��� ��  � 28S rRNA.  ��
�	� ���	����� ��	��

��� ������ �	���� ���� , ��	��� ������ ���� ������ ��	 �� ����� ���������� ���

�� ����������� ������ �������� ����	� �.  

������ ����� ���� ������ ���	
� ���	 �� ���� ��������� ������ :� ����� 

Tuber-Choiromyces� ����� � Terfezia . ����	�� T.pfeilii� � C. echinulatus '��	 �	�	 

�����	� ���	� �
��� ����� ������ .����� ����� ��� ������ ���� �
	�� �� ����� ��

�
	��� ����� ��	���� ������ ����� .�� �����	 �����
 ,���	 ��� ����	 ������.  

� ��
���� �������� ������ T. boudieri ����� ����� ���� ����� ������ ���� 

���������� ���� ������ ����� ���� �������� �
	��� ��	��� ���	�������	��� ��� :   

Neighbor Joining � � Maximal Parsimony .  ������ ������ ����� �� ��	��� ��	�

���������� ������ ��������	 ����� ����.  

� ��	����������	 ���	�� ����	�� ���� �������� ������ ����� ��	��� 

������	 ���
�	 ���	���� , ��� ����� ������ ��	��� ����� ����� ����� ����� �����

� ������������	 ���	� ����� ����	�� .���	� ����� ��� , ���
�� ��	�� ����AFLP 

)Amplified Fragments Length Polymorphism .( �� ��� ����� ������	� ���	� ����


���� �������� �������	��� �.  

 �	��� �
DNA ����	 ����� ����� ��� ���	 ����� )1 ,2 ,��� 3 (� ������ ITS .

� �������	� ���� ������ ���	�� �
� �� ���� ���� . ����� �� ����	" ����� " �


��� �	�� ����	 ����� ����	� �	���� ,��� �	�� ��� ����� ����.  

���������	 ���	�� ��	��� ����� ������ �������� �� �����	 ��
� ,��	�� 

��� ����� ����� ��� ������	
 ����� ����������� ����
� . ��� ���� �����	 ������� �����



����� , ����� ��� ������ ������ ����
� ���� ��������	� ����� ����� ��	� ������� �����

����������  �����	 �� �������� .  

 �����2������ ���������	� ���	�� ���� �����  , �� ��� ���
� ���� �����

 ����� ��� ���� �����	 ������� �� ������� ����� ��	� ���� ���)��	� '�� ����� (	 ���

������.  

 �����3��������	 ���	� ���	� ���� �  ���	 ������� �����	 ���� ������	 ����

������ �������� .  

 �����1 ���	 ���� "������� "��������	� �������� ��������������� �������� ���  .  

��
��� ,� ����� ��	��� ITS�  � D1-D2 ���	� ���� ������ ������ �� ��������� 

 ���	
� ���	 ��� ���������� ����� ��	�� ���������  . �����	 ������ ������ �������

 ���	�� ������ ����	 ��� �� ������� ��
��� ������	 ���	
� ���	 ��T. boudieri .  

��������	� ���	�������� ������ ��� �����  ������� � ITS ������� �
	�� 

������ ������������ .  

 ��	� ���� ������ ����	 ����� �� ����� ����� ������ ��� ����� ������ ������T. 

boudieri .    
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Abstract 

Truffles are fruit bodies of Ascomyceteous mycorrhizal fungi.  

Mycorrhiza is a type of mutual symbiosis formed by some soil fungi with 

roots of different plants, in which the plant gets mineral nutrients absorbed by the 

fungus while the fungus gets sugars from the plant. Fungal hyphae form interactions 

with epidermal and cortical cells; they do not penetrate the vascular system. The 

exchange of nutrients takes place between fungal and plant cells in these regions. 

Distribution of truffles is wide: species of forest truffles are found mainly in 

Europe and are known for their high gastronomic and economic value. Species of 

desert truffles are found in Asia, Africa, Europe and Australia. 

The question whether the origin of truffles is monophyletic or polyphyletic 

was subjected to several studies. The consensus today is that they represent several 

separate evolutionary events. The ability to work out phylogenetic trees for proving 

the polyphyletic origin of truffles was based on analyses of DNA sequences taken 

from the ribosomal rRNA genes (rDNA).  

Different regions in the rDNA are being used for phylogenetic studies in fungi 

and other organisms and are utilized as markers. Phylogenetic works concerning 

truffles led to: 1. Transfer of the genera forming the Terfeziaceae family into the 

Pezizaceae, abolishing Terfeziaceae altogether. 2. Removal of the genus Choiromyces 

from the Pezizaceae into the Tuberaceae family.  

C. echinulatus is a Choiromyces species from the Kalahari Desert. Another 

Kalahari truffle is Terfezia pfeilii. The shared geographic origin of the two, together 

with molecular genetic resemblance raised a doubt concerning their original 

classification.  

In addition, the Israeli Negev Desert truffle, Terfezia boudieri, was studied. 

Fruit bodies of this truffle are being collected mostly by beduis and are being sold in 

local markets during the spring. About a decade ago, a research at our lab, using the 

ITS (Internal transcribed spacer) sequences, revealed three types of the ITS region 

within the T. boudieri species, differing both in fragment length and RFLP 



(Restriction Fragment Length Polymorphism) pattern when cut with the restriction 

enzyme HinfI.   

This constant division together with phylogenetic data from recent years and 

new theories concerning phylogenetic species definition which lead to the dicovery of 

cryptic species in fungi raised the possibility that the above mentioned three types 

constitute cryptic species within the morphologically defined species, T. boudieri.  

The objectives of the present study were: 

� To study phylogenetic relationships of some desert truffles for their 

accurate classification by use of different rDNA sequences. 

� To develop molecular fingerprints for differentiation of the three T. 

boudieri types suspected to represent cryptic species.  

� To characterize physiological differences between the above 

mentioned three types. 

Works dealing with study of cryptic species claim that the use of several DNA 

loci is essential in order to get consistent and well supported results. The number of 

samples checked for each marker is also important.  

Accoedingly, several approaches were employed in the present study 

(phylogenesis, use of established and newly designed molecular markers as well as 

physiological characteristics). At least 30 isolates from each type were tested with 

each DNA marker.  

In order to study phylogenetic relationships, we used the ITS and the D1-D2 

(the 5' region of the ribosomal large subunit gene) sequences. These two regions are 

rather variable and are acknowledged markers for studying phylogenetic relations at 

low taxonomic levels. 

Phylogenetic analysis based on the above mentioned regions divided the 

truffle species into two main groups: the Tuber-Choiromyces group and the Terfezia 

group. The two species T.pfeilii and C. echinulatus were located outside the clades 

where they were placed based on the original morphological classification. This result 

was supported both by the Neighbor Joining and the Maximal Parsimony tree 

constructing methods. As a result of this work, these two species were re-defined. 

The three ITS types described within T. boudieri were divided into three 

groups using the same two DNA loci studied and the division was strongly 



statistically supported by the same tree constructing methods.  For further study of 

these three types, both molecular and physiological approaches were undertaken.  

PCR primers taken from the literature were used as molecular markers 

amplifying different DNA loci. We also developed our own DNA markers based on 

Amplified Fragments Length Polymorphism (AFLP). A total number of ten 

differentiating markers were applied.  

Each DNA sample, taken from a certain fruit body harboring an ITS type (1, 2 

or 3) presented a single complement of marker patterns throughout, typical for each 

type. There was no �crossing� in any of the checked markers. 

In addition to characterization using molecular markers, physiological traits 

were also studied. Hyphae development from fresh fruit bodies, hyphae growth rate in 

liquid media and mycorrhization were the differentiating traits between the three 

groups. 

Type 2, which was the most distant type, based on molecular markers, 

presented low initial mycelium development from fresh fruit bodies, but grew better 

than the other two in liquid media, seemingly being less sensitive to hypoxia. 

Type 3 was differentiated by several molecular markers and inoculated a 

higher percentage of Helianthemum sessiliflorum seedlings, to a higher level than the 

other two. These differences in inoculation ability of type 3, are attributed to its lower 

sensitivity to high Iron concentration in the growth medium. 

Type 1 seemed to be the consensus type in both molecular and physiological 

experiments. 

In conclusion, use of the ITS and D1-D2 regions in phylogenetic analysis, 

enabled clarification of the relations between the studied truffle species. Our results 

supported the redefinition of the Kalahari Desert truffles, and led us to suspect the 

existence of cryptic species within T. boudieri.  

The molecular markers clearly and consistently separated the three ITS groups 

of T. boudieri from each other, as was supported by the physiological differences 

observed. This suggested two or even three distinct species within the T. boudieri. 

Complex. 

 

 

  

 















  ניתוח תיאורטי ואמפירי של : ממשל תאגידי ובעיות השליחות בחברות ציבוריות : נושא העבודה

עסקאות ע� בעלי עניי� , הצבעות מנהלי קרנות נאמנות באסיפות של בעלי מניות

  ומדיניות הפיצוי למנהלי� בכירי�

  אמזלג ירו� :        ש� המגיש

  פרופסור אורי ב� ציו�    : שמות המנחי�

  ר אהרו� רוזנפלד    "ד      

  תקציר 

האספקט הראשו� הנו : עבודה זו בוחנת תיאורטית ואמפירית שלושה אספקטי� של ממשל תאגידי

מעורבות� הגוברת והולכת של משקיעי� מוסדיי� בתהליכי קבלת ההחלטות בחברות שבה� ה� 

, דירקטורי�, מנהלי�(האספקט השני הנו העסקאות שמבצעת החברה ע� בעלי עניי� . מחזיקי� מניות

כמכשיר למשיכת רווחי� ולניצול בעלי המניות הקטני� מצד אחד ) בעלי מניות גדולי� וכדומה

האספקט השלישי הנו מדיניות הפיצוי . וכמנגנו� להגברת היעילות התפעולית של החברה מ� הצד השני

י� ומקבלי למנהלי� בכירי� כחלק מהמערכת הכוללת לצמצו� ניגודי האינטרסי� בי� הבעל

  . ההחלטות בחברה

 מגדירה בעיית הטרמפיסט המלווה את הפיקוח. בעלי המניות אמורי� לפקח על החלטות ההנהלה

לבעלי מניות החיצוניי� אי� את המשאבי� והיכולת להשפיע על תהלי  קבלת ההחלטות וכ� מצב שבו 

זו ה� נהני� מפירות בצורה כ. על הפיקוח של הבעלי� האחרי�" לרכב"כדאי לה� ברוב המקרי� 

משקיעי� מוסדיי� ה� קבוצה חשובה של בעלי מניות הכוללת קרנות . הפיקוח ללא נשיאה בעלויות

קבוצה זו עשויה לתרו� . חברות השקעה פרטיות וכדומה, חברות ביטוח, קרנות פנסיה, נאמנות

לרשות בעלי אחד המנגנוני� העומד . לצמצו� בעיית הטרמפיסט בפיקוח ולצמצו� עלויות הסוכ�

 הנו באמצעות ,אשר מבקשי� להשפיע על מדיניות החברה ,בכלל ומשקיעי� מוסדיי� בפרטמניות 

" האמיתיי�"מקרה של משקיע מוסדי בעלי המניות היות וב. הצבעה באסיפות של בעלי המניות

אמור לדאוג אשר  המשקיע המוסדי ,אינ� יכולי� למממש זכות חשובה זו) המוטבי� של הקר�(

 להגיע לאסיפות )על פי חובת הדאגה והנאמנות למוטביו(נדרש  ,דו� האינטרסי� של מוטביולקי

כאשר עולה הצעה של בעלי . ולהצביע בהתא� לאינטרסי� של מחזיקי תעודות השארית בקר�

בהינת� שהוא . השליטה החברה להצבעה מנהל הקר� צרי  להחליט הא� הוא משתת! באסיפה

הפרק הראשו� .  בעד נמנע או נגד–קבל החלטה נוספת והיא אי  להצביע החליט להשתת! הוא צרי  ל

. על החלטות אלו" משפיעי�"של העבודה בוח� את ההחלטות של מנהלי הקרנות וכ� את הגורמי� ה

ההצבעה של מנהלי קרנות מדיניות ההשתתפות ואת תיאורטית ואמפירית  בוחני�אנו  זהבחלק 

העדות המוצגת בפרק זה מראה שזכויות האמפירי וניתוח ה. נאמנות באסיפות של בעלי מניות

היות ומנהלי הקרנות אינ� , ההצבעה של חלק גדול מהמניות בחברות ציבוריות אינ� ממומשות

יתרה מכ  במקרי� שה� אכ� באי� ה� ברוב המקרי� . מגיעי� למרבית האסיפות של בעלי המניות

מצב זה . � של הצעות ה� מתנגדי� להנהלהתומכי� בהצעה המועלית או נמנעי� ורק במספר קט

מגדיל את היכולת של בעלי השליטה בחברה לנצל את משאבי החברה לקידו� האינטרסי� האישיי� 

  . שלה� על חשבו� בעלי המניות הקטני�

הדיו� .  של ממשל תאגידי והוא עסקאות ע� בעלי עניי�!בפרק השני אנו בוחני� אספקט נוס

  2000%2002ב בשני� "השערוריות החשבונאיות בארהנה חשיבות על רקע בנושא זה הוצ! וקיבל מש

ממלאות עסקאות ע� בעלי עניי� הא� בוח� פרק זה של העבודה ". אנרו�"שיא� ע� נפילתה של ש

תפקיד בהגדלת היעילות של החברה או מהוות מנגנו� למכישת רווחי� לא שוויונית ביד בעלי השליטה 



 איזה חברות מדווחות על עסקאות ע� בעלי עניי�: נידונות בפרק זה הנ�השאלות המרכזיות ה. בחברה

הא� עסקאות ע� בעלי עניי� מעלות או מורידות את ער  ? )ענפי� וכדומה, רווחיות יותר, מאפייני�(

 הממצאי� ?לחברה קשור לאופי העסקה או למאפייני החברה) חיובי או שלילי(הא� הער  ?, החברה

שוק ה� בממוצע רווחיות יותר א  מוערכות בשווי עסקה ע� בעל עניי� שהחברות שדיווחו על מראי� 

 מבנה בעלות ריכוזי יותר  כי לחברות שדיווחו על עסקהמצאנכמו כ� .  מחברות דומות בענ!נמו  יותר

 מראה כי בחלק מהנושאי� עסקהניתוח תגובת השוק להודעה על . ל שלה� צעיר יותר"וכ� המנכ

, כגו� שכר ובונוסי� למנהלי� שהנ� ג� בעלי מניותבנושאי� בחלק אחר ו בה היא חיוביתהתגו

 השוונו בי� המאפייני� בהמש . התגובה היא שלילית מובהקת, והקצאה פרטית לבעלי מניות פנימיי�

של החברות שבה� השוק הגיב באופ� חיובי מובהק ובי� החברות שבה� השוק הגיב באופ� שלילי 

וצאות מראות כי החברות בה� השוק הגיב חיובית או שלילית בצורה חדה ה� קטנות באופ� הת. מובהק

החברות בה� התגובה הייתה חיובית נוטות לחלק פחות כמו כ� נמצא כי . מובהק משאר החברות

קשר בי� תגובת השוק מצביעי� על הממצאי� בפרק זה . דיבידנד ומבנה הבעלות שלה� פחות ריכוזי

  . יכות השלטו� התאגידי בחברהלעסקה ובי� א

מדיניות הפיצוי למנהלי� היבטי� תיאורטיי� ואמפיריי� של  של העבודה עוסק בשלישיק החלה

? הא� שכר המנהלי� רגיש לביצועי החברות אות� ה� מנהלי�: בפרק זה נידונות שאלות כגו�. בכירי�

ועל ל רמת הפיצוי למנהלי� מה� הגורמי� המשפיעי� ע? הא� ובאיזו מידה הוא צרי  להיות רגיש

 הא� וכיצד מדיניות הפיצוי משמשת מנגנו� למשיכת רווחי� בידי ?רגישות הפיצוי לביצועי החברה

בנוגע , בהשוואה למחקרי� דומי�, נמצאה אחידות בניתוח של המחקר הרוחבי שנער ? בעלי השליטה

שות השכר שנאמדה הייתה א� כי רגי, להשפעת� החיובית והמובהקת של משתני הגודל והביצועי�

 לפיה 0.325מידת הרגישות שנאמדה הנה . גבוהה מזו המדווחת במחקרי� אמפיריי� באר' ובעול�

בפיצוי השנתי , +  אלפי 85 % מלווה בגידול של כ+  מיליו� 10 %הגדלת הרווח התפעולי של החברה ב

 חיצוניי� ופנימיי� על מדיניות השכר נבחנה על רקע קיומ� של מנגנוני פיקוח. ל"הממוצע למנכ

במער  ההתמודדות של החברה ע� , המהווי� אלטרנטיבה לניסוח חוזה רגיש לביצועי�, ל"המנכ

פיקוח מצד : על רקע זה נמצאה השפעה מובהקת לארבעה מנגנוני פיקוח אלטרנטיביי�. בעיית הסוכ�

 מצאנו. דיניות הדיבידנדפיקוח של בעלי החוב ומ, פיקוח מצד משקיעי� מוסדיי�, בעלי העניי� בחברה

בי� בעלי השליטה ,  החברות נמצא קשר החורג מהקשרי� העסקיי� הרגילי�186 מתו  112 % כי ב

ל מקצועי הנ� בממוצע "פועל מנכחברות בה� הפי של עכמו כ� נמצא כי א! . ל"בחברה ובי� המנכ

ל הקשור "י מזה של מנכל בחברות אלו אינו שונה באופ� מהות"הפיצוי למנכ, גדולות ורווחיות יותר

שבהינת� כל הגורמי� האחרי� , אחת המסקנות העולות מהניתוח הסטטיסטי הנה. לבעלי השליטה

 לעומת 30% % ל בחברות בה� נמצא קשר לבעלי השליטה צפוי להיות גבוה בכ"הפיצוי למנכ, קבועי�

די� בבסיסה של מרחיב את הרעיונות העומהשני חלק ה .ל הוגדר מקצועי בלבד"חברות שבה� המנכ

עבור . ל"רגישות השכר משמשת מנגנו� לניצול בידי המנכומספק תמיכה בהשערה כי גישת הניצול 

בביצועי� טובי� באופ� מובהק רגישות השכר לביצועי� גבוהה ל השולט בדירקטוריו� נמצא כי "מנכ

ביצועי ת ובי� רמת הרגישול מקצועי לא נמצא קשר בי� "בעוד שעבור מנכ.  בביצועי� נמוכי�מאשר

גישה זו מטילה ספק בקשר הסיבתי המקובל לפיו ביצועי החברה בעתיד הנ� תוצאה של . החברה

 ומציעה גישה משלימה לפיה ביצועי החברה בעתיד מהווי� גור� חשוב ,ל בהווה"מבנה הפיצוי למנכ

  .  קהל על תהלי  בניית חוזה ההעס"דר  מידת השפעתו של המנכ, לניסוח מבנה החוזה בהווה
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Abstract: 

This work cover three aspects of corporate governance: The first provides an 

empirical analysis of voting and participation in shareholder meetings by mutual 

funds; the second analyzes transactions with related parties of the firm and the third 

studies executive compensation. 

Shareholders are the final watchdogs of management decisions. Costly 

contracting and the free-rider problem of monitoring make it difficult for shareholders 

to monitor all decisions made by management. Institutional investors are a group of 

shareholders who can potentially mitigate the free-rider problem of monitoring and 

reduce agency costs. Voting in shareholder meetings is one mechanism by which the 

shareholders of the firm exercise their controlling rights. Since individuals who hold 

shares through an intermediary like an institutional investor cannot exercise their 

voting rights directly, the manager of the institutional investor is expected, under the 

"duty of care," to vote for them. Next, they are obligated under the "duty of loyalty" 

to vote according to the economic value of the proposal. Whether and how 

institutional investors actually exercise voting rights is an empirical question with 

both academic and policy implications. The first chapter of this work analyzes voting 

behavior of mutual fund managers in shareholders meeting. The evidence presented in 

this chapter suggests that a large number of outstanding shares are not voted, as 

institutional investors are absent from the majority of shareholder meetings. 

Furthermore we find that when they do attend, in most cases they either vote with 

management or abstain. Moreover we find that other presumably potential business 

relation between firm management and fund manger affect the latter's voting. These 

conditions increase the ability of corporate-controlling owners to expropriate minority 

shareholders' rights.  

The second chapter analyses Relate Party Transactions (RPT) and discusses the 

role played by such interactions in corporate governance under two alternative views. 

The first suggests that RPT are being used as an expropriation mechanism by the 

controlling shareholders of the firm (the tunneling view). The second view is that RPT 



substitute for outside inefficient markets, reduce the transaction costs to the firm, 

increase operation efficiency, and thus increase firm value (the propping view). Using 

a sample of 745 new RPT in 346 Israeli firms during 2000–2003, we address several 

important questions: Which firms are more likely to report related party transactions? 

Does a related party transaction create value for the firm or is it being used as a 

tunneling mechanism? Does the value of the RPT for the firm change across the type 

of transaction and across the characteristics of the firm? Using matching techniques 

we find that the RPT firms have more concentrated ownership, and younger CEOs, 

compared to other firms. The comparison also shows that the RPT firms are, on 

average, more profitable but less valued by the market. Using the market model we 

find positive abnormal return in reaction to business transactions like selling and/or 

buying real asset or services and significant loans to/from a related party, and negative 

reaction to compensation and bonuses, as well as to private issuing of stocks to a 

related party. Consistent with previous literature we also find lower quality of 

corporate governance to be associated with tunneling activities.  
The third chapter studies executive compensation and addresses the following 

issues: what are the factors that affect compensation level and pay-performance 

sensitivity (PPS)? Are (and how) compensation plans used as an extraction 

mechanism? The estimated cross section PPS is 0.325, so that a NIS 10 million 

increase in operating profit is accompanied by an NIS 85,000 rise in the CEO’s 

average annual remuneration. Against the backdrop of the existence of external and 

internal mechanisms for monitoring CEOs, which constitute an alternative to drawing 

up a performance-sensitive employment contract, we examine policy regarding the 

CEO’s compensation in the framework of the firm’s capacity to cope with the agency 

problem. In this context, a significant correlation was found between a CEO’s 

compensation and four alternative supervisory mechanisms: monitoring by parties at 

interest in a company, by funds investing in a company, by creditors, and dividend 

policy. The second part of this chapter uses panel data and studies empirically CEO 

compensation contracts under the two building blocks hypothesis of the rent 

extraction view: the manager's ability to influence the compensation process in his 

favor, and his need to camouflage his extraction activity due to public outrage effect. 

We set the main problem of the manager to be how to extract rent (assuming he can) 

with minimum public outrage. Extending the theoretical ideas of the rent extraction 

view, we suggest that the CEO will push for a more sensitive compensation contract 



when expected performances are high and the opposite when expected performances 

are low. Although the incentive to push for such contracts exists for every CEO, the 

actual ability to push varies across his position in the corporation. We compare both 

compensation level and PPS between a CEO who has high control over the board, 

with the compensation of a CEO who is strictly professional. As expected, we find the 

CEO's control to be positively related to compensation level; however, no relation 

was found on average between CEO control and PPS. We test these relations further 

by separating the highest performing firms from the lowest and investigating PPS for 

both groups. Consistent with the rent extraction view, we find that the PPS for a CEO 

who controls the board is significantly higher in good performance relative to both 

bad performances and to other (i.e., low control) CEOs in the same condition (good 

performances). While for the CEO who has low control, no relation between PPS and 

corporate performances was found. These findings suggest that when the CEO 

controls the board, PPS is set at a suboptimal level to extract rent by CEOs with 

superior information about corporate future performance.  
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In Chlamydomonas reinhardtii, light-induced oxidative stress shifts the 

glutathione pool toward its oxidized form, resulting in a translational arrest of the 

large subunit (LSU) of Rubisco. We show here that the translational arrest of LSU is 

tightly coordinated with cessation of Rubisco assembly; both processes take place 

after a threshold level of reactive oxygen species is reached. As a result, the small 

subunit is also eliminated by rapid degradation. We previously showed that the amino 

terminus of the LSU could bind RNA in a sequence-independent manner, as it shares 

a structural similarity with the RNA recognition motif (RRM). This domain becomes 

exposed only under oxidizing conditions, thus restricting the RNA-binding activity. 

We further show that, in vitro, thiol groups of both subunits become oxidized in the 

presence of oxidized glutathione. The structural changes can be mediated by oxidized 

glutathione in vitro, whereas only very high concentrations of H2O2 confer similar 

results. Changes in the redox state of the LSU thiol groups are also observed in vivo, 

in response to a physiological light shock caused by transfer of cells from low light to 

high light. We propose that during a photo-oxidative stress, oxidation of thiol groups 

occurs already in nascent LSU chains, perhaps hindering their association with 

chaperones. As a result, their RNA recognition motif domain becomes exposed and 

will bind any RNA in its vicinity, including its own transcript. Due to this binding the 

ribosome stalls, preventing the assembly of additional ribosomes on the transcript. 

Polysome analysis using sucrose gradients indeed shows that the rbcL RNA is 

associated with the polysomal fraction at all times but shifts toward fractions that 

contain smaller polysomes and monosomes during oxidative stress. The fact that the 



rbcL transcript remains associated with polysomes probably contributes to transcript 

stability despite the translation arrest of the LSU and therefore, rbcL mRNA steady 

state level remains unchanged up to 18 h when exposed to oxidative stress. 

In order to generalize the mechanism, we compared the amino acid sequence 

and the structure of Rubisco N-terminal domains from different photosynthetic 

organisms. The alignment showed high structural conservation throughout its 

evolution, despite its relatively low sequence similarity. Furthermore, Rubisco from a 

broad evolutionary range of photosynthetic organisms binds RNA under oxidizing 

conditions, with dissociation constant values in the nanomolar range. In line with 

these observations, oxidative stress indeed causes a translational arrest in land plants 

as well as in Rhodospirillum rubrum, a purple bacterium that lacks the SSU. We also 

highlight an evolutionary conserved element located within α-helix B, which is 

located in the center of the RRM and is also involved in the intra-molecular 

interactions between two LSU chains. Thus, assembly masks the N terminus of the 

LSU hiding the RRM. When assembly is interrupted due to structural changes that 

occur under oxidizing conditions or in the absence of a dedicated chaperone, the N-

terminal domain can become exposed, leading to the translational arrest of Rubisco 

LSU. 

Taken together, this study suggests a unique CES (controlled by the epistasy 

of synthesis) behavior for LSU autoregulation through which LSU translation is 

governed by its dimerization. Thus, translational arrest of the LSU most likely occurs 

at a post-initiation stage. In the case where regulation of type I and type II Rubisco is 

conserved, the SSU does not appear to be directly involved in LSU translation. This 

model is further supported by the translation pattern of the chimeric reporter gene 



under the rbcL leader which remains unchanged under HL and the recent biochemical 

characterization and localization of the maize BSD2. 



 ביצורי� פוטוסינטטיי� Rubiscoמנגנו� ההתלכדות ובקרת התרגו� השמור של 

  שוני�

  כה� עיד�: מגיש

  שפירא מיכל' בהנחיית פרופ

י העברת� "עלעקת אור מושרית  Chlamydomonas reinhardtii חשיפת תאי האצה

. קוסבימאור נמו� לאור גבוה מובילה לעצירה זמנית בסינטזה של תת היחידה הגדולה של רו

אנו .  נמצאת בקורלציה ע� מעבר של מאגר הגלוטטיו� התאי לצורתו המחומצנת,עצירה זו

יצפת  כי הפסקת התרגו� של תת היחידה הגדולה מצומדת ומתואמת להפסקה הנ,מראי� כא�

בהתלכדות האנזי� השל� כאשר שני התהליכי� מתרחשי� לאחר שרמת תצורות החמצ� 

עוברת שנשארת חופשייה תת היחידה הקטנה ,  כתוצאה מכ�.הפעילות מגיעות לרמה הקריטית

 הראנו כי הקצה האמיני של תת היחידה הגדולה מתאפיי� בדימיו� ,לאחרונה. דגרדציה מהירה

 באופ� לא RNA וכ� הראנו כי אזור זה מסוגל לקשור RNAמבני רב למשפחת חלבוני�  קושרי 

חשת רק לאחר הדגרת החלבו� ע� גור� חשיפתו של אתר קישור זה מתר. ספציפי לרצ� כלשהו

חשיפה כי  מראי� in vitroניסויי , במקביל .קישורהפעילות מחמצ� ובשל כ� מווסתת את 

  שתי תת היחידותעל גביושינויי� מבניי�  יותקבוצות תיוללגלוטטיו� מחומצ� מביאה לחימצו� 

 .י מי חמצ�"טיפול ע תגובה דומה נצפת רק לאחר חשיפה של ריכוזי� גבוהי� במיוחד בכאשר

  חיזור של קבוצות תיוליות בתת היחידה הגדולה ג� ב/הראנו ג� שינויי� במצב החימצו�, בדומה

in vivoע � אנו .י חשיפת תאי האצה לעקה חימצונית המושרית בעזרת אור" ובתנאי� פיזיולוגיי

ה הגדולה י� כי במהל� עקה חימצונית חימצו� הקבוצות התיוליות על גבי תת היחידעמצי

קישור לצפרוני� מניעת הי "התלכדותה כנראה עאת  לא מאפשרהמתרחש כבר במהל� הסינטזה 

כתוצאה .  נחש� כ� שהוא זמי� לקשור את התעתיק שבקירבתוRNA –וכמו כ� אתר קישור ה 

 �. מעוכבמקישור זה הריבוזו� עוצר ומונע התלכדות של ריבוזומי� נוספי� כ� שתהלי� התרגו

 rbcLי גרדיאנטי� של סוכרוז מצביעה על כ� שתעתיק הג� " עשנעשתהת פוליזומי� אנליז, אכ�

 ג� כאשר תרגו� תת היחידה הגדולה מעוכב בעקה ,מצוי באסוציאציה לפוליזומי� בכל זמ�

 נצפתה עלייה בכמות התעתיק בפרקציות המכילות פוליזומי� קטני� המכילי�  שבהחימצונית

 נשאר בצימוד לפוליזומי� ג� כאשר תת rbcLבדה כי תעתיק הג�  העו).מונוזו�(ריבוזו� יחיד 

  .היחידה הגדולה אינה מתורגמת תורמת כנראה ליציבותו הרבה בתנאי העקה החימצונית
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בכדי לבחו� הא� מנגנו� זה קיי� ג� ביצורי� פוטוסינטטי� אחרי� השוונו תחילה את 

ממגוו�  האנזי�המצויי� בחלקו האמיני של  רצ� חומצות האמינו ומבני� ידועי� של אתרי קישור

�לאור� האבולוציה למרות הדימיו� רוביסקו מראה שימור מבני גבוה באתר זה . מקורות שוני

אנו מראי� כי רוביסקו הלקוח מטווח ,  כמו כ�.הנמו� יחסית שנמצא ברצ� חומצות האמינו

                 לפעילות שנצפתה בדומהRNAאבולוציוני רחב של יצורי� פוטוסינטיי� מסוגל לקשור 

בהתאמה לתוצאה זו ראינו ג� כי עקה חימצונית מביאה לעצירה  Chlamydomonas –ב 

 Rhodospirillum  בסינטזת תת היחידה הגדולה ג� בצמחי יבשה כדוגמת טבק ותרד וכ� ב

rubrumשחסר את תת יחידה קטנה �   . בקטריה סגולית פוטוסינטטית בעלת אנזי

 שהוא מרכזו של אתר α-helix B   אלמנט שמור נוס� הממוק� בישי� כא� ג� אנו מדג

,  כ�.לותגדוהיחידות הבאינראקציות המשותפות לשתי תת ת� כנראה ג� תהקישור ומש

 �תר הקישור כבר כדימר של תת יחידות גדולות תוביל לחסימתו ומיסוכו של אשהתלכדות האנזי

י "כאשר התלכדותו של האנזי� נמנעת ע. רגו� והפסקת התRNA  ישור הקאפשר את תולא 

שינויי� מבניי� בתת היחידות הנגרמי� כתוצאה מהחשיפה לעקה החימצונית או כתוצאה 

 אתר הקישור הממוק� בקצה האמיני נשאר חשו� פרוני� הנחוצי� לתהלי� זה'עדרות� של צהמ

  .ותהלי� התרגו� נעצר

של תת היחידה העצמי תהלי� הבקרה אנו מציעי� מנגנו� יחודי ל, לאור תוצאות אלו

י מידת ההתלכדות של תת היחידות הגדולות " כאשר תרגומה של תת היחידה נשלט עהגדולה

בהבדל מתהליכי� מוכרי� לבקרת תרגו� עצמית  ).התהלי� הראשוני בהתלכדות האנזי�(כדימר 

 של רוביסקושל תלכידי� בכלורופלסט אנו מציעי� כי תהלי� הבקרה של תת היחידה הגדולה 

בנוס� אנו מראי� כי מנגנו� זה . (translation elongation) הארכת התרגו� בשלבכנראה מבוקר 

שמור במגוו� יצורי� פוטוסינטטי� שוני� כאשר תת היחידה הקטנה אינה מעורבת כנראה באופ� 

               של ג� דווח המצומדהקבוע  התרגו� קצב. ישיר בבקרת התרגו� של תת היחידה הגדולה

 BSD2פרו� שבמהל� עקה חימצונית וכ� האפיו� הביוכימי והתאי של ה rbcL של UTR'5 –ל 

  .מתירס שנעשו לאחרונה תומכי� מאוד במודל זה
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Abstract 

 

Background: Psychological stress or exposure to acetylcholinesterase inhibitors (AChE-

I) lead to long-lasting brain dysfunction, specifically altered emotional and cognitive 

capabilities. In this thesis I studied the neurophysiological mechanisms underlying 

hippocampal dysfunction in mice following exposure to stress. Previous works showed 

that acute stress is followed by long-lasting changes in the expression of key cholinergic 

genes in both the neocortex and hippocampus, thus suggesting altered cholinergic 

functions in these regions.     

Aims: The present study was performed to reveal the physiologic basis of altered 

cholinergic functions in the hippocampus following exposure to stress or 

acetylcholinesterase inhibitors.  

Methods: All experiments were done in male mice subjected to repeated swim forced 

test sessions, as well as single or repeated injections of the potent anticholinesterase DFP. 

Non-treated and saline injected age-matched animals served as controls.  

Results and Conclusions: In control (naïve) animals we found that cholinergic 

activation is associated with enhancement of glutamatergic transmission in CA1 

pyramidal cells in the hippocampus. This enhancement was mediated by muscarinic 

receptor, and experimental evidence suggest it is pre-synaptic in nature. In animals 4 

weeks following repeated (4 days) swim forced stress, extracellular recordings revealed 

significant changes in network hippocampal plasticity, observed as enhanced muscarinic-

dependent evoked glutamatergic responses and long-term potentiation (LTP). Intra-

cellular whole cell patch recordings showed that enhanced frequency of muscarinic-

induced glutamatergic post-synaptic currents. Our results indicate that ACh enhances 

glutamatergic responses in CA1 pyramidal neurons, probably via pre-synaptic 

mechanisms, and that this specific interaction is dramatically altered in stresses animals. 

Such changes in hippocampal functions may be important in understanding the 

pathophysiology of delayed cognitive and emotional disturbances associated with post-

traumatic stress disorder (PTSD). 
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A B S T R A C T 
A. Background 
Teachers’ education in teachers' colleges in Israel is implemented in two major frames: 

academic-theoretical studies on campus and field experience either in schools or 

kindergartens.�The Pedagogical supervisors teach the student teachers in both frames 

(sometimes only in their field experience).This research has been focused on student 

teachers’ teaching practice: A pedagogical supervisor observation on the student lesson 

in class followed by a supervisory conference (after lesson). The supervisory conference 

includes feedback and discussion of various topics (teaching in general, the student’s 

lesson, pupils and their characteristics, subjects that are not related to teaching and 

more). The present study is focused on the didactical ideas expressed by the student-

teacher in supervisory conference. Didactic knowledge contains the ideas related to the 

interactions between a teacher and a pupil, and is the foundation and theoretical frame 

for the actions of teaching and learning. (Uljens, 1997). The student-teacher learns the 

didactic propositional knowledge related to teacher-pupil interactions in both the 

theoretical and the practical frames. The theoretical basis for the research is the Theory 

of Cognitive Learning (Gagne et al., 1993; Anderson, 1995), which describes the storage 

of new knowledge in the long term memory. 

B. Research Goals and Questions 
The aim of the research was to identify and characterize the didactic propositional 

knowledge learned by the student-teacher in the supervisory conference.  

The central question: What is the didactic propositional knowledge learned by each 

student in the supervisory conference? 1st secondary question: a. Which of the ideas 

expressed in the supervisory conference appeared in the cognitive map after the 

conference? b. What was the proportion of didactic ideas (of    all the ideas) that were 

expressed in the supervisory conference and found in the cognitive maps on both times? 



c. What was the proportion of new didactic ideas of all ideas each student learned in the 

supervisory conference? 2nd secondary question: What is the evidence that the student 

gained didactic Propositional knowledge that was expressed in the supervisory 

conference? 3rd secondary question: Which characteristics of the supervisory conference 

affect the expression of new didactic ideas by the participants? 

C. The Research Tools - Data collection was achieved by four tools: cognitive 

mapping, observation, individual interview and questionnaires. The main tool was the 

cognitive mapping that produced an external representation of the individual’s 

knowledge structure. It reflects various dimensions of knowledge such as depth, 

richness, cardinal concepts etc. Data processing encompassed analyses of sentences and 

ideas content in: (1) all the elements of the cognitive map (links among concepts and 

groups, group titles and the map’s rationale); (2) the supervisory conferences; (3) the 

individual interviews; (4) the questionnaires. 

D. Findings and Discussion - The student teachers learned new didactic ideas in 

four dimensions: (1) Richness of didactic ideas (2) Complexity (3) Generality and (4) 

Abstractness. I will suggest a number of possible sources for this learning:1. The 

training course in which the student teachers have learned. 2. Aspects of the supervisory 

conference: a. Ideas and issues expressed in the conversation. b. The circumstances in 

which the conversation was held: (1) Openness of the student teachers to listen and 

learn. (2) Familiarity of the pedagogical supervisor with the student teacher. 3.  Creation 

of new ideas by the student teachers.  4. The complexity of didactic ideas in the 

cognitive maps and in teaching and learning. 5. Methodological aspects of cognitive 

maps analyzing process. The student teachers did not learn new didactic ideas in the 

fallowing dimensions: (1) Importance of the concepts and aspects in their meaning, (2) 

Generality of the didactic ideas (3) Richness of the didactic ideas – as to their number in 

the maps and their origin. The reasons for these data could be: 1.The stage of 

professionally development the student teachers are currently at. 2. The didactic 

propositional knowledge that was not express by the student Teachers, in the 

supervisory conference and in the cognitive maps: a. Methodological aspects, and 

others, that are linked to the knowledge measurement. b. The pedagogical supervisor's 

performance in the conference. 

E. Conclusions: 1.The student teachers have learned propositional-didactical 

knowledge during the supervisory conference in concealed un-declared ways, without 



any intentions of learning it. 2.There are other sources to learning of propositional - 

didactical knowledge which we haven't identified in the research. Even an ideal 

measurement method, time limited, such as the cognitive mapping, has its limits and it 

shows us only some of the new ideas that were learned. 3. The student teachers learn 

not only new didactic ideas in the supervisory conference, but also created new 

knowledge by making new groups, titles to the groups they created , phrased 

explanation the map organization  and more. 4. The cognitive mapping is a good for 

measuring the knowledge of one person in a specific field, however it realizes on the 

willingness of the person to expose his knowledge. 5.Most of the didactical ideas 

expressed in the supervisory conference are not connected to any theoretical frame or 

didactics that learned in the college. 

 F.   Recommendations:  1. To prepare the supervisory conference: (a) The 

pedagogical supervisor will resolve, to the best of her ability, the subjects she       

planned to discuss in the conference. (b) The pedagogical supervisor can choose to 

measure the student teacher's didactic  propositional knowledge by cognitive mapping, 

as a basis data for the supervisory conference. 2. During the conference, the pedagogical 

supervisor should propose to the student and enable her to document and abstract (in a 

way she prefers), issues and ideas discussed in the conference. 3. To expand the training 

frame of “supervisory conference” into a more complete wholeness: (1) Pedagogical 

supervisors can establish a framework of cooperation with other didactic supervisors and 

lecturers in the college. (2) To invite more participants to the supervisory conference 

(other student teachers, supervisors, lecturers…).   

 



 .קונפליקטי� ושליטה המתעוררי� בזמ� ביצוע פעולות אוטומטיות :נושא העבודה

  ליאת גולדפרב:ש� המגיש

 אבישי הניק' פרופ:ש� המנחה

 :תקציר העבודה

 פעמי� רבות בני האד� נוהגי� ,למעשהאול� . בני האד� נוהגי� לחשוב כי פעולותיה� מכוונות

רק ששמעת קול אול� , � חברלחדש שהטלפו� הלמספר כמה פעמי� התכוונת להתקשר .  אוטומטיבאופ�

ת מפריעות וומטיאי� פעולות אוט? הבנת שהתקשרת בטעות לטלפו� היש�, השפופרתזר מעברה השני של 

עבודת ? אוטומטיותה ינופעולותאת אי� המוח מנסה לשלוט או לדכא ? מכוונותלביצוע של פעולות 

  . דוקטורט זו תעסוק בשאלות אלו

 לפי .תאוטומטי הציע בחינה אמפירית לפעולה )Tzelgov) 1997 .וטומטית הגדרות רבותא הלפעול

מפריעה לביצוע של  עדיי�  היא חלק מדרישות המטלה א�הצעתו פעולה אוטומטית היא פעולה שאיננה

 מטלות �ומשמשות באופ� תדיר לבחינת אוטומטיות ה, מטלות שמתאימות להגדרה זו. פעולה נוספת

 .ומטלות דמויות סטרופ) stroop (סטרופ

 מנבדקי� לשיי� את צבעה של מילת צבע צבעונית או לשיי� את צבעו של  Stroopביקש , 1935ב 

לדוגמא המילה (מילת צבע לא תואמת  איטי יותר כאשר יש צור� לשיי�  נמצא כי זמ� השיו�.כת� צבע

.  צבע או כל גירוי נטרלי אחרשל כת�צבע מאשר כאשר יש צור� לשיי� ) הכתובה בצבע אדו�" כחול"

כ� בזה הרחיבו ממצא ) Dalrymple-Alford and Budayr ) 1966. אפקט זה ידוע בש� אפקט ההפרעה

מהיר יותר משיו� ) הכתובה בצבע אדו�" אדו�"לדוגמא המילה ( ששיו� מילת צבע תואמת דגימו שה

� בי� התנאי� התואמי� והלא תואמי�  ההבדל בזמ� השיו.הזירוז אפקט זה ידוע בש� אפקט. גירוי נטרלי

ג� אפקט ההפרעה וג� אפקט הזירוז . ) לסקירה רחבהMacLeod ,1991ראה (ידוע בש� אפקט סטרופ 

אפקט ,  במילי� אחרות.מצביעי� על כ� שנבדקי� קראו את המילה למרות שה� התבקשו לא לעשות זאת

 .המילה היא תהלי� אוטומטי יאתקר,  מצביעי� על כ� שבמטלת שיו� צבעאפקט הזירוזההפרעה ו

ונפליקט ק:  סוגי� של קונפליקטי�נ� שניישלמעשה . לגרו� לקונפליקטעשוי תהלי� אוטומטי 

 . קונפליקטי� אלו יודגמו בעזרת אפקט הסטרופ,האינפורמציה וקונפליקט המטלה

מילה הלא ה, במצב זה. �יילא תואמת משונגר� כאשר הצבע של מילת צבע , קונפליקט האינפורמציה

 לסקירה MacLeod ,1991ראה . (רלוונטית מכילה אינפורמציה קונפליקטית למימד הצבע הרלוונטי

והוא ) 2000 (MacLeod and MacDonaldהוצע על ידי , קונפליקט המטלה,  הקונפליקט השני ).רחבה

 הכאשר מופיע. עקונפליקט זה מתעורר כאשר יש צור� לשיי� צבע של מילת צב. כמעט ואיננו נדו� בספרות

מתעורר קונפליקט בי� שתי , כתוצאה מכ�. את מילהינבדקי� באופ� אוטומטי מבצעי� מטלת קר, מילה

 . )המטלה הלא רלוונטית ( מילה וקריאת) המטלה הרלוונטית (שיו� צבע : מטלות

ק בפר.  המטלה מול קונפליקט האינפורמציהטבקונפליקעוסק , החלק הראשו� של עבודת דוקטורט זו

בעקבות .  סטרופדמוית המתעורר בזמ� ביצוע מטלת התאמה הקונפליקט את יחקרת, הראשו� של חלק זה

 בדר� השונה מזו שהוצעה , שהתקבלו בפרדיגמא זוהתוצאות את הצעתי לנתח, רעיו� קונפליקט המטלה

בות תורמי� הניתוח המחודש חש+ כי ביצוע של מטלה לא רלוונטית כמו ג� תחרות בי� תגו .בעבר בספרות

 .ת במטלות התאמה דמויות סטרופילהפרעה הנצפ

, נבדקי� מבצעי� מטלה לא רלוונטית: בכללותה מספק עדות לתאוריית הקונפליקט 2פרק 

התנאי התוא� , לפי תאוריית קונפליקט המטלה. ה גורמת לקונפליקטמוהמטלה הלא רלוונטית לכשעצ

מטרת הפרק . אול� אי� לכ� אדות התנהגותית, ה לתנאי הנטרליא בהשוו יותר רבאמור לגרו� לקונפליקט

 השליטה על קונפליקט המטלה על הפחית את, 2 ניסוי .דות התנהגותית ע את אותה למצואההייתהנוכחי 



מחצית מהצעדי� , בנוס+. רצ+ אותיות שהינ� יוצרות מילה,פרופורציה של הצעדי� הנטרלי� העלאת הידי 

ההפחתה בשליטה חשפה את  .ה או אי הופעה של מילהע אודות הופנפורמציהכללו רמז שסיפק את האי

 . קונפליקט המטלה

מצבי� מסוימי� אנו יכולי� להפחית בחנתי מדוע תחת , בחלק השני של עבודת הדוקטורט

יצרתי במטלת , בפרק הראשו� של חלק זה. חרי� איננו יכולי� לעשות זאתאקונפליקט ותחת מצבי� 

, )כלומר אפקט סטרופ הפו�( כדי לבחו� את החדירה של צבע למילה  רופ הפו� מובהקטהקריאה אפקט ס

הממצא השכיח הוא שקריאת . נבדקי� מתבקשי� לקרוא מילת צבע צבעונית ולהתעל� מצבע המילה

 ולא מובהק כ� שאפקט הסטרופ ההפו� הוא בדר� כלל קט� , המילה לא מופרעת על ידי מימד הצבע

(MacLeod, 1991; Stroop, 1935).לעבד כלל את מ נית� לשי� לב שב �טלת הקריאה הרגילה אי� צור

אפקט סטרופ הפו� יצרתי , בפרק זה.  להסביר מדוע צבע לא מפריע למילהה עשויעובדה זו, בעצמילת ה

 בנוס+ פרק זה מציע כי .רשת עיבוד של צבעמובהק במטלת הקריאה על ידי הוספת מטלה משנית הדו

לתוצאות אלו יש השלכות  .העירור של הצבע כמותהפו� הוא ספציפי והוא מתוו� על ידי אפקט הסטרופ ה

 .חשובות על מגוו� של מודלי� העוסקי� באפקט הסטרופ

. בחנתי א� ומתי שליטה מוקדמת יכולה להפחית קונפליקט צפוי, של החלק השני 2בפרק  

י הוצגו התנאי� הנטרלי� והלא תואמי� בכל ניסו,  ניסויי� נבדקי� התבקשו לבצע מטלת סטרופהבשלוש

רמז . 80% 9 ובניסוי 50%  8בניסוי , 20% פרופורציות הלא תואמי� היתה 7בניסוי : בפרופורציות שונות

את השליטה משפר הרמז הממצאי� חשפו כי . תק+ אשר ניבא הופעת קונפליקט הופיע במחצית מהצעדי�

 השליטה )א( : כימציעי�ממצאי� אלו . )9ניסוי (ה  כאשר פרופורצית הקונפליקט נמוכבקונפליקט רק

 המערכת מסוימתנקודת החלטה ב.  הקונפליקט נמוכהפרופורציתמושפעת מרמז מקדי� רק כאשר 

המערכת פועלת ) ב. (ומשתמשת בכל היכולות שלה להפעיל שליטה, מעריכה את הקונפליקט כגבוה מספיק

צור� את כל האנרגיה שהוא צרי� על מנת לשפר טה לא מכניז� השלי. אנרגיהשל חיסכו� בעל פי עקרו� 

נראה שהמערכת מנסה ליצור אופטימיזציה בי� ההפסדי� והרווחי� המלויי� בהפעלת . ביצוע מסויי�

 .השליטה

 .הינו דיו� תאורטי כללי אשר נוצר בעקבות נושאי� שהועלו בפרק הקוד�, של החלק השני 3פרק 

 להפעיל את �ות להופעת קונפליקט היא נמוכה למערכת לא משתלבפרק הקוד� ראינו כי כאשר ההסתבר

 היא להעמיק בנושא של חסכו� 3המטרה של פרק . ג� א� הדבר גורר אחריו פגיעה בביצוע, השליטה 

המערכת ) א: ( כללי�2המערכת הקוגנטיבית עובדת לפי בפרק זה אני מציעה כי . גיה מנטליתרבאנ

 עולה נתונההקוגנטיבית היא חסכנית בנוגע לפ

 (e.g.: Dror et al., 2005; Goldfarb &  Henik, in press; Goldfarb & Henik, in .(preparation   זאת

 & Cooper, Herbin)  משו� שהמערכת מנסה לפנות כמה שיותר משאבי� לביצוע פעולות אחרות

Nevo,1993; Diamond, 2002) )היא מבזבזת את כל , ית אנרגיהנהינה בזבזהמערכת הקוגנטיבית  )ב

�דרשי� באותו הרגע או זמנית של תהליכי� אחרי� שאינ� נ. על הפעלה בו,האנרגיה שהיא הצליחה לחסו

 .e.g.: Lavie, 1995, 2000, 2005; Mason et al., 2007)(אינ� חיוני� 
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Abstract: 

We like to think that as humans our behavior is intentional. However, we often act in 

an automatic manner. How do automatic processes interfere with our intentional behavior? 

How does our brain try to control or inhibit automatic behavior? My PhD work deals with 

these questions.Popular tasks that are extensively used in order to investigate automatic 

process are Stroop and Stroop-like tasks. 

In 1935, Stroop asked participants to name the color of a color word or a color patch. 

naming the color of an incongruent color word (e.g., the word “blue” written in a red color) 

was slower than naming the color of a colored patch or any other neutral stimulus. This 

finding is known as the interference effect. Dalrymple-Alford and Budayr (1966) extended 

this finding by showing that naming the color of a congruent color word (e.g., the word 

“blue” written in blue) is faster than naming the color of a neutral stimulus. This finding is 

known as the facilitation effect. The difference in naming latency between the incongruent 

and the congruent conditions is known as the color-word Stroop effect (see MacLeod, 1991, 

for an extensive review). Both the interference effect and the facilitation effect indicate that 

participants read the word even though they are instructed not to. The interference and the 

facilitation effects indicate that in the color-naming task, word reading is an automatic 

process. 

Automatic processing can cause two types of conflicts: the informational conflict and 

the task conflict. The informational conflict is caused when the irrelevant word dimension 

contains contradicting information to the relevant color dimension. (see MacLeod, 1991, for 

an extensive review). The second conflict, the task conflict, was proposed by MacLeod and 

MacDonald (2000) and is discussed only to a small extent in the Stroop literature. When a 

word appears, participants automatically perform a word reading task. Consequently, a 

conflict arises between two tasks: color naming (the relevant task) and word reading (the 

irrelevant task).  

The first section of my PhD deals with the informational conflict vs. the task conflict. 

In the first chapter of this section, I investigated the conflict that arises during the 

performance of the Stroop matching task. With the notion of the task conflict in mind, I 

suggested analyzing the results differently from the way that they have been analyzed in the 

literature before.  The new analysis revealed that the performance of an irrelevant task as well 

as response competition contributed to the interference observed in the matching task.  



Chapter 2 provides evidence for the whole task conflict theory: participants perform 

an irrelevant task and the irrelevant performance per se causes a conflict. According to the 

task conflict theory, the congruent condition should cause more task conflict in comparison to 

a non-word neutral condition. However, there was no behavioral evidence for this conflict 

(see MacLeod & MacDonald, 2000; Roelofs & Hagoort, 2002). This chapter aimed to find 

behavioral expression for this pattern. Experiment 2 reduced control of task conflict by 

increasing the proportion of non-word neutrals. Additionally, half the trials included cues that 

supplied information regarding the impending word or  neutral non-word. The reduction in 

control revealed the task conflict. 

 In the second section, I investigated why under certain situations the conflict can be 

decreased and under other situations it cannot. In the first chapter of this section, I created a 

significant reverse Stroop effect in a reading task. In order to examine intrusions of color onto 

words (i.e., the reverse Stroop effect), participants are asked to read a word and ignore the 

color of the ink. The reverse Stroop effect is commonly small and non-significant (MacLeod, 

1991; Stroop, 1935). In this chapter, a significant reverse Stroop effect in a reading task was 

created by adding a secondary task that demanded color processing.  

In chapter 2, I studied if and when early control can decrease an up-coming conflict. 

This was tested using the Stroop task. In three experiments the proportion of incongruent 

color word stimuli was changed relative to the neutral stimuli. A valid cue that indicated the 

appearance of a conflict preceded half of the trials. The findings suggest that: (a) Control can 

be altered by cues only under specific conditions—when the conflict proportion is low. At a 

certain decision criterion point the system estimates that the conflict proportion is high 

enough and it uses all its ability to induce top-down control. (b) The brain operates according 

to the notion of energy consumption.  

Chapter 3 discusses the nature of energy consumption. It suggests that the cognitive 

system is both a resource cheapskate and a resource spender as (a) The cognitive system is a 

resource cheapskate with respect to a given process (e.g., Dror et al., 2005; Goldfarb & 

Henik, in press; Goldfarb & Henik, in preparation). This is so in order to free resources that 

can be used for other processes (e.g., Cooper, Herbin, & Nevo, 1993; Diamond, 2002). (b) 

The cognitive system is a resource spender as it uses the spare energy that it managed to save, 

to simultaneously operate other processes that are not required at the moment or do not seem 

to be absolutely necessary (e.g., Lavie, 1995, 2000, 2005; Mason et al., 2007). 

 



  .ציליארית- בהאצת הציליות במערכת מוקוpH-תפקיד ה
 

 
  קוזין-למברסקי ליובוב: מאת

  
  פרופסור צבי פריאל העבודה נעשתה בהדרכת

  
  

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
  פקולטה למדעי הטבע

  מחלקה לכימיה

  

  תקציר

י המשך רציף של ''ציליות הנן ריסים זעירים הבולטים מפני שטח התא ומכוסות ע

הסעה ביולוגית של תפקידן העיקרי של ציליות בבעלי חיים עילאיים הוא . נה התאיתהממבר

-בתגובה לדרישה פיזיולוגית לייעל את ההסעה המוקו .חלקיקים זרים על פני שכבת המוקוס

 משחק תפקיד חשוב pH-למרות ש. ציליארית מתרחשת הגברה בתדר הפעימה הציליארית

על תאים  pH מאוד מחקרים נעשו בנושא של השפעתו של מעט, במגוון תהליכים פיזיולוגיים

לאור . לא הובהר עד כהבתהליך האצת התדר  pHמעורבותו ותפקידו של . ציליאריים

, כליות, מוח, במערכות כגון דרכי נשימההחשיבות הפיזיולוגית של הפעילות הציליארית 

 התוך תאים המובילה שרשרת האירועיםעל  pHפענוח של השפעתו של , מערכת הרבייה ועוד

להאצת התדר הציליארי הוא אתגר אינטלקטואלי בשטח העברת האותות ובעל השלכות 

-  בהאצת הציליות במערכת מוקוpH-תפקיד ה  לאור זאת בעבודה זו נחקר.רפואיות רבות

 pHiמדידה של שינויי :  במחקר זה נעשה שימוש במספר שיטות מדידה שונות.ציליארית

מדידה בו   ;המאפשרת מדידה משכבות אופטיות שונות בתוך התא, וקליתבעזרת מערכת קונפ

 מדידה של רמה ;)CBF(ותדר פעימת הציליה ) i[+Ca2](זמנית של ריכוז יוני הסידן התוך תאי 

  .NO -  מדידה ישירה של שטף ה;תוך תאית של הנוקלאוטידים המעגליים

  :סיכום הממצאים העיקריים בעבודה זו



מוגבל בלבד  לאזורריתוק של שינויי החומציות הבחנו ב, לראשונה בתאים ציליאריים .1

אזור מוגבל במנגנון של שינויי החומציות ה. הממברנה העליונה  בקרבת;בתוך התא

 פענחנוספת על מנת לרבה  עדיין לא ידוע ואין ספק שנדרשת עבודה בלבד בתוך התא

 .את המנגנון

שפעול של התאים . NH4Clי '' של התאים הציליאריים עהוצע מנגנון המוביל לשפעול .2

גורם להבססה  NH4Cl.  נעשה ללא מעורבות של קולטנים ממברנלייםNH4Clי ''ע

)alkalization ( של חזקהpHi עבודה זו מראה שעליה בתדר .בחלקו העליון של התא 

, +Ca2: שלושת השליחים השניוניים הידועים מתווכת דרך NH4Clי ''ע מושריתה

cGMPו  - cAMP. 

  הן על הפעילות הבזלית והן על הפעילות המתרחשת לאחר pHנחקרה ההשפעה של  .3

 יכולה לא רק לגרום לירידה pHi של סופגיעה בהומיאוסטזיהחמצה  .שפעול פורינרגי

, לעומת זאת. של התדר אלא גם לסכל את היכולת של התאים להגיב לגירוי חוץ תאי

ה  שפעול ולהוביל להאצהמתרחשת בעקבותאת התגובה  יכולה לעודד pHiהבססה של 

 בסיסי מעודד את pHהראנו כי ,  בנוסף. הפעימות תדרחזקה וממושכת יותר של

 . o[+Na] בריכוזים פיזיולוגיים של P2Xciliaפתיחת התעלה 

  

  .P2Xcilia, פורינרגישפעול  ,cGMP ,cAMP, קלמודולין, +pH ,NH4Cl ,Ca2,  ציליה:מילות מפתח
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Abstract 

Cilia are small cellular protrusions covered by a membrane contiguous with the 

cellular membrane. The primary task of the mucociliary system in mammals is to 

propel a mucus blanket containing various materials and particles over the epithelial 

tissues. Cilia enhance their beating in response to various stimuli, whenever 

physiologically needed. Despite the fact that pH plays an important modulating role in 

a variety of cellular processes, the influence of pH on mammalian ciliary cells was 

feebly investigated and is not fully understood. Also, the role of pH in ciliary 

stimulation has not yet been elucidated. Due to the physiological importance of 

mucociliary function in respiratory, digestive, and reproductive systems, the 

understanding of the pH influence on molecular processes leading to the ciliary 

stimulation appears to be a very challenging and important problem, with possible 

physiological consequences. Therefore we have examined the role of pH in ciliary 

activation in mucociliary system. In this study we have used various approaches like 

confocal measurements of intracellular pH (pHi) from a thin section of the sample, 

simultaneous measurement of ciliary beat frequency (CBF) and intracellular 



concentration of calcium ions ([Ca2+]i);  measurement of the intracellular level of 

cyclic nucleotides and in-real time detection of nitric oxide (NO) flux.  

The major findings can be summarized as follows: 

1. This study reveals, for the first time, that induced changes of cytosolic pH 

occur mainly near the apical membrane in the vicinity of cilia. The 

mechanism supporting sustained pH gradients in the cytosol is an extremely 

challenging problem and further work is required for it elucidation. 

2. We have suggested the cascade of molecular events that underlies the CBF 

enhancement induced by NH4Cl. Ciliary stimulation by NH4Cl occurs by 

skipping over receptor activation step. NH4Cl induces fast and strong 

intracellular alkalization in the ciliary vicinity. This study reveals that NH4Cl 

initiate the cascade of molecular events leading to CBF enhancement via 

activation of the signaling pathway which includes elevation of cytosolic 

concentrations of Ca2+, cAMP and cGMP. 

3. We have explored the influence of pH on airway epithelium before and during 

purinergic activation. We found that acidification or damaging the 

homeostasis of pHi not only may lead to the decrease of CBF but also 

diminishes CBF enhancement in response to various outside signals. On the 

other hand, alkalization of pHi may enhance agonist stimulated ciliary 

response, leading to prolonged and improved increase of CBF. Moreover, 

P2Xcilia receptor channels were found to be augmented by alkaline pH at 

physiological concentrations of extracellular Na+. 

 

Key words: cilia, pH, NH4Cl, Ca2+, calmodulin, cGMP, cAMP, purinergic activation, 
P2Xcilia. 
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Abstract 

In this study we examine the investment incentives from several aspects.  

In the firs part of this study, we used tools from auction theory to develop a 

theoretical model that examines the incentive competition between countries that 

encourage foreign investors to invest in their country. From this model, we saw that 

under certain conditions, the country that offers incentives can reach the point of 

suffering losses by giving these incentives. Therefore, this potential situation should 

be taken into consideration when offering incentives. In order to avoid a situation of 

loss due to giving incentives, we examined the foreign investors' value for the country 

and whether it is possible to reduce the cost of the incentives. 

In the second part of the study, we used tools from the “Event Study” to 

quantify the value of foreign investors for the country. This approach enabled us to 

examine a shareholders' reaction to the acquisitions of foreign insiders. We found that 

acquisitions by foreign insiders raised (on average) the value of the traded companies 

in the Tel Aviv Stock Exchange. Hence, one can conclude that the entry of foreign 

investors brings with it an additional value to local companies. 

In the third part, regarding the behavioral aspects of the firm’s decision-

makers as examined by a questionnaire, we found that the host country can reduce the 

cost of incentives if it gives compensation to investors in the case of losses in 

exchange for reduction of part of the offered incentives. In this approach, policy-

makers should avoid situations of moral hazard and adverse selection.  

KEY WORDS 

Auction, Behavioral finance, Globalization, Event study, Efficient capital markets, 

Foreign direct investment (FDI), Incentives policy, Investment decision making, 

Multinational company (MNC). 



  מדיניות תמריצים אופטימלית למשיכת השקעות ישירות זרות: נושא העבודה

  מוסי רוזנבוים :חברשם המ

  ציון- אורי בן' פרופ, ישראל לוסקי' פרופ: שמות המנחים

  

  תקציר

  .עות מספר גישות את נושא התמריצים למשיכת השקעות ישירות זרותעבודה זו בוחנת באמצ

תורת המכרזים על מנת לפתח מודל תיאורטי הבוחן את בחלק אחד בעבודה השתמשנו בכלים מ

מהמודל ראינו כי . תחרות התמריצים בין המדינות בכדי לגרום למשקיעים הזרים להשקיע בתחומן

המדינה המציעה את התמריצים יכולה להגיע למצבים של הפסד ממתן , בתנאים מסוימים

בכדי לא להגיע למצבים של . יץהתמריצים ועל כן צריכה לקחת זאת בחשבון בעת הצעת התמר

בדקנו את ערך המשקיעים הזרים עבור המדינה והאם ניתן להקטין את , הפסד ממתן התמריצים

  . עלות התמריצים

השתמשנו בכלים של , בכדי לכמת את ערך המשקיעים הזרים למדינה, בחלק השני של העבודה

מצאנו כי . ל בעלי ענין זריםמבחן ארועים בכדי לבחון את תגובות בעלי המניות לרכישות ש

מכאן . אביב-את ערך החברות הנסחרות בבורסה בתל) בממוצע(מעלות , רכישות בעלי ענין זרים

  .ניתן להסיק כי כניסת משקיעים זרים מביאה איתה ערך מוסף לחברות המקומיות

 נושא התמריצים מבחינת ההיבטים ההתנהגותיים של מקבלי בחלק השלישי בעבודה בדקנו את

מצאנו כי המדינה המארחת יכולה , בבדיקה שנעשתה באמצעות שאלון. ההחלטות בפירמות

להקטין את עלות התמריצים אם תציע למשקיעים פיצוי במקרה של הפסד בתמורה לויתור על 

.  של סיכון מוסרי ובחירה לא רצויהיש לשים לב להמנע מבעיות, בגישה זו. חלק מהתמריץ המוצע

שיטות . קיימת חשיבות לדרך הצגתם בפני המשקיע, מצאנו כי בבחירת תמהיל התמריצים, בנוסף

  .הצגה שונות של חלופות דומות עשוי להוביל את המשקיע לקבלת החלטות לא זהות

  

  מילות מפתח

, מימון התנהגותי, חן ארועיםמב, לאומיות-חברות רב, )FDI(השקעות ישירות זרות , גלובליזציה

  .מדיניות תמריצים, יעילות שוק ההון, קבלת החלטות השקעה, מכרזים

 

 



 באמצעותחברתיים -ההשפעה הישירה והעקיפה של תזונת האם על צאצאיה בעכבישים חברתיים ותת

   טיפול אימהי וטיפול הורי חברתי

  

  מור סלומון: י"מחקר לתואר דוקטור מוגש ע

  יעל לובין' פרופ: מנחה

  

 על הביצים שמירה, טיפול הורי נפוץ בממלכת בעלי החיים וכולל התנהגויות כגון הכנת הקן או המאורה

 יתרון קנהמהורי טיפול . אחר הבקיעה או ההמלטהצאצאים למזון ל ואספקת , מפני טורפיםשגראו ה

, נקבות העכביש.  הרבייתים ואת ערכםמשפר את גדילתו םהישרדותמעלה את סיכויי   הואלצאצאים שכן

מאכילות את וביצים מטילות תטולה אחת קטנה של ) סרבולניים (Stegodyphus lineatus צמירן מפוספס

רקמות מאפשרות לצאצאים לאכול את ומפיהן  (regurgitation) מזון אקטיבית של  ההפרשי "צאצאיהן ע

חלוקה אופטימלית של משאבי האם בין אלו תועדף תהליך הברירה הטבעית ב. (matriphagy) ןגופ

. י הצאצאים"ויאכלו עטיבית של מזון ולאלו הנשארים ברקמות גופה בהפרשה אק, המושקעים בביצים

ההאכלה האקטיבית , הביצים של הנקבה בין  המזוןחקרתי את חלוקת משאביבמהלך עבודת הדוקטורט 

את כמות ואיכות המשאבים הניתנים לצעירים וכיצד השקעה אימהית זו משפיעה בחנתי , ואכילת גופה

 ואת כמות המזון וטלותמספר הביצים המייצרות ביצים קטנות ומעלות את מצאתי שנקבות מ. עליהם

תוך מתן אחוז ,  ממסת גופן לצעירים95% נקבות סיפקו. הניתן לצעירים בהתאם לכמות המשאבים בגופן

 סיפקו יותר גדולות יותר במשקלןנקבות . ן בעת אכילתשר זה הניתן לה אקטיבית מאגבוה יותר בהאכ

כבדים ו  רבים יותרצאצאים היו כך שלנקבות אלושהביא ל  דבר,נקבות קטנותאשר עירים ממשאבים לצ

, נקבות השקיעו כמות מעטה של חלבונים בביצים, בנוגע לאיכות המזון. יותר לאחר הטיפול האימהי

חלוקת . סיפקו לצעירים חלבונים ושומנים בעת ההאכלה האקטיבית ובעיקר חלבונים כאשר אכלו את גופן

אני מציעה , לכן. ב יותר לאחר הטיפול ההורימשאבים זו הביאה לשרידה גבוהה יותר ולצעירים במשקל ר

  . שהאכלת הצאצאים בכמות גבוהה של מזון איכותי מביאה לעלייה בהצלחה העתידית של הצאצאים

Stegodyphus dumicola מהי דומות לאלו הנראות י התנהגות טיפול אמראה, , העכביש החברתי  

י האם או שנקבות "רק עלצאצאים  ניתן הוריהטיפול הבמין זה לא ידוע האם אך , בצמירן המפוספס

צעתי הראה בפעם הראשונה יהמחקר שב). חברתי-טיפול הורי(בצעירים גם כן אחרות במושבה מטפלות 

צעירים שקיבלו . הן בהאכלה אקטיבית והן באכילת גופן, שנקבות משתפות פעולה במתן מזון לצעירים

חברתי היו גדולים יותר במשקלם ובעלי שרידה גבוהה יותר מצעירים שקיבלו טיפול אימהי -טיפול הורי

  . לאבולוציה של חברתיות בעכבישיםהביאייתכן והיתרון בשיתוף פעולה בגידול צעירים . בלבד

S. dumicola במושבות  מהנקבות 40% -כרק מצאתי ש. הצמירן החברתי עבודתי על במהלך   

מאחר .  בין הנקבות במושבהה בחלוקת הרביישיווין-קיים אי, כן ועל בעלות פוטנציאל להתרבותטבעיות 

סביר שהנקבות שאינן מתרבות מתפקדות כעוזרות , וקיימת קירבה גנטית גבוהה בין הנקבות במושבה

צאה בעבר לא נמסטייה רבייתית . חברתי לצעירים של הנקבות המתרבות-ומספקות טיפול הורי

חברתי וסטייה רבייתית במין זה מאפיינים את הצמירן - הממצאים שקיים טיפול הורי, בנוסף. בעכבישים

מראה שיתוף פעולה הזו הפעם הראשונה שנמצא עכביש חברתי . החברתי כמין המשתף פעולה ברבייה

  . ציפורים וחרקים חברתיים, ברבייה כדוגמת מיני יונקים

 ברשת ולכן ייתכן ים טרף הנתפסיפרטנקבות ניזונות יחד מ, רתיירן החבבמושבה של הצמ  

במהלך המחקר בחנתי .  הדרושים לרבייההטרףמתחרות על הוצאת נוטריאנטים מסויימים מהנקבות ש
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 תבעקו ו תתרבה או לאאם הנקבה ההשפעה רבה  לתזונהמראה ששביצעתי המחקר , באופן כללי

רן החברתי התפתחה אני מציעה שחברתיות בצמי ,בנוסף. את הצלחתה הרבייתית ואת הצלחת צאצאיה

לשיתוף פעולה בו , חברתי צמירן מפוספס- י הרחבת התנהגויות הטיפול אימהי הקיימות במין התת"ע

חברתי זה -מסלול תת. נקבות עוזרות מספקות טיפול הורי לצעירים שאינם צאצאיהן הישירים

  .   יונקים וחרקים, יםלאבולוציית חברתיות הנו גם המסלול שהוצע עבור אבולוציית חברתיות במיני ציפור
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The Direct and Indirect Effects of Maternal Nutrition on the Young via Maternal and 

Allomaternal Care in Social and Subsocial Spiders 

 

Ph.D. thesis by: Mor Salomon 

Advisor: Prof. Yael Lubin 

  

Parental care is widespread in the animal kingdom and includes behavior such as preparation 

of nests and burrows, production and care of eggs and young, including food provisioning 

after hatching or birth. Providing parental care is generally beneficial for the young whose 

survival, growth and reproductive value can be increased. Females of the spider Stegodyphus 

lineatus (Eresidae) produce a single small brood and provide the young with regurgitated 

fluid and later, with their body contents via matriphagy. During my PhD studies, I 

investigated the allocation of maternal resources into eggs, regurgitation feeding and 

matriphagy, examined the quantity, as well as the quality of the resources provided to the 

young and determined how this maternal investment affects the young. Females were found 

to produce small eggs and increase the number of eggs produced and the amount of food 

given at regurgitation and matriphagy according to their body resources. They provided 95% 

of their body mass to the young, giving more food at regurgitation than at matriphagy. Heavy 

females provided more resources to the young, resulting in both more and heavier young after 

maternal care. As for the quality of the food, females invested only a small amount of protein 

into the eggs, whereas both lipids and protein were provided to the young in regurgitation, 

and protein was found to be the main resource the young receive at matriphagy. This nutrient 

allocation resulted in higher survival and heavier young after maternal care. Thus, providing 

a high amount of quality food to the young, females of the spider S. lineatus, are suggested to 

increase the future fitness of their young.  

The social spider S. dumicola shows similar maternal care behaviors as the subsocial 

spider S. lineatus, however it was not known whether maternal care is provided only by the 

mother, or by other females in the colony as well (allomaternal care). My study shows for the 

first time that females of S. dumicola  regurgitate food for young of other females and are 

even eaten by those young. Young raised cooperatively were larger and had greater survival 

than young raised by their mother only. This fitness benefit from cooperation in care for the 

young may have favored the evolution of sociality in spiders from subsocial species.  

During my work with S. dumicola, I discovered that only about 40% of the females in 

natural colonies are potential breeders, resulting in skewed reproduction. The non-breeding 
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females in the colony are likely to become helpers and provide allomaternal care to young of 

the breeding females, seeing that females in the colony are highly related. This is the first 

instance of skewed reproduction found in spiders. Skewed reproduction together with 

allomaternal care behavior categorizes S. dumicola as a cooperative breeding species, similar 

to some species of mammals, birds and eusocial insects. 

In a colony of the social spider S. dumicola, females feed together on prey and 

therefore may compete over the extraction of specific nutrients required for reproduction. I 

investigated whether competition over specific nutrients is the mechanism leading to skewed 

reproduction. I found that field colonies supplemented with lipid-rich prey had a higher 

percentage of breeding females than colonies supplemented with protein-rich prey, and non-

breeding females extracted more lipids relative to protein than breeding females when 

feeding alone. As lipids are critical for maturation and ovarian development, I suggest that 

females compete over the extraction of lipids from the prey in order to become breeders.  

Overall, my study shows that female nutrition determines if she will reproduce, 

determines her reproductive success and the fitness of her young. Furthermore, I suggest that 

sociality in the genus Stegodyphus have evolved by extending the maternal care behaviors 

observed in the subsocial species to cooperative care of the young in the social species where 

helping females provide care to non-direct descendents.  
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בס"ד

נושא עבודה: עיצוב וניתוח של מערכות לתיקון פריטים

שם מגיש: מיכאל דרייפוס

שם המנחה: פרופ' פוזנר

 מטרת המחקר היא לנתח מודלים לתיקון פריטים שונים שכוללים מספר גדול שלתקציר העבודה: 

 שרתים והתפלגות תיקון כללית. המטרה בכל מערכת היא למצוא את המספר של חלקי החילוף שמייעל

 פונקצית מטרה נתונה. המחקר חוקר את ההתנהגות של שתי מערכות שונות שנתון שהמערכת כוללת

 סוגים שונים של פריטים. המערכת הראשונה מניחה שהלקוח מביא מוצר (שכולל מספר רב של פריטים)

)ERSOF התקלקל. (אחדשפריט 

פריטים)  רב של  (שכולל מספר  מוצר  מביא  מניחה שהלקוח  השנייה   שיותר מפריט אחדהמערכת 

).ERSMFהתקלקל(

 בתזה זאת נחקרו מודלים שונים למערכת הראשונה. סוג אחד של מודל מייעל קריטריונים של רמת

 (אחוז של לקוחות שמקבלות שירות בלי המתנה), זמן המתנה ממוצעת, מספר ממוצעfillrateשירות כגון 

של לקוחות במערכת או ההסתברות שלקוח מחכה זמן מסויים תחת אילוצים לינארים שונים.

 בסוג השני של מודל, אנחנו מייעלים את סכום הכסף המושקע בחלקי חילוף תחת אילוצים של רמות

שירות שונות. 

 ) תחת אילוציםGOAL PROGRAMMINGבסוג שלישי של מודל, אנחנו מיעלים מטרות שונות(

שונים.

 המחקר הזה כולל פתרונות מלאים, דוגמאות שונות ומראה אלגוריתמים שונים לפתרון המודלים. אנחנו

 מוסיפים ניתוח רגישות לעזר בהבנת המודלים.  פיתחנו נוסחאות שונות למערכת השנייה כגון התפלגות

זמן המתנה. כל זה נעשה למודל של שני סוגים של פריטים. המגבלה זאת ניתנת לשחרור במחקר עתידי.

 ), וזריקת פריטים. הם ניתנים לכלול לתוך כל המודלים שלBULKהוספנו תוספות כמו הגעה בקבוצות(

המחקר.

כחלק מהאימות של כל המערכות וגם כשיטה כללית, שיטה מבוססת על תכנות בשלמים

)INTEGER PROGRAMMING.מראה איך לפתור את הבעיות שלנו (

 לבסוף אנחנו מראים שיטה נכונה לפתור את ההתפלגות של מספר הלקוחות בהמתנה שכבר נפתרה בצורה

.Cheung ו  Hausmanשגוייה על ידי   
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Abstract:  The  goal  of  this  research  is  to  analyze  a  variety  of  models  in 

exchangeable item repair systems with general repair distribution and ample servers. 

The  goal  in  each  system is  to  find  the  number  of  spares  which  optimizes  some 

objective function. The research explores the behavior of two different systems when 

several classes of items or components are assumed. The first system assumes that a 

customer brings a product (consisting of several classes) which fails only via one of 

the items (ERSOF) and the second system assumes that the product can fail in more 

than one item (ERSMF). This thesis explores the behavior of several optimization 

models for the first system. In one class of model we optimize (i.e. max or min) a 

service criterion such as the fillrate, the average waiting time, the average number of 

customers  in  the  system,  or  the  probability  that  a  customer  waits  longer  than  a 

specified time, under one or several linear constraints. In a second model class, we 

optimize (minimize) the amount of money invested for spares under one or several 

service-criteria constraints. In a third class of model we optimize several goals under 

several linear constraints, dubbed goal programming in today's literature. We provide 

a  full  solution  of  an  example,  and  demonstrate  different  algorithms  to  solve  the 

models. Sensitivity analysis is added to assist in exploring the behavior of the model. 

For  the  second  system,  an  analytic  formula  is  developed  for  the  waiting  time 

distribution for a system containing two item classes. This assumption can be relaxed 

easily  in  further  research.  Extensions  to  bulk  arrivals,  scrapping,  multi-echelon 

systems are also analyzed and can be introduced easily into the basic model. As part 

of  the  validation  and  also  as  a  new  general  technique,  an  integer  programming 

approach is used to show how to solve all of our smaller problems. Finally an item-

based approach is developed to find the distribution of the number of customers in the 

system, which was already presented incorrectly by Hausman and Cheung.  
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Summary 
 
The Parvoviridia are a large family of small icosahedral, encapsidated viruses bearing 

small (4-6,000 nt) single-stranded DNA genomes and which infect a wide range of 

vertebrates including humans. They are strictly depending on cellular factors 

expressed during the S-phase of the cell cycle for their replication. Their DNA 

replication and gene expression were found to be more productive in oncogene-

transformed cells (198) and is characterized by cytopathic functions (167, 198) that 

kill the host cell. This raises the possibility of using these viruses in oncotherapeutic 

approaches (212). 

 The Minute virus of mice-prototype strain (MVMp), is a member of the autonomous 

parvoviruses. The MVM genome is approximately 5 Kb in length and is flanked by 

palindromic termini of different sequences that are required for replication and 

packaging of the viral genome. The MVM genome harbors two transcription units: 

the left unit (P4 promoter) that encodes the nonstructural regulatory proteins (NS1, 

NS2), and the right unit (P38 promoter) that encodes the structural (capsid) viral 

proteins (VP1and VP2). NS1, the major non-structural protein is a mainly nuclear, 

phosphoprotein involved in essential stages of the viral life cycle, including DNA 

replication and trans-regulation of the two viral promoters, and is a major contributor 

to the toxic effect on host cells. Its identified biochemical properties include: site 

specific DNA binding, site specific endonuclease, ATPase, and helicase activities 



NS2, the smaller regulatory protein serves multiple roles in the viral life cycle that are 

predominantly involved with the establishment of a favorable intracellular 

environment. NS2 is essential for viral DNA replication and capsid assembly in 

murine cells (170),(but not cells of other species) and also plays a central role in the 

control of progeny virion egress from the nucleus(78, 163, 169). In addition NS2 

proteins have been shown to modulate cytotoxic functions of NS1 in human cells 

(23). 

 

The research described in this thesis follows three different but related directions. 

First, we characterized the involvement and interactions of several cellular factors in 

the MVMp-mediated cell killing, second, we examined the host-cell dependent 

functions of cis and trans-acting elements of the virus by using mutant viruses and 

third, examination the ability of the regulated viral NS2 protein to transactivate the 

viral p4 promoter. 

 These seemingly disparate characterizations of virus:host-cell interactions are tied 

together by a single overarching research objective stemming from the well 

established observation that MVM preferentially infects and kills cancer cells. 

Unraveling the various details of parvovirus host-cell interactions that may, in total, 

result in this characteristic oncotropism holds out the promise of developing a 

parvovirus-based oncotherapy and of better understanding the differences between 

normal and transformed cells. I describe my experimentation and results along these 

three paths below. 

MVM-NS1 contains an ATP-binding domain (252) which is essential for its ability to 

bind to a duplex DNA-recognition motif, (ACCA)2-3 (4) and contributes to its 

cytotoxic potential (46, 144).   

We hypothesized that NS1 cytotoxicity results from an induction of apoptosis. In 

order to test this possibility, we infected or transfected permissive fibroblast rat cells 

with plasmid producing NS1. We observed apoptotic signals like condensed nuclei, 

apoptotic bodies, and DNA ladders, in response to infection or NS1 expression. To 

continue and clarify the involvement of cellular regulatory networks that can direct 

the cells towards apoptosis, we started with p53 the essential  tumor suppressor gene, 

by using infecting transformed fibroblast cells and cell  lines deficient in p53 activity; 

p53-/- and null p53 cells and looking for apoptotic signals and p53 accumulation in 

parallel with NS1 accumulation. The apoptotic signals were found in both kinds of 



cells, but accumulation of NS1 did not correlate with accumulation of p53. We then 

used infection of N314 cells, which are temperature sensitive for p53 and analyzed 

DNA content by flow cytometry. The analyses showed that MVMp-induced apoptosis 

is independent of p53 and leads to cell cycle G1 arrest. 

The absence of p53 involvment led us to focus on the second major apoptotic induction 

pathway, the mitochondrial  pathway. We found that  MVMp/NS1 interacts with or 

modulates the Mitochondrial-membrane permeability (MMP) and facilitates release of 

pro-apoptotic factors such as Cytochrome-C and activates caspases. To confirm that 

mitochondrial membrane potential was  aberrant in the MVMp-induced apoptosis, we 

used permissive infected cells and assayed for changes in the mitochondrial membrane 

potential  by flow cytometry  analysis. We observed a reduction of the MMP following 

infection. This confirmed our hypothesis. We also demonstrated accumulation of 

apoptosis protease-activating factor 1 (apaf-1), Cytochrom-C and caspase 6 in cytosolic 

fractions extracted from infected cells. We continued and analyzed the activity of 

several membrane receptor family pathway initiators like caspase 8, and executioner 

caspases; 3, 6  and 9,  in correlation of mitochondrial members. The results showed 

activity of caspase 3 and 9. All these results together indicate that MVMp induces an 

apoptosis pathway independent of p53 via an interruption of mitochondrial permeability 

and involvement of mitochondrial factors activates caspases effectors; 9, 6, and 3 leads 

to G1 arrest. 

NS protein cytotoxicity  was more pronounced  in transformed cells than untransformed 

could be explained by reduced expression of NS proteins in untransformed cells (243). 

To analyze the contribution of NS1 and/or NS2 in this  respect we useed three MVM 

mutants variants: MVM-1955, MVM-F1 and MVM-1989 in comparison to MVMp. 

Each of these contains point mutations in or near a major splice site and/or the p38 

promoter region. MVM-1955 and MVM-F1contain G1955/A and MVM-1989 contain 

A1989/C MVM-F1 also contains 2-4 point mutations in the VP coding sequence which 

results in capsid amino acid changes. 

The three mutants were used to infect permissive and semi-permissive fibroblasts 

rodent cells. The results showed altered viral DNA replication and protein accumulation 

and influences on the cytotoxic effect in these cells. 

Substantially, the infected semi-permissive fibroblasts cells, which were used to 

develop, and isolat MVM-1955 and MVM-F1, exhibited an increased capacity for 

MVM-1955 virus production but not MVM-F1. Increased accumulation of the viral 



proteins especially NS1 and NS2 and an alteration of the NS1/NS2 ratio were likely 

responsible for The increased cytotoxic effect leading to death cell.  

Infection with MVM-1989, which is NS2-null, did not resulting any detectable NS1 in 

murine A9 cells and a reduction of NS1 accumulation in the other cell types. Since NS1 

is known as a major multi- functional protein in the viral life cycle, disruption in NS1 

expression should result in deficient of virus production compared to MVMp and is 

probably the reason for the virus "silence" in A9 cells.  

This observation led to the hypothesis that, at least in a murine host cell type, eg. A9 

cells, NS2 activity regulates the viral non-structural P4 promoter. To address this 

hypothesis we used a co-transfection assay in three different MVM-permissive cell 

types; CHO cells, CHO-NS2 cells bearing an inducible NS2 gene and A9 mouse 

fibroblast cells. Plasmids expressing NS1 or/and NS2, together with a MVM- p4-CAT 

reporter were then introduced into these cells by transfection and the activity of the 

reporter measured with and without induction of NS2. The results showed that NS2 can 

transactivate the p4 promoter. This work shows an interaction between NS2 and NS1 in 

the viral life cycle and that a deficiency in NS2 can disrupted NS1 accumulation and 

even abolish it in A9 cells, resulting in lack of replication and production of viral 

progeny. 

The data I have collected are relevant to the ongoing effort to understand the 

interactions between the parvovirus and its host cell. In particular, illuminating the 

interaction between the virus and the host apoptotic pathway via NS1 activity and the 

role of NS2 in regulating NS1 is very important and may be useful in implementing 

MVM as a vector for gene therapy or as a potentially effective anticancer treatment. 
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   תקציר
  

נגיפים חסרי ,  הכוללת נגיפים מהקטנים והפשוטים Parvoviridia -נגיפי הפרוו משתייכים למשפחת ה

גנום נגיף הפרוו הינו .  ותחום רחב של מאכסנים בעלי חוליות כולל בני אדםicosahedralמעטפת עם מבנה 

DNA 4-6  חד גדילי בגודל שלkbהכפלת הנגיף תלויה בפקטורים ומנגנונים .  עם קצוות פלינדרומים

יעילות ההכפלה וביטוי הנגיף יעילה יותר בתאים .  של חלוקת התא-Sתאיים המתבטאים בשלב ה

תאים אלו שבסופה מביאה מותמרים כתוצאה מאינטראקציה טובה יותר עם פקטורים תאיים המתבטאים ב

 נתונים אלו מעלים את האפשרות לשימוש נגיפים אלו לטיפול אנטי סרטני). 167,198(להרג תאי המאכסן

)212.(  

 נוקלאוטידים עם קצוות 5000-באורך של כ,  משתייך למשפחת נגיפי הפרוו העצמאיים-MVMpנגיף ה

גנום הנגיף . ה ואריזת גנום החלקיק הנגיפיפלינדרומים שאינם זהים במבנה וברצף הדרושים לצורך הכפל

 (NS1&NS2)מבניים - מקודדת לחלבונים הלאp4 promoter)(השמאלית : מכיל שתי יחידות שיעתוק

  .  שמתקבל מקיטוע פרוטאוליטיVP3 וחלבון שלישי (VP1&VP2)והימנית מקודדת לחלבוני המעטפת 

NS1 ,ורה מזורחנת בגרעין ונחוץ לשלבי מעגל החיים מצוי בעיקר בצ, החלבון הלא סטורקטוראלי העיקרי

 הנגיפי ופעילות של טרנסאקטיבציה ורגולציה של -DNAהכפלת ה, מבין פעיליות החלבון נכלל. של הנגיף

עיקר תרומתו ניכרת באפקט הציטוטוקסי המושרה על התא . הפרומוטר לביטוי החלבונים המבניים

איזור קישור ספציפי הדרוש בשלב הכפלת :  זה כוללותעיקר התכונות הביוכימיות של חלבון. המאכסן

  .Helicase וכן פעילות של ATPaseפעילות אנזימתית של ,  הנגיפי-DNAה

NS2 ,מספר תפקידים חשובים בשלבים המוקדמים והסופיים של מעגל החיים , החלבון הרגולטורי הקטן

וכן בשלב , )170)(עכבר בעיקרבתאי (בשלבי ההכפלה , p4,ויסות הפרומוטור המוקדם : של הנגיף

 משתתף -NS2הראו ש, בנוסף). 78,163,169(הכינוס של החלקיק הנגיפי לקפסיד ויציאה מהגרעין 

  ).23( בתאים הומניים מותמרים NS1בוויסות הפעילות הציטוטוקסית של 

 פקטורים איפיון מעורבות, האחד. עבודה זו התקדמה בשלושה כיוונים התורמים באיחוד כל המסקנות יחד

איפיון הפונקציות של , שניים. -MVMpשל התא המאכסן במסלול ההרג התאי המושרה על ידי נגיף ה

יכולת , שלישי. MVM נגיפיים עם אלמנטיים תאיים באמצעות שימוש מוטנטים של trans-  וcisאלמנטים 

  .p4 בטרנסאקטיבציה של הפרומוטר המוקדם NS2הויסות של החלבון 



למעשה קשורים על ידי מטרת מחקר חובקת , הנראים לכאורה כהיבטים שונים, עבודה זוכיווני המחקר ב

הבנת האינטראקציה . והנובעת מיכולת הנגיף להרוג תאים סרטניים, מאכסן-שמטרתה להבין את יחסי נגיף

 מאכסן יכולה בסופו של תהליך להוביל להבנה עמוקה יותר של ההבדל בין תאים סרטניים ותאים-של נגיף

  . סרטניים המבוססים על הנגיף-רגילים וכן לשימוש הידע בטיפולים אנטי

  

החיוני לצורך קישור החלבון למוטיף ספציפי ידוע ) ATP-)252  יש יכולת קישור לNS1לחלבון 

(ACCA)2-3 . ההשערה שלנו שפעילות זו ). 46,144(קישור זה תורם לפעילות הציטוטוקסית של החלבון

לצורך איפיון היפותזה זו השתמשנו . בהשריית אפופטוזיס על התא המאכסן MVMתורמת לפעילות 

 או טרנספקציה MVMpבתאים פיברובלסטיים של חולדה הידועים כפרמיסיבים לנגיף לצורך הדבקה עם 

התוצאות בשני המקרים אופיינו בסימנים אפופטוטיים הכוללים .  לביטוי בתאNS1עם פלסמיד שמכיל 

התוצאות גם בהדבקה וגם . ladder גנומי המכונה DNAם אפופטוטיים וכן סולם גופיפי, גרעין דחוס

לצורך המשך בירור מעורבות של פקטורים תאיים במערך . NS1בטרנספקציה נמצאו בהקשר לביטוי של 

 tumorהבקרתי של התא במסלול האפופטוטי המושרה על ידי נגיף זה בדקנו את מעורבות החלבון 

suppressor- P53בנוסף לתאים דומים עם חסר , סלול ההדבקה של תאים פיברובלסטיים מותמרים במ

  . P53nullוכן , -/-P53:  P53בפעילות 

סימנים המאפיינים תמותת תאים במסלול האפופטוטי אופיינו בשלושת סוגי התאים אך לא נמצאה 

) N314(בקנו תאים הד, להמשך בירור, בנוסף. P53 עם זו של NS1קורלציה בין הצטברות של החלבון 

 FACSאנליזה שנעשתה לאחר ההדבקה באמצעות . הינה תלויה בטמפרטורה, P53שבהם אינדוקציה של 

עליה במספר ,  נמדדה ירידה בחיוניות התאיםP53נמצא כי בשני המקרים של ביטוי וחוסר ביטוי של 

ת שהתקבלו המעידות על פי התוצאו.  של מעגל מסלול התאG1וכן עצירה בשלב , התאים האפופטוטיים

 החלטנו לבדוק את האפשרות של השריית האפופטוזיס דרך המסלול P53על אי מעורבות של 

 לשיבוש MVM/NS1התוצאות מהניסויים שנעשו הראו אינטראקציה או מודולציה של . המיטוכונדריאלי

 ופעילות Cום אפופטוטיים כמו ציטוכר-שחרור פקטורים פרו, הפוטנציאל הממברנלי של המיטוכונדריה

 לאיבחון MVMי "אימות התוצאות נעשה בשימוש של תאים פרמיסיביים לנגיף שהודבקו ע. קספאזות

במקרה זה התקבלה ירידה בפוטנציאל הממברנלי של . FACS בשיטת   flow cytometryבאמצעות 

,  cytocrome Cבפרקציה ציטוזולית ממיצוי תאים מודבקים התגלו רמות של , כמו כן. המיטוכונדריה

caspase- 6ו - apopotosis protease activating 1) apaf-1 .( בנוסף הראינו פעילות שלcaspase 9 וכן 

caspase3הידועים כמעורבים בשלבים האחרונים של האפופטוזיס  .  

 משרה מסלול אפופטוטי ללא תלות MVMp-כל התוצאות שהתקבלו בשלב זה הובילו למסקנה כי נגיף ה

שיבוש הפוטנציאל הממברנלי של ,  של מעגל מסלול התא1G דרך עצירה בשלב P53במעורבות 

  .את השלב הסופי של תמותת התא" המוציאות לפועל  "caspases-3,6,9המיטוכונדריה ופעילות 

  בהנחה, "נורמליים" מודגשת בעיקר בתאים מותמרים בהשוואה לתאים NS1הפעילות הציטוטוקסית של 

או / ו1NSלצורך איפיון התרומה של .  נמוך יותר מאשר בתאים המותמרים1NSטוי שבתאים הנורמליים בי



 2NS בסוגיה זו השתמשנו בשלושה מוטנטים של MVM :MVM-1955, MVM-F1, MVM-1989 בהשוואה 

  .  בהדבקה של תאים פרמיסיביים או פחות פרמיסיביים לנגיףMVMלזן המקורי 

יות נקודתיות בסמוך או ליד איזור ספלייסינג או בסמוך וליד כל אחד מהנגיפים המוטנטיים מכיל מוטצ

 בנוקלאוטיד מספר A- בG מכילים החלפה של MVM-F1 - ו38P .MVM-1955הפרומוטור המאוחר 

שתוכנן לביטול ביטוי של , 1989 בנוקלאוטיד מספר C- בA מכיל החלפה של MVM-1989 -ו, 1955

NS2. MVM-F1  ת נקודתיות נוספות הממוקמות באזור המקודד לחלבוני  מוטציו2-4 מכיל בנוסף בין

שלושת המוטנטים שימשו . שינוי זה הוביל לשינוים בחומצות האמינו של חלבון המעטפת. המעטפת

. וכן תאים פרמיסיביים למחצה, פרמיסיביים לנגיף, להדבקה של תאים פיברובלסטיים של מכרסם

הראו שינויים ברמת , MVMp להדבקה עם נגיף הבר תוצאות שהתקבלו מהדבקה עם המוטנטים בהשוואה

  .בהצטברות החלבונים הנגיפיים וביצירת חלקיקים נגיפיים,  הנגיפיDNA-ההכפלה של ה

עליה בפרמיסיביות וביעילות ההדבקה .  כמו כן התקבלו שינויים ברמת הציטוטוקסיות בתאים אלה

-MVMאך פחות טובה עם , בודד זן זה בהדבקה של התאים בהם פותח וMVM-1955התקבלה בעיקר עם 

F1  .2התקבלה עליה בהצטברות החלבונים , בנוסףNS 1 וכןNS וכן שינוי ביחס ביניהם שהוביל כנראה 

בהדבקה של תאים . לעליה בציטוטוקסיות של הנגיף שבסופו של תהליך הביא לתמותת התאים

 לעומת ביטוי 1NS הצטברות של לא אובחנה, )MVM-1989) NS2-null עם 9Aפיברובלסטיים של עכבר 

  .נמוך של חלבון זה בתאים אחרים

1NSפגיעה בביטוי שלו עלולה להוביל לירידה .  ידוע כחלבון רב פעילות במסלול מעגל החיים הנגיפי

  . 9Aשל ביטוי זה בתאי " השתקה"בייצור נגיפים חדשים בתא וכנראה הסיבה ל

 המקודד 4P משתתף בוויסות הפרומוטור המוקדם A 2NS,9תוצאות אלה הובילו להנחה שלפחות בתאי 

: כדי לאמת היפותזה זו השתמשנו בשלושה סוגי תאים פיברובלסטיים פרמיסיביים לנגיף. 2NS - ו1NS -ל

CHO – Chinese hamster ovaries, CHO-NS2, A9 mouse cells  .CHO-NS2 הינם תאי CHO המכילים גן 

האחד מכיל את הגן : טרנספקציה עם שני סוגי פלסמידים-עשתה קובתאים אלה נ. 2NSאינדיוסיבילי של 

 1NSיחד עם כל אחד מהפלסמידים המכילים גנים לביטוי , 4P תחת הבקרה של הפרומוטור CATהמדווח 

  . 4P על הפרומוטור 2NSהתוצאות שהתקבלו הראו פעילות טרנסאקטיבציה של . 2NSאו /ו

  

 במסלול החיים של הנגיף ושיבוש בביטוי 1NS- ו2NSאקציה בין תוצאות ניסויים אלה הראו כי יש אינטר

2NS 1 פוגע בהצטברותNS9כפי שהתקבל בהדבקה של תאי ,  ואף עלול לבטל אותהA , עםMVM-1989 .

  . ביטוי וייצור חלקיקים נגיפיים חדשים,  הוביל לחוסר בהכפלה2NSחוסר בביטוי של 

  

  .  והתא המאכסןparvo-להבנת האינטראקציה בין נגיפי ההממצאים שנאספו והוצגו בעבודה זו תורמים 

 1NS באמצעות פעילות MVMבמסלול האפופטוטי של , הבהרת האינטראקציה בין הנגיף והתא המאכסן

 לטיפול MVM חשובה מאד ויכולה לשמש להכנת ווקטורים המבוססים על 1NS בוויסות 2NSותפקיד 

  .גנטי או לצורך טיפול במחלות סרטן
  



תקציר
תחליף פחות טוקסי לטיפול במחלה הקשה .  הנוכחי נגד סרטן מאוד טוקסי ולא ספציפיהטיפול

שנקרא טיפול בהתמיינות הזאת הוא שימוש בחומרים הגורמים להתמיינות תאית  ,(differentiation 

therapy)(APL) המאופינת על ידי טרנסלוקציה גנטית  , לאוקמיה פרומיאלוציטית חריפה   .

(RARα) retinoic acid receptor alpha t(15;17)ו  promyelocytic leukemia עם שבירה בין   

gene-PML-RARα (PML) , הגורמת לביטוי חלבון כימרי   , הדוגמא הטובה ביותר למחלה היא  

(ATRA)התמיינות המליגנית המטופלת בהצלחה על ידי גורם  all-trans retinoic acid . כתוצאה  

-ATRA של תאי רגישות המיוחדתהמ APLמהחולים מגיעים להחלמה מלאה90%- כ  . למרות  ל

(μΜ 1~)זאת ATRA תופעות לוואי טיפול ממושך בריכוזים פארמקולוגים של   גורמים לעמידות,   ,

(retinoic acid (syndrome וחזרה של המחלה מופיעה כעבור חודשים ברוב החולים עם רגישות 

dihydroxyvitamin D3 (1,25D3)-1,25נמוכה יותר ל ATRA- , ת פעיל נוסף גורם התמיינו משרה . 

in vivoהתמיינות בתאים מיאלוידים שונים  in vitro למרות זאת,  ניתן לשימוש הוא אינו  בגלל. 

)רעילות גבוהה בריכוזים פארמקולוגים   גורם להיפרקלצמיה  . (

 , כי מספר חומרים נוגדי חמצון מהמזון יד מעגבניה ליקופן נוארוטכמו ק, בעבודות קודמות הראנו

, (CA)וחומצה קרנוסית  רת התמיינות ועיכוב פרוליפרציה יכמגבירים בצורה נ ממקור צמח רוזמרין

HL-60של ריכוזים נמוכים 1,25D3 ATRA לא טוקסיים של  ו־ בתאים מיאלוידים אנושיים  , 

(in vivo)ו־ (in vitro) U937 . אה אפקט חזק של העבודה הנוכחית מר   ובמודל לאוקמיה עכברית 

עיכוב פרוליפרציה והגברת התמיינות של טיפול משולב בתאים לאוקמיים שונים ותאים מופקים 

(μΜ 2.5)מחולי לאוקמיה עם ריכוזים נמוכים של  CA (0.3-1 nM) ATRA וחוקרת מנגנון   ו־ 

  . מולקולרי המסביר תופעות אלה

CA/ATRA  היה מלווה בהצטברות תאים בפאזות י של פרוליפרציה על ידי שילוב טעיכוב סינרגיס

G0/G1שילוב גרם להשרייה סינרגיסטית של התמיינות ,בנוסף.  של מחזור התא ולא במוות תאי 

, PML-Nuclear Bodiesשהייתה מאופיינת על ידי שינויים מורפולוגיים בתאים ראורגניזציה של   ,

CD11b, CD11c, CD18חשוב לציין , . וקסיד ויצור של סופרא כי ביטוי של מרקרים ממברנלים 

, הנגרמת על ידי פוליפנוליםהשפעה האנטילאוקמיתה משרי התמיינות או שילובם בתאים , 

 המופקים מחולי לאוקמיה  ובתאי ex vivo (NB4, HL-60, U937, PLB-985)לאוקמיים שונים 

APL) בעליה חזקה בביטוי של מלווההייתה  ) RARβΝΒ4פירוק של גם ב  , תאי  ובתאי    ,PML-

RARαRARβ RARα כי חלבון ידוע,   .  עובר השתקה בתאים מסוגי סרטן שונים  ושמירה של רמת 

בנוסף לעליה של  בתאים רגישים לטיפול גילינו כי עמידות של תאי RARβומשמש כסופרסור גן  .

ex vivo(M2, M4) HT-29 1,25D3 ΝΒ4 , פנוליםי לפול תאי סרטן מעי  ומספר סוגים של תא    ,  ל־

RARβ 1,25D3 ATRA .ושילובם היו מלווים בביטוי נמוך מאוד של   שלא עלה כתוצאה מטיפול  ,

HT-29 RARβ-expression vector RARβ , לתאי   ,  שלאחרי שיבוט  הגביר עיכוב ביטוי יתר של 

U937פרוליפרציה של תאים על ידי  .20– 40% - CA, ATRA  ושילובם ב ביטוי של אותו וקטור בתאי 
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20-30% ATRA,  אך לא נרשמה עליה  ב־

תוצאה זאת ניתן להסביר על ידי כך, CA/ATRAפת בתאים שטופלו בשילוב של סנו שילוב גורם שה. 

,  מביטוי יתרהכתוצאRARβלעליה מקסימלית של  לא מחזק את ,  והתמיינות ועליה נוספת

י של ותוצאה הפוכה בעיכוב פרוליפרציה והשריית התמיינות התקבלה אחרי ירידה בביטהאפקט  .

DNA-binding domain RARβ dominant negative RARβ , המכיל מוטציה באיזור   , ביטוי של    .

%20 . -  CA/ATRA HL-60 ב בתאי  גרם לירידה בעיכוב פרוליפרציה הנגרמת על ידי שילובם של 

 ATRA  שלשילובב ו)30%-ב( בריכוז גבוה ATRAת על ידי ימיינות המושרהתבמקביל נגרם עיכוב ב

( ) CA . 25%- ב ירידה משמעותית יותר בהתמיינות כתוצאה מטיפול תאים בריכוז בריכוז נמוך עם  

RARβ גבוה של  %40 ( - ) ATRA קרוב ל התקבלה אחרי הורדת ביטוי של  על ידי שימוש  ושילוב 

HL-60ב RARβ siRNA oligos-.   ־ בתאי

ATRA המנגנון דרכו פוליפנולים צמחיים מגבירים בצורה סינרגיסטית אפקט אנטיסרטני של 

רבות של תהליך רגולציה של רצפטורים לחומצה והתוצאות שלנו מראות מע.  אינו ברור1,25D3ו־

CA/ATRAת ברמת שעתוק אירטינו (mRNA) . םז סינרגי הוכחה לכך ניתן לראות  ורמת חלבון ב־

RARαאפקט אנטילאוקמי של שילוב בקורלציה בין  CA/ATRA ביטוי  ,  ועליה ושמירה על רמת 

1,25D3 PML-RARα RARβאנטילאוקמי של האפקט ה , בנוסף  .  מלווה בעליה  וירידה ברמת 

CAגבוהה של  RARβ VDR כפי שראינו בעלית רמת ,  ברמת שעתוק בנוסף לעליה ב־ על ידי    .

RARα response element (DR5) mRNA וטרנסאקטיוציה של  הממוקם באיזור הפרומוטור של 

,RARβ/לא תלויה  מנגנון אפשרי למודולציה של רצפטורים גרעיניים הוא עיכוב דגרדציה תלויה

טיפול של תאי NB4במערכת פרוטאזום על ידי פוליפנולים של אותם רצפטורים כך,   על ידי מעכב . 

MG132פרוטאזום  CA RARα MG132 , בניגוד ל־ למרות זאת,   .  העלה  העלה משמעותית רמה של 

RARαרק במעט רמת התמיינות המושרת על ידי  ATRAכי עליה ב־  ,  בלבד .  זה ניתן להסיקוימניס

, לא מספיקה להשריית התמיינות ם המושרה על ידי פוליפנוליםז להסביר סינרגיעשויש מנגנון נוסף,   .

ATRA CA . פירוק של התהליך של  נריות הראו כי בתאים לימיתוצאות פרהוא עיכוב על ידי  

CYP26מטופלים ב־ CA ATRA אנזימים החבר משפחת  ,  cytochrome,  גרם לירידה בביטוי של 

450CYP26 ATRA ירידה בביטוי של  גורמת לעליה בריכוז  .  האחראי על חימצון ספציפי ופירוק של 

ATRAגברה תמיכה נוספת בהשערה הזאת התקבלה מה.  תוך תאי ועל ידי כך מגבירה התמיינות

ATRAסינרגיסטית של התמיינות  (NB4 CD11b ביטוי של  בתאי  על ידי שילוב של  עם (

ATRA cytochrome 450 ketoconazole.   מעכב ידוע של אנזימים  ומייצב של  ,

גורמי  עם  פוליפנולים  של  שילוב  ידי  על  השפעה  הגברתל  המנגנון  חקר  של  ביחד  התוצאות  כל 

עליה ( לדוגמא  מסלולים  מספר  של  מעורבות  על  אותמר  ואחרים  לאוקמים  בתאים  התמיינות 

של ) טיפול  גישת  לבסס  מנסה  וז  עבודה   . התמיינות גורמי  של  בריכוז  ועליה  רצפטורים  ברמת 

ATRA- שימוש ידי  על   , ל ועמידות  רגישות  , אחרות מליגניות  ומחלות  מיאלוידיות  לאוקמיות 
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RARβ ATRA כמטרה ועליתו  של   תחשיבואת ה  מחזקת והיא מהמזו  ופוליפנולים  של   בשילוב 

וטיפולית.  מניעתית 
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Abstract 

Current cancer therapies are highly toxic and often nonspecific. A potentially less 

toxic approach to treating this prevalent disease employs agents that modify cancer cell 

differentiation, termed "differentiation therapy". Acute promyelocytic leukemia (APL), 

bearing a characteristic t(15;17) chromosomal translocation with breakpoints within the 

retinoic acid receptor alpha (RARα) and promyelocytic leukemia (PML) gene, is the 

best example of a malignant disease successfully treated by differentiation-inducing 

agents, e.g. all-trans retinoic acid (ATRA). The specific sensitivity of APL cells to 

ATRA has modified the therapeutic approach of APL resulting in 90% complete 

remission. However, prolonged treatment with high (therapeutic) ATRA doses (~ 1 μM) 

results in retinoid resistance syndrome and relapses usually occur within months in 

nearly all patients who are initially sensitive to ATRA. Another powerful differentiation 

agent, 1α,25- dihydroxyvitamin D3 (1,25D3), can induce differentiation in various 

myeloid leukemia cells in vitro. However, it is profoundly toxic (hypercalcemic) at 

pharmacologically active doses.  

Recently, we have shown that several dietary antioxidant micronutrients, such as the 

tomato carotenoid lycopene and the polyphenol carnosic acid (CA) found in rosemary, 

substantially enhance the differentiating and anti-proliferative effects of low, non-toxic 

concentrations of ATRA and 1,25-dihydroxyvitamin D3 in HL-60 and U937 human 

myeloid leukemia cells (in vitro) and in the mouse-leukemia model (in vivo). This 

enhancement of antileukemic effect in vitro was associated with an increase in the levels 

of nuclear receptors for retinoids and vitamin D (VDR). The current study characterized 

strong anti-proliferative and differentiation effects of combined treatment of different 

human myeloid leukemia cell lines and  cells obtained from leukemic patients with low 

concentrations of ATRA (0.3-1 nM) and CA (2.5-5 µM), and explored the molecular 

mechanism underlying these effects.  

A synergistic cell growth inhibitory effect of CA/ATRA combinations in different 

leukemic cell lines correlated with cell accumulation in G0/G1 phase of cell cycle and 

was not associated with cell death. Furthermore, a synergistic induction of 

differentiation was observed, as was evident by the changes in cell morphology, 

reorganization of nuclear bodies, induction of CD11b, CD11c and CD18 surface 



 

markers and oxygen burst activity. Importantly, combinations of ATRA and CA showed 

anti-proliferative and differentiation effects on ATRA-resistant cell lines (NB4-R1 and 

HL-60R). Importantly, the above antileukemic effects of inducer/polyphenol 

combinations in all leukemia cell lines (NB4, HL-60, U937, PLB-985) and ex vivo cells 

obtained from leukemia patients correlated with strong induction of RARβ and, in NB4 

cells (the APL cell line), with PML-RARα degradation and RARα stabilization. RARβ 

gene expression is often lost or reduced in human carcinoma cells, suggesting a tumor 

suppressor role of RARβ. Interestingly, the resistance of NB4 cells to 1,25D3, and of 

HT-29 colon cancer cells, and some types of ex vivo leukemic cells (M2 and M4) to 

polyphenols, ATRA, 1,25D3 and their combinations were associated with undetectable 

levels of RARβ in these cells that were not changed by the indicated agents. 

Overexpression of RARβ, after transfection of the RARβ-expression vector into HT-29 

cells, enhanced cell growth inhibition induced by CA, ATRA and their combination by 

20-40%. Overexpression of the same vector in U937 cells enhanced the ATRA-induced 

growth inhibition and differentiation by 20-30%, whereas the effects of CA/ATRA 

combinations were not increased. These data indicate that substantial upregulation of 

RARβ by the CA/ATRA combination results in a maximal cell differentiation response 

which is not further enhanced by the ectopic expression of RARβ. The opposite effects 

on cell growth and differentiation were detected after RARβ downregulation. Expression 

of the dominant negative RARβ, mutated in its DNA-binding domain, in HL-60 cells 

decreased the cell growth inhibition, induced by the CA/ATRA combination (by 20%), 

and differentiation induced by both ATRA at high concentration (by 30%) and the 

combination (by 25%). Even stronger reduction of ATRA- and CA/ATRA-induced 

differentiation (by about 40%) was obtained by silencing of RARβ induced by RARβ-

siRNA oligos transfected into HL-60 cells.  

The mechanism, by which plant polyphenols synergistically enhance the anticancer 

effects of ATRA and 1,25D3, is largely unknown. Our data indicate the involvement of 

retinoic acid receptor regulation at both transcriptional (mRNA) and protein levels in the 

CA-ATRA synergism. This is evidenced by the correlation between the enhanced 

antileukemic effect of the CA/ATRA combination and upregulation and stabilization of 

RARα, induction of RARβ, and reduction in PML- RARα levels. In addition, strong 

upregulation of vitamin D receptor (VDR) and its heterodimeric partner, retinoid X 

 B



 

receptor (RXR), correlated with the polyphenol potentiation of the antileukemic effect of 

1,25D3 in patient-derived leukemic cells.  

Besides CA-induced upregulation of RARβ at the transcriptional level, as seen by 

mRNA induction and transactivation of RARα response element (DR5) derived from 

RARβ gene promoter, the possible mechanism of nuclear receptor modulation may 

involve the inhibition by polyphenols of proteasome-dependent or -independent 

degradation of these receptors. Indeed, treatment of NB4 cells with the proteasome 

inhibitor, MG132, dramatically elevated RARα levels. However, in contrast to CA, 

MG123 only slightly increased the ATRA-induced differentiation, indicating that the 

upregulation of RARα alone is not sufficient for the differentiation enhancement. An 

additional putative mechanism, which emerged from this study and may contribute to 

the polyphenol-inducer synergism, is CA-induced inhibition of the ATRA degradation 

pathway. Our preliminary results obtained by RT-PCR indicate that in ATRA treated 

NB4 cells, CA downregulates CYP26, the member of the cytochrome P450 enzyme 

family which is responsible for specific oxidation and degradation of ATRA. CYP26 

downregulation is likely to increase cellular levels of ATRA which, in turn, would 

enhance the differentiation response. These data are supported by the evidence that a 

synergistic potentiation by CA of ATRA-induced CD11b induction in NB4 cells was 

mimicked by ketoconazole, a broad range inhibitor of P450 related enzymes.  

Taken together, the results of the current mechanistic study suggest that the 

enhanced cooperative anticancer effects of the combinations of polyphenols and 

differentiation inducers in both leukemic and non-leukemic cancer cells are mediated by 

multiple complementing mechanisms (e.g., nuclear receptor upregulation and 

stabilization of inducer concentrations). This study may provide the basis for the 

development of strategies for the treatment of myeloid leukemias and other malignant 

diseases, both sensitive and resistant to ATRA treatment, using combinations of ATRA 

and dietary polyphenols. This work supports the important role of RARβ as the 

therapeutic target in cancer prevention and treatment.   
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בקרב ילדים בני שלוש בסיכון ל , היענות והפנמה של סטנדרטים, ילד-אינטראקצית אם

ADHD  

  ודי אורבך'ג' פרופ ורבקה לנדו' דר: מנחות ; מיכל פרוי: מגישה

וכן ייצוגי במילוי משימות היענות הילד לאם , ילד-קר הנוכחי נבחנו דפוסי אינטראקציה אםמחב

 Attention Deficitבקבוצת ילדים בסיכון משפחתי ל , ה לגבי עצמו והאם בקונקסטים אלהילד

Hyperactivity Disorder) ADHD (וקבוצת השוואה .ADHDחת מהפרעות הילדים השכיחות  הינה א

מחקרים מצביעים . התנהגות ורמת פעילות, ומתבטאת בקשיים משמעותיים בויסות קשבביותר 

בעדויות מחקריות נמצא שהן גורמים . תגבוהים יותר בקרב בנים מאשר בנו ADHDששיעורי ה 

גנטיים וביולוגיים והן סביבתיים עומדים בבסיס האתולוגיה של ההפרעה ושהסיכון המשפחתי ל 

ADHDבו משתתפים בנים בני שלוש , מחקר זה הינו חלק ממחקר אורך פרוספקטיבי.  הינו גבוה

סיס סימפטומתולוגיה של  על ב, שנים שסיווגם לקבוצת סיכון והשוואה נקבע לאחר היוולדם

ADHDשל אבותיהם  .  

נהוג . ויותר נגטיביסטיות היענות מגלים באינטראקציה עם אמהותיהם פחות ADHDילדים עם 

הילד  בה היענות מחויבת: היענות-של היענות ואיהשונות מוטיבציונית להבחין בין מספר איכויות 

הינה ש מצביתהיענות  לעומת, רת כשלו והתנהגותו מווסתת יותנדה ההורי'מאמץ את האג

פחות הינו דרך  סירוב: היענות-איכך גם בין . ראקטיבית והנשמרת על ידי פיקוח חיצוני

ת ו נבחנענותה. פחות בשלהושהינה יותר תוקפנית  ציות-איאברסיבית להבעת התנגדות לעומת 

אינה מהנה בו נדרשת מהילד התמדה בפעילות ש") עשה("" Do"בקונטקסטים שונים כדרישות 

, כך שההיענות המחויבת מושגת בו מאוחר יותרולכן נמצא כמאתגר יותר בקרב ילדים בגיל הגן 

. נדרשת הימנעות מפעילות אסורה אך אטרקטיבית בו ")תעשה-אל (""Don't"לעומת ה זאת 

של הילד עם מאפיינים של האינטראקציה הדיאדית תחות הדרגתית של תהליכי בשילה וכן התפ

או מתווכים את העברה של סטנדרטים של התנהגות מהמטפל לילד ומעודדים  ,מטפליו

ת וות אמהיות המאופיינויהתנהגכך נמצא ש. התנהגות שליטה עצמית כהיענותל מפריעים

 בגיל ADHDאמהות לילדים עם ש  להיענות וכן נמצאו כקשורות באופן שליליבחודרנות ושליטה

  . לעומת קבוצת השוואהראקציה בזמן אינטהגן יותר חודרניות ושולטות 

בניסיון להבין את הפנמותיהם של ילדים לגבי התנהגותם שלהם ושל אחר משמעותי 

מעבר להתנהגות התבונן מחקר זה ,  כהיענותותובנותיהם לגבי סיטואציות של קונפליקט ביניהם

של היענות -ואיאיכויות היענות ין הקבוצות בב נבדקו הבדלים לכן. של הילדייצוגיו ב גם, הגלויה
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נבחנו ייצוגי הילד לגבי , כמו כן. אמהיתחודרנות ושליטה של התנהגות  וכן באל האםהילד 

  . שליטה אמהית והיענות-התנהגות של היענות ואי

קבוצה המצויה היו ב ילדים 48 כאשר  בני שלוש שנים ואמותיהםבנים 80במחקר זה השתתפו  

התנהגות הילדים והיענות .  ינה מצויה בסיכון כזהקבוצה שאב ילדים 32ו   , ADHD לבסיכון 

). צעצועים אטרקטיביים אסורים למגע" (Don`tו ) סידור צעצועים" (Do"במשימת האמהות נצפו 

  ). Play Narrative(באמצעות משחק נרטיבי " Don`t"ו " Do"דרך סיפורי ייצוגי הילדים נבדקו 

הילדים . ייצוגית בין שתי קבוצות המחקרנמצאו הבדלים הן ברמה ההתנהגותית והן ברמה ה

"  Do" בקונטקסט ה מצביתהיענות  ויותר היענות מחויבת  גילו פחות ADHDבקבוצת הסיכון ל 

ממצאים מה. אינטראקציהזמן  בחודרנות ושליטה גילו יותר ADHDאמהות לילדים בסיכון ל ו

ם היררכיים באינטראקציה  ישנם יותר אלמנטים אינטראקטיבייADHDשבקבוצת הסיכון ל , נראה

בעוד הויסות העצמי של הילד , הדיאדית המתבטאים בדריכות ופיקוח הדוקים של האם על הילד

, בקבוצת ההשוואה ישנם יותר אלמנטים אינטראקטיביים אופקיים, לעומת זאת. מצומצם יותר

תי את ההבדל בין ש .כך שהאינטראקציה מבוססת יותר על הבניה משותפת של האם והילד

חילופין ה של) טרנסאקציונליות(על ידי הדדיות ההשפעות הקבוצות ניתן להסביר 

  . בין הילד לאםאינטראקטיבי ה

" Do" ה בנרטיבגו התנהגות של היענות מחויבת ילדים בקבוצת הסיכון ייצפחות , ברמה הייצוגית

ילדים בעוד יותר  הנרטיבים בשני ציות-אימסוג היענות -אי ייצגו ADHDילדים בסיכון ל יותר ו

 ילדים בקבוצת ,בהמשך לכך". Do" ה בנרטיב סירוב מסוג היענות- ייצגו איבקבוצת ההשוואה 

 בשכיחות גבוהה יותר הן כחודרנית ושולטת ייצגו את התנהגות האמהות ADHDהסיכון ל 

נראה שישנה ההלימה מסוימת בין , ברמה הקבוצתית". Don’t"והן ב " Do  "הנרטיביבקונטקסט 

. אך באופן מוקצן יותר, האמהות בפועל לייצוגיהן על ידי הילדים במחקרהילדים ותנהגות ה

ההיסטוריה , מונחים של מודלי פעולה פנימייםיכולה להיות מוסברת בהקצנה זו 

 ורמת הארגון 'בכאן ועכשיו'האינטראקטיבית עליה נבנו ותהליכי פירוש וקידוד של חוויות הילד 

  . הרגשי של הילד

 משפיע על התנהגותם של הילדים ADHDאים של המחקר מדגישים שסיכון משפחתי ל הממצ

כמו גם על הארגון האמוציונלי הפנימי של הילד ושאספקטים בשילתיים , והאמהות

  . ואינטראקטיביים חיוניים להבנת ממצאים חשובים אלה

  

  



Mother-Child Interaction, Compliance and Internalization of Standards of Three-

Year-Old Children at Risk for ADHD 

submitted: Michal Faroy ; Supervision: Dr. Landau Rivka and Prof. Auerbach Judy 

In the present study, patterns of mother-child interaction, child's compliance and 

representations of three-year-old children at high and low familial risk for Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) were examined. ADHD is a childhood disorder that represents 

extreme difficulties in regulation of attention, behavior and activity. It is highly prevalent and 

is more common in boys than in girls. Evidence suggests that the disorder has both genetics 

and environmental underpinnings, and that there is considerable familial risk for ADHD. This 

work is part of a broader longitudinal prospective study that is following boys at risk for 

ADHD from birth onward. Risk for ADHD was based on ADHD symptoms in the father at the 

birth of the child. 

Children with ADHD are less compliant and more negativistic during interaction with 

their mothers.  Compliance and noncompliance encompass several motivationally distinct 

forms: committed compliance is considered highly self-regulated behavior in which the child 

embraces the maternal agenda as his own, and is contrasted with situational compliance that 

is contingent on sustained maternal control. Regarding noncompliance, refusal is considered 

a non-aversive resistance strategy of noncompliance, compared to defiance, which is less 

self-regulated and more aversive. There are also different demand contexts for compliance: 

"Do" context involves sustaining an unpleasant activity and poses a greater regulatory 

challenge to young children and elicits less committed compliance, compared to "Don’t" 

context that involves suppressing a prohibited but attractive one. The gradual development of 

maturation processes and aspects of child-caregiver interaction moderate the transmittion of 

standards of conduct and encourage or disrupt self-regulation processes, such as compliance. 

Parental intrusiveness and power control have been found to be negativly related to 

compliance and that mothers of ADHD preschool and school-age children are more intrusive 

and controlling during interaction. 

In order to understand children's internalizations regarding their and caregiver 

behaviors, we examined the children's representations. Thus differences in forms of 
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compliance and noncompliance and maternal intrusive and controlling behaviors were 

compared between the research groups as well as children's representations regarding 

compliance and noncompliance and maternal control behaviors.  

48 three-year-old boys were in the ADHD risk group and 32 in the comparison group. 

Children's compliance and maternal behavior were observed in "Do" and "Don`t" contexts. 

Children's representations were measured by Play Narrative procedure.  

Behavioral as well as representational differences were found between the two 

research groups. Children at familial risk for ADHD displayed more situational compliance and 

less committed compliance during "Do" context and mothers of children at risk for ADHD 

were more controlling and intrusive during interaction. It seems that in the risk group the 

there are more hierarchical interactive elements between the child and the mother that are 

reflected in the high supervision and vigilance by the mother and less self-regulation by the 

child. In contrast, in the comparison group the interaction is more co-constructed by the two 

partners. The difference can be understood according to the mutual effects nature of the 

transactions  between mother and child. On the representational level, fewer children at risk 

for ADHD represented committed compliance behavior in the "Do" context narrative and 

more of them represented behavior of defiant noncompliance in "Do" and "Don’t" context 

narrative.  The children in the comparison group more often represented the refusal form of 

noncompliance but only in the "Do" narrative context. Moreover children at risk for ADHD 

represented the mother as more controlling and intrusive in both narratives. It seems that at 

the group level, there is some congruency between the observed behaviors of the mothers 

and their representations by the children, and also between the children's behaviors and their 

representations of them selves although their representations are more negative. This 

puzzling discrepancy is discussed in terms of internal working models, the interactive history 

on which they were constructed, and the child's encoding and interpretative processes of the 

‘here-and-now’ experiences.  

The research findings stress that familial risk for ADHD influence the current behavior 

of child and mother as well as the internal emotional organization of the child. Maturational 

as well as interactive processes are essential in understanding these important findings.    
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Abstract 
The design and preparation of materials with desired properties are among the 

principal goals of chemists, materials scientists and physicists. Achieving those goals 

depends critically on understanding and controlling the relationship between the 

structure of a material and the properties in question, since variability in structure is 

almost inevitably manifested in variability in properties (e.g., optical properties, 

thermal stability, bioavailability, color, conductivity, crystal habit, mechanical 

strength). Design and control of a crystal structure – crystal engineering – is attained 

through the tools of supramolecular chemistry – the understanding and use of the 

interactions between molecules. 

Polymorphism and the design of co-crystals are the subjects of this thesis research. 

They are two of many kinds of issues with which crystal engineering deals for 

achieving desired physical and chemical properties. For more than two decades 

polymorphism has become an increasingly important factor in the commercial and 

industrial aspects of solid materials in many industries such as pharmaceuticals, 

pigment and dyes, explosives, food, etc. On the other hand, co-crystals (in the 

implication of this thesis) represent a relatively unexplored class of compounds, 

which are gaining an increasing significance for their potential applications in the past 

ten years. Hence, it is of increasing importance to understand the phenomena and to 

gain control over crystallization methods in order to obtain the desired polymorph or 

the designed co-crystal for a particular application. This is currently being done by 

both traditional and high-throughput crystallization methods. As a result of these 

experiments, we can serendipitously obtain co-crystals when seeking polymorphic 

forms and vice versa.  Polymorphic co-crystals can be also obtained from these 

experiments. After crystal growth, solid materials are characterized by various 

analytical techniques such as single-crystal X-ray diffraction, XRPD, hot stage 

microscopy, DSC, solid-state NMR, solid-state IR, lattice energy calculations, etc. 

This thesis consists of three sections that deal with the issues discussed above. The 

sections are set according to the order of the thesis title, thus, polymorphism is 



followed by co-crystal design. In the first part (‘Groth’s Original Concomitant 

Polymorphs Revisited’) we studied the polymorphic system of 1,3-bis(m-

nitrophenyl)urea (MNPU). Three non-solvated polymorphic forms (�, �, �) of MNPU 

were reported in 1899 [1] and summarized by Groth in 1906 [2]. MNPU was studied 

in the early ’90’s in some detail by Etter et al. [3-7], as part of an extensive 

investigation of diaryl urea systems covering hydrogen-bonding patterns, co-

crystallization, computational analysis and NLO properties. It was claimed that 

MNPU is a very good proton acceptor and hence co-crystallizes with many proton 

donors [3]. Except for one report [4], the polymorphic behavior of MNPU was dealt 

with only indirectly, although the structures and characterization of the � [3] and � [4] 

forms were reported along with solid FT-IR, XRPD, thermal analysis and 

determination of powder SHG efficiencies [3, 4]. MNPU was thermally characterized 

as well in references [8] and [9] with no reference to its polymorphic nature. In a 

reinvestigation of the crystal chemistry of this system, our objectives were to attempt 

to crystallize the three polymorphs reported a century ago [1, 2], in particular to 

obtain the � polymorph that was not reported in Etter’s et al. more recent papers, to 

attempt to determine the occurrence domains [10] of the different forms, to learn how 

to gain control over these conditions and to characterize them by analytical and 

theoretical methods. During these attempts we obtained some new results. 

The second part (‘Serendipity and Four Polymorphic Structures of Benzidine, 

C12H12N2’) of the thesis is a study of the polymorphic system of benzidine (4,4’-

biphenyldiamine), which was serendipitously discovered in the course of a search for 

co-crystals of benzidine as a bi-functional hydrogen-bond donor with potential 

hydrogen-bond acceptors. Somewhat surprisingly, no structure of benzidine has been 

reported according to the November 2005 update of the Cambridge Structural 

Database (CSD). The crystal chemistry of benzidine has a long history. The synthesis 

of benzidine was first reported in 1848 by Zinin [11]. Since then, although benzidine 

and its derivatives had many technical and industrial uses (mainly as dyes and 

pigments in variety of applications) and had been exclusively and systematically 

investigated, little attention had been paid to its melting point behavior or possibility 

of polymorphism. By the middle 1970’s the use of benzidine totaled 0.5-1 million kg. 

At that time the compound itself was found to be carcinogenic, and its commercial 

use has essentially been abandoned, apparently along with interest in its structure and 

properties. In this article we report the preparation (by traditional and high-throughput 



crystallization methods), crystal structures, characterization and relative stability of 

Forms I-IV of benzidine.  

The third part (‘Benzidine: a Co-crystallization Agent for Proton Acceptors’) 

describes the preparation and characterization of three new co-crystal structures of 

benzidine with p-benzoquinone, diphenyl sulfoxide and triphenylphosphine oxide 

both from solution and by solvent-drop grinding. These co-crystals were obtained in 

the search for a co-crystal of amines as bi-functional hydrogen-bond donors with bi-

dentate oxygens as bi-functional hydrogen-bond acceptors, as part of a program to 

investigate the utility of using the generally unrecognized or unutilized )8(R 2
4  

hydrogen-bonding motif. Perhaps the most remarkable feature about this synthon is 

that it potentially involves the intermolecular recognition and supramolecular 

synthesis of four different chemical entities.  

 



בחינת גישות הנדסיות ומולקולריות לשיפור חיות התאים : הנדסת רקמת שריר לב

 ויצירת רקמת שריר
 גולדנברג) שחר(  מי כל :מגיש ה
 יונתן ליאור' פרופ, סמדר כהן'  פרו פ:מנח ים

 

 :תקציר 
הנדסת רקמת  לב מהווה גישה מבטיחה לייצור תחליף לרקמת לב אשר נפגעה בעקבות אוטם  שריר 

גישה זו היא בעלת פוטנציאל רב לטיפול בחולים , אי לכך. כה ברקמת  הלב הפגומהאו לתמי, הלב

עבודה זו חקרה את ה שפעתם של מספר שחקני מפתח . ואף  להצלת חייהם, הלוקים במחלות לב

של ) רגנרציה(מימדיות של תאי שריר לב במטרה להשרות התחדשות -בייצור וגידול של תרביות תלת

פיתחנו תבניות תלת  ממדי ות המכילות  תאי , להשגת מ טרה זו ). ex-vivo( וף רקמת שריר   הלב מחוץ לג

כתחליף  ) alginate(תוך שימוש בפיגום המבוסס על פולימר האלגינט , שריר לב בצפיפות גבוהה

תהליך זריעת התאים בתוך הפיגום היה מהיר ). extracellular matrix – ECM( למרקם החוץ תאי 

מזעור דליפת התאים . בפיזור תאים אחיד בכל נפח פיגום האלגינטהתבנית התאפיינה ; ויעיל

אשר הובילו להיווצרות תבניות תא ים , ההתחלתית מן התבנית הושג בהצלחה באמצעות שתי שיטות

בס דר גודל הדומ ה לזה של רק מת הלב   , )x 108 cells/cm3 1.50(המתאפיינות בצפיפות תאי  לב גבוהה 

 . הטבעית
 השפעתה של יעילות הובלת החומרים החיוניים להתפתחותה של רקמת  חקרנו את, לאחר מכן

 high aspect ratio -השתמשנו  במערכת ה, לשם כך. הלב ועל המדדים המטבוליים של התרבית

vessel (HARV) . נמצא  כי הובלתם בהסעה(convection) של חומרי המזון והגזים המומסים 

זאת   ,  תבניות תאי הלב משפרת את המטבו ליזם האירוביוהקטנת שכבת הגבול בסביבתן החיצונית של

י התאים לבין הכמו ת  "המיוצרת ע) lactate(על פי היחס המולרי בין הכמות הכוללת של לקטאט 

נוצרו צברי תאים  ג דולים , כתוצאה מן  הגידול בתנאי זרימה. י התאים"הכוללת של גלוקוז הנצרכת ע

צברי התאים היו קטנים יותר במידה  ,  בתרבית ס טטית,בניגוד לכך. יותר בתוך ת בניות תאי הלב

 .  והראו מדדים מטבוליים האופייניים יותר למטבוליזם  אנאירובי, ניכרת

 העידו על תנאי גי דול טובים יותר בהשוואה לשיטת הגידול HARV-למרות שממצאי הגידול ב

פיינית לסיבי שריר לב הרקמה אשר נוצרה לא הדגימה מורפולוגיה האו, הקלאסית בתנאים סטטיים

על מנת להתגבר   .   haematoxylin and eosin (H&E)זאת על  פי תוצאות היסטולוגיות וצביעת , בוגר

חקרנו את  השפעת היאחזות , ראשית. נחקרו שתי גישות ייחודיות ובלתי תלויות, על מכשול זה

ב בפיגומי אלגינט  י גידול תאי הל"זאת ע, התאים למטריצה על הרגנרציה של רקמת שריר הלב

חקרנו את , לאחר מכן. Arginine-Glycine-Aspartate (RGD)שאליהן קשור קוולנטית הפפטיד 

השפעותיהם של גירויים מכניים ותנאי זרימה שונים על היווצרותה של רקמת שריר הלב בתוך פיגומי 

אחרים ) דהז יהא( נגזר  מהחלבון פיברונקטין ומחלבוני הידבקות  RGDרצף הפפטיד. RGD-אלגינט



חיבורו הקוולנטי של הפפטיד אל פיגום האלגינט מש פר את היאחזות . המצויים במרקם החוץ תאי

 הראה כי ההיאחזות RGD-מעקב אחר תאי  הלב הגדלים בתוך פיגומי  אלגינט. התאים על מטריצה זו

 DNAקת זאת על פי ממצאי בדי, המיידית אל המטריצה מובילה לדיכוי תהליך האפופטוזיס בתאים

ladder .הובילה היאחזותם אל המטריצה לארגון מחדש של , זמן קצר לאחר זריעת התאים, יתרה מזו

אלו היו מורכבים מקרדיומ יוציטים ). myofibers(המיופיברילות ולעיצוב מחדש של סיבי ש ריר הלב 

 α-actininזאת על סמך צביעת הנוגדן , מרובים המאורגנים במבנה טיפוסי של סיב שריר הלב

 confocal fluorescent(הספציפי לשריר לב  והדמיה באמצעות מיקרוסקופ פלואורוסנטי קונפוקלי 

microscope .( רמות הביטוי  היחסיות של חלבוני ההתכווצותα-actininו -    troponin T (Tn-T)  ושל 

N-cadherin (N-cad) , תאים  אשר היו גבוהות יותר ב,  תאיים-חלבון המשתתף ביצירת קשרים בין

בהשוואה לתאים א שר גודלו בפיג ומי אלגינט ש אינם תומכים  בהיאחזות , RGD-גודלו בפיגומי  אלגינט

 . western blottingזאת על פי שיטת , תאים

).  CFs( תרמה לתפקודם של הקרדיופיברובלסטים RGD-ההיאחזות לפיגום אלגינט, בנוסף לכך

זאת על סמך צביעת נוגדנים כנגד וימנטין  , להםכוכב האופיינית -התאים התפרסו בצורה דמוית

ההידבקות וההתפרסות על פני , יתרה מזו. והדמיה באמצעות מיקרוסקופ פלואורוסנטי קונפוקלי

י צביעה חיובית לאנטיגן  "כפי שהודגם ע, המטריצה הגבירה את שג שוגם של הקרדיופיברובלסטים

proliferating cell nuclear antigen (PCNA) . דיופיברובלסטים הפרישו חלבוני הקרECM ,  כגון

י כך סיפקו לקרדיומיוציטים סביבה העשירה "וע, Masson trichromeי צביעת  "כפי שהודגם ע, קולגן

הדומה לשכבת  , יצרו הקרדיופיברובלסטים משטח תאים נרחב,  מבחינה מורפולוגית. ECMבחלבוני 

ההגברה הניכרת , בנוסף לכך).  in vivo(ופן טבעי התמיכה לקרדיומיוציטים אותה הם יוצרים בגוף בא

העידה על , western blottingכפי שהודגם באמצעות שיטת , connexin 43 (Cx43)ברמות הביטוי של 

יצוין כי בפיגומי אלגינט   . תאיות משמ עותיות-עם אינטראקציות בין, יצירת רקמה  מוליכה טובה יותר

,  לא נצפו מ שטחי התאים המתוארים לעיל, ) ביקורתפיגומי(שאינם תומכים בהיאחזות תאים  

התאים נראו עגולים ויצרו צברים נטולי המבנה האופייני , יתרה מזו. והפרשת הקולגן הייתה זניחה

, מן הממצאים שלנו עולה כי קרדיופיברובלסטים הם תאים בעלי חשיבות רבה. לרקמת שריר הלב

 הוא חומר RGD-שלנו מראים כי  פיגום אלגינט הממצאים . המסייעים בהתחדשות רקמת שריר הלב

 הסטנדרטי ולאפשר רגנרציה של רקמת שריר   ECM-ביולוגי מוגדר היכול לשמש כתחליף למרכיבי  ה

  . מחוץ לגוף, לב 
.  מחקרים קודמים הראו כי גירויים פיסיקליים יכולים לווסת את התפתחותן של רקמות שונות 

ם מסוג זה על  התחדשות רקמת שריר הלב תוך שימוש בשני חקרנו את השפעתם של גורמי, אי לכך

) compression(חקרנו את השפעתה של דחיסה , ראשית. פרי ייצור עצמי, ביוראקטורים מכניים

על התפתחותה של , )low shear stress(המלווה ביצירת סב יבה של כוחות גזירה חלשים , מכנית

אשר הושרתה ב מהלך , ב אחר  אופי  הזרימהמעק. RGD-רקמת שריר   הלב בתוך פיגומי אלגינט 



, על בסיס יומי, ) דקות30(מצאנו כי דחיסה קצרת טווח . בוצע באמצעות מודל מתמטי, הדחיסה

הובילה להתפתחותם של תאי לב מוארכים נורמליים ולהתארגנות טיפוסית של מיפיברילות בתוך 

נצפתה , כמו כן. ורוסנטי קונפוקליזאת על סמך הדמיה באמצעות מיקרוסקופ פלוא, הקרדיומיוציטים

 Masson וצביעת western blottingכפי שהודגם באמצעות , וקולגן) laminin(הפרשת למינין 

trichrome ,על פי הערכה באמצעות . בהתאמהwestern blotting , רמות הסמנים הספציפיים

ם החשופות לדחיסה קצרת  היו גבוהות יותר בתרביות התאי) N-cad -וα-actinin (לקרדיומיוציטים 

גירוי הדחיסה התגלה כב על אפקט מועיל על תבניות  תאי  , לסיכום. בהשוואה לאלו ללא דחיסה, טווח

 basicאפקט נוסף של הגירוי המכני התבטא בהגברת  רמות ההפרשה של גורמי הגדילה . הלב

fibroblast growth factor (bFGF) ו - transforming growth factor β (TGF-β) בתרבית החשופה 

י התאים נמדדו  " המופרשים עTGF-β - וbFGFרמות גורמי הגדילה . לדחיסה יומיומית קצרת טווח

יצוין כי יש לשפוט תוצאות אלו . .enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)בשיטת  

 נראה כי  . אינן מייצגות א ת שריר הלב  הטבעי באופן מושלם in vitroמאחר שתרביות  , בזהירות

 4תבניות התאי ם אשר נחשפו לדחיסה יומיומית קצרת  ט ווח לא היו חשופות לגירוי משמעותי במ הלך 

ולא נצפה , זאת מאחר ש לא נצפה שגשוג משמעותי  של הקרדיופיברובלסטים בתרבית, ימי הגידול

ות  יש להמשיך בחקר תופעות אלו באמצעות בדיק, יחד עם זאת. ECM-ייצור מופרז של חלבוני ה

 . ובמהלך תקופות גידול ארוכות, היפרטרופיה וכדומה, נוספות של אחוז התאים החיים

מספק סביבת כוחות גזירה נמוכים , pulse-perfusionמסוג  , הביוראקטור השני שחקרנו 

כא שר ,  ימי גידול בביוראקטור זה6במהלך ). pulsatile(יחד עם זרימת  מדיום פועמת , ואחידים

 fetal calf] במקום סרום עגל, [normal rat serum (NRS)]וסף סרום חולדה למדיום הגידול ה

serum (FCS)] , 500(נוצרה רקמת שריר לב עבה ביותרµm (כפי שהודגם באמצעות צביעת , ומכוונת

H&E  וצביעה ספציפית ל Tn-T . הרקמ ה הייתה עבה יותר  מכל ר קמה אחרת   אשר פותחה בעבר

בד יקת ביטוי הח לבונים גילתה תמונ ה   ,  ימי  גידול בתרבית6 לא חר.  ex-vivoבשיטות הנדסת רקמות   

נצפתה יצירה , יחד עם זאת. קרדיופיברובלסטים לא השתלטו על התרבית מבחינה מספרית: מעניינת

. Cx43 ברמת הביטוי של  2-זאת על סמך עליה פי, )gap junctions(ניכרת של קשרים בין תאיים 

אנו מאמיני ם כי . צרותה של רקמה תקינה  בעלת יכולת הולכה חשמליתממצאים אלה מעידים על היוו

גידול התאים בתנאי , ))(RGDבא מצעות הפפטיד  (השילוב של היאחזות התאים לפיגום התלת ממדי 

perfusion ,מוביל להיווצרותה של רקמת שריר לב בוגרת, והשימוש בסרום עצמי. 
את הצורך בגידול תאי ם בתרביות   , חד עם זאתוי, עבודתנו זו מדגיש ה את המורכבות, לסיכום 

. בתנאי ז רימה שונים ותחת גירויים  פיסיקליים שונים, )תרביות משולבות, ובמיוחד(תלת ממדיות  

יחד עם  , ויישומו הלכה למעשה, העדין והמורכב, הבנתו של מנגנון הפעולה הטבעי, בעתיד

      .  ex-vivoיהוו בסיס להנדסת רקמה   , של רקמת השריר המלאכותית) יצירת כלי דם(ווסקולריזציה 



Cardiac Tissue Engineering: Exploring Engineering and Molecular 

Strategies to Enhance Cell Viability and Muscle Tissue Formation 

Submitted by: Michal (Shachar) Goldenberg 

Advisors: Prof. Smadar Cohen, Prof. Jonathan Leor 

 

Abstract: 

Cardiac tissue engineering has emerged as a promising approach to replace or support an 

infarcted cardiac tissue, and thus it has great potential to increase the number of 

successfully treated heart disease patients. In this work, we explored the key players in 

the fabrication and cultivation of cardiac cell constructs for inducing ex-vivo regeneration 

of cardiac muscle tissue. Towards achieving this goal, we developed three dimensional 

(3-D) high-cell density cardiac constructs using the macroporous alginate scaffold as an 

extracellular matrix (ECM) replacement. The process of cell seeding into the matrix was 

rapid and efficient and the construct was characterized by a uniform cell distribution 

throughout the alginate scaffold. Initial cell leakage from the construct was minimized by 

utilizing two successful approaches that led to cell constructs characterized by a high 

cardiac cell density (1.50 x108 cells/cm3) of the same order of magnitude as the native 

cardiac tissue. 

We then explored the impact of efficient mass transport conditions on the 

development of the cardiac tissue and on the metabolic parameters of the culture. For that 

purpose, we used the high aspect ratio vessel (HARV). The convective transport of 

nutrients and gases to the outer surface of the cell construct within the HARV promoted 

aerobic metabolism, as shown by the molar ratio of total produced lactate to total 

consumed glucose. This resulted in larger cell clusters within the cardiac constructs. In 

contrast, in the static culture, the cell clusters were much smaller with close to anaerobic 

metabolism.  



Although HARV cultivation provided superior cultivation conditions compared to 

those supplied by classic static cultivation, the morphology of the formed tissue as 

revealed by haematoxylin and eosin (H&E) staining was not that of a typical, mature 

cardiac myofiber. Two distinct approaches, which we independently explored, were 

employed to address this issue. First, we investigated the effect of matrix adhesiveness on 

cardiac tissue regeneration by culturing the cardiac cells in Arginine-Glycine-Aspartate 

(RGD)-decorated alginate scaffolds; next, we studied the impact of mechanical stimuli 

and different fluid dynamics on cardiac tissue formation within RGD-decorated alginate 

scaffolds. RGD is a peptide derivative of fibronectin and other adhesive ECM proteins. 

Its covalent attachment to the alginate scaffold is intended to endow the matrix with cell 

adhesiveness. Cardiac cells cultivated within RGD-decorated alginate scaffolds showed 

that immediate cell adhesion to the RGD-decorated alginate scaffold was successful in 

suppressing cell apoptosis, as shown by a DNA ladder assay technique. Furthermore, as 

shown by immunostaining and confocal fluorescent microscope imaging, adhesion to the 

RGD peptide-decorated matrix shortly after cell seeding enabled the reorganization of 

cardiac myofibrils and the reconstruction of myofibers composed of multiple 

cardiomyocytes in a typical myofiber bundle. The relative expression levels of the 

contractile proteins α-actinin, troponin T (Tn-T), and the cell-cell adhesion protein N-

cadherin (N-cad), which were evaluated using western blotting, were better maintained in 

the RGD-decorated scaffolds than in the non-adhesive alginate scaffolds during 

cultivation.  

Anchoring to the RGD peptide-decorated matrix has also contributed to the well-

being of the cardiofibroblasts (CFs). Adhesion to the matrix surface enabled the CFs to 

spread out and exhibit their typical star-like shape, as shown by immunostaining and 

confocal fluorescent microscope imaging. Furthermore, adhesion and spreading on the 

matrix enabled the CFs to proliferate, as shown by the positive immunostaining for 

proliferating cell nuclear antigen (PCNA). The CFs secreted ECM components, such as 

collagen, as shown by staining with Masson trichrome, thus providing the 

cardiomyocytes with an ECM-rich environment. Morphologically, the CFs formed an 

extensive cell sheet, which resembled the supportive layer they provide to the 

cardiomyocytes in vivo. In addition, the massive increase in the expression levels of 



connexin 43 (Cx43), as shown by western blotting, indicated the formation of a better 

conducting tissue with extensive cellular interactions. On the other hand, in the control 

non-adhesive alginate scaffold, no such cell layers were seen and collagen secretion was 

negligible. Furthermore, the control cells appeared round-shaped and formed cell clusters 

lacking the typical striation of a cardiac muscle tissue. Our results strongly suggest that 

CFs are important cell components, assisting in cardiac tissue regeneration. Our work has 

shown that our RGD-decorated alginate scaffold is a defined and controllable biomaterial 

capable of inducing tissue qualities resembling those of the native tissue, and as such, it 

can serve as a substitute for standard ECM components. 

Since physical stimuli have been shown to modulate tissue development for several 

different tissue types, we explored this effector as an inducer for cardiac tissue 

regeneration using two mechanically stimulating "home-made" bioreactors. First, we 

studied the impact of mechanical compression, accompanied by a low shear stress 

environment, on the development of the cardiac tissue within RGD-decorated alginate 

scaffolds. The fluid regime that was induced during compression was evaluated using a 

mathematical model. We found that short-term compression (30 minutes), but on a daily 

basis, enabled normal cardiac cell elongation and the development of typical organized 

myofibrils within the cardiomyocytes, as shown by confocal fluorescent microscope 

imaging. Laminin and collagen depositions were also observed, as shown by western 

blotting and Masson trichrome assays, respectively. The amount of specific 

cardiomyocyte markers (α-actinin and N-cad), as evaluated by western blotting, were 

preserved better in the short-term compressed constructs than those in the non-

compressed ones. Collectively, the compression stimulus beneficially affected the cardiac 

cell constructs.  

Mechanical stimulation also enhanced the specific secretion rates of basic fibroblast 

growth factor (bFGF) and transforming growth factor β (TGF-β)  in the daily short-term 

compressed culture. bFGF and TGF-β specific secretion rates were evaluated by enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA). The results, however, should be cautiously judged, 

since in vitro cultures do not fully represent the intact myocardium. Apparently, the daily 

short-term compressed cell constructs were not subjected to excessive stress during the 4 



days of their cultivation, since the CFs did not significantly proliferate in culture and the 

detected ECM production was not abnormal. Yet, these results require further 

investigation using additional assays to assess issues of cell viability and hypertrophy, 

among others, and by subjecting the cells to an extended period of cultivation. 

Our second “home-made” bioreactor is of the pulse-perfusion type that provides a 

low and equal shear-stress environment together with a pulsatile flow in the cellular 

medium.  Within 6 days of cultivation in this bioreactor, with a normal rat serum 

supplementation (instead of fetal calf serum FCS) in the culture media, extremely thick 

(500µm) and well-oriented cardiac tissue was formed, superior to any other achievements 

in ex-vivo tissue engineering. Protein expression after six days in culture revealed that 

CFs did not dominate the culture, but gap junctions formed on a large scale, as shown by 

the 2-folds Cx43 expression, indicating that an intact and electrically coupled tissue was 

formed. We believe that the combination of cell adhesion to the 3-D matrix (via the RGD 

peptide), perfusion culture, and the use of autospecies serum provide the basis for the 

formation of a mature cardiac tissue.  

To conclude, our work emphasizes the complexity of and the need for cultivating in 

vitro cultures (and especially co-cultures) under various stimuli and flow regimes. In the 

future, a better understanding of the complex and delicate machinery inside the body 

together with the vascularization of the engineered muscle tissue will form the basis of 

ex-vivo tissue engineering. 

 

 



 ואינטרפולציה Monte Carloאופטימיזציה היברידית בין שיטת  :נושא העבודה

 .אנליטית לפתרון כו לל לבעיי ת משאבים במערכות אספקה מרובות אתרים ודרגים

 אריה דובי' פרופ: שם המנחה

 ממןאורי : שם הסטודנט

אי  עבור מערכות מל, לבחון ולתקף מתודה לאופטימיזצי ית משאבים, מטרת העבודה לפתח

אספקה יכולות , Multi Field - וMulti Echelon -אחזקהמורכבות המש לבות מספר דרגי 

בעלת זיקה ישירה   , )Multi Indenture( היר רכ יותרוחביות והמטפלות במערכות הנדסיות 

 .לפונקציית ה מערכת ולעמ ידה ביעדיה

יצד יש לחלקם בין כ ודהי ינו כ מ ה חלפים יש  לקנות . בעבודה זו נבחנת שאלת אסטרטגיית משאבים

 . בכדי להבטיח עמידה ביעדי ביצועים של המערכת בעלות מינ ימל ית, אתרי ם השו ני םה

הג ישה הא נל יטית מו גבלת מאד כאשר  היא   . י מתודות א נליט יות"עד כה תחום זה טופל בעיקר ע

 מאפשרת התמודדות עם חישובי Monte Carlo שיטת ,מצד שני. מנסה לטפל בביצועי מערכת

אבל תהלי ך חיפוש האופטי מום   , בה הקר ובה ל מציאותמערכות מור כבות למדי בצורה טוביצועי 

 .כ אינו פרקטי בגלל מספר החישובים הר ב שנדרש לבצע"עבור חלפים בד

גיש ה זו   .  לשיטה  האנ ליטיתMonte Carloבין שיטת ) היבריד י(משו לב מודל  מציגהעבודה זו 

השיטה   .  המהירות של החישובים הא נליט יי ם עםMonte Carlo של שיטת חמנסה לשלב את הכו

. י הגדרה של אומדן אנליטי לפונקציית ביצועי המערכת במרחב המשאבים"המשולבת מבוצעת ע

תהליך החיפוש מבוצע . Monte Carloי חישוב"המוערך מחושבי ם ע" המשטח"הפרמטר ים של 

 .Monte Carloי חישוב "י האומדן האנל יטי ומעודכן ומשופר כל מספר צעדים ע"ע

 שיאפשר לפתור את בעיית המשאבים כלי ומודל אחדהמוטיבצי ה למחקר נובעת מהצורך לייצ ר 

בעלות אופי , )מעורבות, מקביליות, טוריות(למגוון רחב של מערכות הנדסיות , מדויקתבצורה 

והפועלות ) שי לו ב של נצרכי ם ושפיצי ם ועוד, יתירות, ה זדקנות(של מערכות הפועלות במצי אות 

 ) . לל א הגבלת מספר דרגים או את רים(ערכות מלאי מגוו נות במ

המטפל במערכת  מלא י רב , דן בתחילה בה רחבת הגי שה  ההיב רידית ופי תו ח מודל כלל ימחקר זה 

 לבחינת המודל   תיישומיובהמשך מוצגים מספר דוגמאות . דרגית מרובת אתרים ומרובת מערכות

 טיפול באספקה רוחבית המביא בנוסף גם למסקנה לאחר מכן מוצג נדבך נוסף של יכולת. ותיקופו

 - Multi( הפ רק האחרון דן במתן מענה  למער כות ה יר רכי ות .  שטר ם פורסמה עד כהתייחודי

indenture (במערכות מלאי רב דרגיות ומרובות אתרי ם. 
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תוצאות המחקר מצביעות על כך שהמודל מתמודד בצורה יעילה עם מגוון בעיות רב דרגיות 

 .ללא צורך בהתאמה מ יוחדת של המודל, וצאות טובות ביחס לשיטות קיימותומספק ת

אופטימי זצית משאבי ם במערכות רב המתודה ה מוצגת בעבודה זו מהווה פריצת דר ך בתחום 

ה יכולת  להתא ים למ גוון רחב של בעיות מורכבות ויישומ ה בזמן  , דרגיות בשל דיוק החישובים

  .אספקה רוחבית ומערכות הירר כיות:  רחיש ים שונ יםקצר וכן האפשרות להרח יב את המודל לת

התאמה למגוון ,  בחישוב ערכי פונקצית המערכת- דיוק: יתרו נותי ה המובהקי ם של הגישה הם 

ללא הנחות , דרגים מערכות או פריטים,  ללא הגבלה במספר אתרים- נרחב של בעיות מורכבות

 יכולת  - יישומיות, רכת הה נדסיתמגבילות של התפלגו ת כזו אחרת וללא הגבלות במבנה  המע

 יכולת � יכולת הרחבה, התאמה מ היר ה ופשוטה בשל מבנה המשוואות ואופן הרכבת המודל

מערכות היר רכי ות , אספקה רוחבית(הקני ית תכונו ת נוספות על בסיס המודל השלדי של הג י שה 

ם בשל יישו ם   במציאת נקודת האופטימוןחסרון מרכזי בגישה  זו הוא הביטחו). וצוותי תיקון

דבר זה מחי יב בדיקה מדגמית מסביב  . תהלי ך נ יתוח שול י בעיקר בטווחי הבינ יי ם של  הפתרון

 .לנקודת האופטימו ם של המודל בכדי לוודא שאכן הפתרון  המומלץ ה ינו מ יטבי

דרג , חלקי חילוף, מערכת אספקה, מערכות מלאי, Monte Carlo, אופטימ יזצ יה :מילות מפתח

 .חביתאספקה רו, אחזקה
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Subject: Development a Hybrid Optimization Method using the Monte 

Carlo Model and Analytic Interpolation for Solving Spare Parts 

Problems in Multi Field-Multi Echelon Supply Systems 

Supervisor: Prof. Dubi Arie 

Student: Uri Maman 

The purpose of this research is to introduce a new engineering approach, which 

combines Monte-Carlo and analytic modeling for the logistic problem of spare parts 

in advanced re-supply systems. The methodology we suggest leads to satisfactory and 

viable solution to the problem in a very general sense, for almost any situation that 

may arise in reality. The work describes a Hybrid optimization model for multi-item, 

multi-field, multi-echelon resources problem.  

The difficulty in handling complex models with classical analytic methods brings us 

to use models from system engineering field, in particular the Monte Carlo Method as 

a tool that can support and improve the engineering of systems. System engineering is 

about predicting the future reality of a system. One of the major items of concern in 

systems engineering is resources, especially spare parts. Spare parts as well as any 

other resource are bought and used only to support the operation of the system. Thus, 

it is essential to first define the target performance of the system and then to derive the 

number of spare parts or any other resource. This approach is the basis for our work. 

The work is motivated by the fact that analytic methods alone can not be used for 

resources optimization, because they do not provide an accurate calculation of the 

system performance function, e.g, availability. The Monte Carlo method does provide 

an accurate performance function, but cannot be used for optimization purposes due 

to the large computer time involved. 

The only practical way of taking advantage of the ability of Monte Carlo modeling to 

provide exact results for complex models, is by identifying an analytic approximation 

for the dependence of the availability on the number of spares. Hence a hybrid 

approach is created in which an analytic model is �Learning� from a set of Monte 

Carlo calculations. 
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This technique was applied so far to a single field and a single depot. In this work the 

technique is extended to include multiple fields, multiple echelons along with a 

practical example and application of a real problem. 

The motivation for this study is further supported by the necessity to create  unified 

model that will allow solving the resource problem precisely, for large variety of 

systems (parallel, serial or mixed) with real world characteristics (aging, redundancy, 

consumable and repairable items). 

The research first discusses the extension of the hybrid model and developing a 

generalized model for multi field, multi echelons supply systems. The generalized 

model is implemented and tested on a number of scenarios to validate and analyze the 

model results. 

The study also examines the application of lateral supply capabilities within the 

hybrid model. Few interesting and inventive conclusions are presented.  

The last part of this work shows how the hybrid model can be extended and fitted to 

support multi indenture systems that work in multi echelon supply system.  

This research points out that the suggested hybrid model can deal efficiently and 

effectively with large variety of real world problem. We consider the model as a break 

through in the field of resources optimization.  

 

Key Words: Optimization, Spare Parts, Monte Carlo, Multi-Indenture, Multi-Field, 

Multi- Echelon, inventory, supply system, Lateral Supply.   
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אורגנית חיטה תגובת של גיאוסטטיסטית הערכה

  קרקע למאפייני
  סמואל 'ורג'ג סוס'ג דה מנדס

  דן בלומברג' יפתח בן אשר ופרופ' פרופ: בהנחיית
  

  תקציר

  

אך לא נעשה , שונות מרחבית יכולה לשמש לניתוח כמותי של גורמי הייצור החקלאי בתנאי שדה

ת שבשימוש בשונות מרחבית היא כי המידע החבוי ההיפותזה הבסיסי. בה שימוש לעיתים תכופות

בסטיות התקן מהממוצע של מדידות כושר הייצור החקלאי יכול לסייע בהבנת התלות של 

הגישה בבסיס המחקר שנעשה כאן . היבולים בגורמי הגידול השונים כמו כמות דשן מים ועוד

  . עותיכולה להחליף את הגישה המקובלת כיום והמתבססת על תוצאות ממוצ

  

נבחן , שנזרע למטרות מסחריות) Triticum turgidum var. durum(שדה חיטה אורגני , בעבודה זו

 דונם נאספו דוגמאות בשלושה 20 -בשדה של כ.  נקודות דגימה בסריג מלבני 73על ידי איסוף של 

( קציר ולפני ה)  למרץ15(לפני הפריחה , ) בפברואר17(שלבי התפתחות של היבול השלב הראשוני 

ודגימות ) LAI(אינדקס שטח העלים , בצומתי הסריג נאספו נתונים שכללו דגימות קרקע).  ליוני6

 ותכולת LAI, מספר הדגימות נקבע במדידות  מקדימות  של חנקות. מרכיבי היבול לפני הקציר

על בסיס מדידות מקדימות אלו נקבע  כי טווח ). SWC-Soil Water Content(מים בקרקע 

  .90% עם מקדם בטחון של 10% -ת בסריג המוצע הוא של כהטעו

  

הקבוצה הראשונה אפיינה את תגובת הגידול לתנאי השדה . המשתנים חולקו לשתי קבוצות

, מספר הצמחים, קבוצה זו כללה את מספר הגרעינים על כל צמח. באמצעות מרכיבי יבול שונים

הקבוצה השנייה . LAI-ל הגבעולים ומשק, המשקל הכולל של הגרעינים,  גרעינים1000משקל 

). גורמי ייצור(אפיינה את תנאי השדה והמשתנים המשפיעים על כשר היצור של השדה האורגני 

 ונשימת הקרקע שמהווה מדד לפעילות SWC, ריכוז החנקות, SSAהמשתנים הללו כללו 

 בפני CO2כשטף  התכונה האחרונה נמדדה  . מיקרוביאלית וריכוז חומר אורגני בכל נקודה ברשת

) Pixelתא או (במפות אלו כל יחידת שטח . מפות אינטרפולציה יוצרו לכל המשתנים. הקרקע

י קואורדינאטות  מתאימות ואופיינה באמצעות קבוצת גורמי ייצור מחד "בשדה הוגדרה ע

. וקבוצת מרכיבי היבול מאידך

  

דהיינו נערכה תצפית רבת (בים במעקב אחרי תגובת החיטה לתנאי הגידול נמדדו גורמי ייצור ר

. קיים קושי למיין את גורמי הייצור  לפי דרגות השפעתם על מרכיבי היבול השונים). מימדים

קיים גם קושי למיין את מרכיבי היבול לפי חשיבותם לשם כך הפעלנו תהליך של ניתוח גורמי 



PCAלדוגמה לביסוס המתאם  .  קובעים על פי  השונות מי הם גורמי היצור העיקריים

PCבין  SSAכגורם ייצור ומרכיבי היבול בניתוח שלנו מצאנו ששלושת ה -  הראשונים הפיקו כ -

PC 92.5% - משלושת ה85.5% .  של קבוצת היבול -  מכלל השונות שנוצרה על ידי גורמי היצור ו

מכאן נובע שכל יתר משתני היבול שנדגמו לא השפיעה על התוצאות ולכן ניתן להוציא אותם 

על ידי כך הוקטנו בצורה משמעותית דרגות החופש ושלושת . מתהליך הדגימה או ניתוח התוצאות

  .הספיקו לניתוח הולם של הנתונים) משתי הקבוצות(ל " שהוזכרו לעיPC-ה

SSA SWC PC1ו - , ורמי הייצורשל ג,   היו המשתנים אשר הראו את הקורלציה הטובה ביותר -ב

1PCעם  1PC בעוד שאר מרכיבי  דהיינו הם היו הגורמים שקבעו את החלוקה המרחבית של 

PCAהייצור לא היו בקורלציה סבירה עם  1PCמה-  . עו רק מעט על הפרוס המרחבי שלו והשפי 

LAI, של משתני היבול PC1 ,משקל הגבעולים ומשקל ה,  מספר הצמחים- על ידי  הושפע בעיקר 

1000. 

י עקומות הייצור של מיטשרליך "התנהגות זו של תגובת היבול לעליה בגורמי היצור מאופיינת ע

) היבול( היא כי התוצאה PC -הבעיה בניתוח ה. י פולינומים אמפיריים בדרגות שונות"או ע

י " לעיל ולכן לא ניתן לתאר את הקשר ביניהם עמושפעת מגורמים רבים ושונים שנמנו כבר

הגישה שהצענו במחקר זה היא לחשב את פונקצית . פונקציה חד ערכית ויש להציע  גישה שונה

קו זה תאר את היבול הגבוה ביותר שניתן לקבל . הייצור באמצעות ניתוח קו המעטפת העליון

כל שאר ערכי היבול . ף החורףמצרוף שטח הפנים הספציפי של הקרקע ותכולת הרטיבות בסו

שנמדדו היו מפוזרים מתחת לקו המעטפת והם הושפעו מגורמים נוספים שאינם אחד מהשניים 

תוצאת ניתוח המעטפת הייתה אם כן פונקצית יצור חד ערכית שבשיאה היה יבול . שמנינו כאן

פי שלה היה  טון להקטר והוא התקבל על קרקע ששטח הפנים הספצי2החיטה האורגנית קרוב ל 

10%כ  77. ר לגרם ותכולת הרטיבות שלה בסוף החורף הייתה כ " מ

  סיכום

באמצעות הרצף התיאורטי של שימוש בכלים המתבססים על גישות גיאוסטטיסטיות חדישות  

. את היחסים בין היבול וגורמי היצור שלו, באופן כמותי, לניתוח נתוני שדה רבים ניתן לקבוע

למרות .  וניתוחי המעטפת שלהםPCAsת  הייתה לניתוח באמצעות חשיבות מיוחדת וחדשני

שהשיטות שפותחו התמקדו  בחיטה אורגנית לגישה המוצעת בעבודה זו משמעות כללית יותר 

  .וניתן ליישמה גם במחקרים חקלאיים נוספים שבהם נאסף מידע מרחבי ונפח גדול של נתונים

PC  אותם לתוך " לקבץ"מכיוון  שניתן , תח גישה זו מאפשרת צמצום כמות הנתונים שיש לנ

מתודולוגיה זו הוכיחה גם כי במקרים . אותם ניתן לחקור באופן מרחבי מבלי לאבד מידע

ניתן להשתמש בשדה מסחרי לחקר הקשר שבין גורמי יצור ומרכיבי יבול ) אולי רבים(מסוימים 

.  ים בתכנון ניסויים חקלאייםשונים ללא צורך בבחירה שרירותית של טיפולים וחזרות כשלב מקד



Geostatistical assessment of organic wheat 

response to soil parameters 
 

Jorge Samuel Mendes de Jesus 
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Abstract 
 
Spatial variability can be used to analyze agroproductivity under field conditions, but it has not 

been done as a routine technique. The basic hypothesis in using spatial variability is the potential 

use of the hidden information in the variations in crop production rather than in average results. 

 

In this work, an organic wheat field (Triticum turgidum var. durum), was examined by gathering 73 

samples at three different development stages of the crop (initial stage [February 17], before 

anthesis [March 15] and before harvest [June 6]). The samples were gathered by using a grid-

sampling procedure, in about 2 ha. field. Soil samples, Leaf Area Index (LAI) and biological 

samples of the crop before harvest were gathered for analysis, at the grid junctions. The number of 

samples satisfied an error of ±10% with a degree of confidence of 90%, using the initial measured 

values of Nitrate, LAI and Soil Water Content (SWC).  

 

The variables were divided to two groups. The first group characterized the yield and included 

number of grains, number of plants, weight of 1000 grains, total weight of grains, weight of kernel, 

weight of stems and LAI. The second group, characterized the variables that are affecting the 

productivity of the organic field (the production parameters). These variables included SSA, Nitrate 

concentration, SWC and soil respiration that indicated microbial activity and concentration of the 

organic matter in each grid point. It was measured as soil CO2 flux. Interpolation maps were 

generated for all the  variables. In these maps each point in the field was specified by a given 

quantity of the various variables   

 

The Principal Component Analysis (PCA) was applied in order to reduce the dimensionality of the 

experimental results while identifying the most important growth factors for organic wheat under 

desert conditions. In our analysis we found that the first three Principal Components (PC) produced 



about 85.5% of the total variance that was created by the production factors. and 92.5% for three PC 

of the yield group. That is, sampling of all other yield factors did not improve the results and thus 

could be eliminated from the sampling program or the analysis of the results. This proved that these 

three PC (of both groups) can be used for a proper analysis of the data, instead of using separated 

maps. 

 

In PC1, of the production factors, SWC and SSA were the parameters which exerted the most 

influence off all the production factors selected. From the PCA of the yield parameters, PC1 was 

mainly composed by LAI, number of plants, weight of kernel, stem and 1000 grains.  

An envelope data analysis on the correlation graphic of the PC1 of Production Factors (SSA-SWC) 

and PC1 of Yield (Biomass) produced an Mitscherlich's yield response curves, with an r² of 

0.97.The same analysis was done, but using PC2 of Yield (Economical Yield) which concluded that 

the same production factors value would produce an optimal yield of grain of 1.67 ton/ha. 

 

It was concluded that the proposed theoretical sequence of spatial statistics to analyze ample field 

data can be used to determine, quantitatively, the relation between yield and its production factors 

through PCAs and the envelope analysis.  



Hebrew Morphological Disambiguation: An Unsupervised 
Stochastic Word-based Approach 
 
By: Menahem Adler 
Supervisor: Dr. Michael Elhada 

  
Morphology is the field of linguistic theory that deals with the internal structure of 
words . 
The task of a morphological analyzer is to produce all possible analyses for a given 
word - what lexeme, prefix, and suffix it includes and for each of these, provide its 
part of speech and the list of its inflections.  The task of a morphological 
disambiguator is to pick the most likely analysis among those produced by an 
analyzer.  In order to select the `most likely analysis', the context of each word should 
be taken into account. This work deals with morphological disambiguation of words 
in Modern Hebrew text  . 
Morphological disambiguation is an essential component in many natural language 
processing (NLP) applications. An information retrieval system, for instance, should 
find the correct part-of-speech of the Hebrew token חוזה, in order to index in terms of 
contract (noun) or watch (verb). A text-to-speech system should determine the gender 
of the Hebrew token אישה: feminine (a woman) or masculine (her husband). A 
machine translation system must determine the tense of the Hebrew verb ספרו: 
imperative (count!) or past (they cut hair).  In addition, morphological analysis can be 
used as a knowledge base input for other applications. A syntactic parser makes use of 
the lexical category of the tokens in the text. A noun phrase chunker may be interested 
in the construct state property of the words to be chunked. Word prediction can be 
more accurate if the morphological attributes of the previous words are taken into 
account. 
In this work, we investigate unsupervised methods for morphological disambiguation, 
and present a disambiguation system for Hebrew. The main contributions of this work 
are : 

• Analysis system for Hebrew: We have implemented a complete analysis 
system for Hebrew that combines all the algorithms and models described in 
this work.  Given a Hebrew text, the system assigns a full set of morphological 
features for each word, extracts noun phrases, and recognizes entity names 
(persons, locations, organizations, temporal and number expression.(A fully 
operating version of the system is available online at: 
http://www.cs.bgu.ac.il/~nlpproj/demo 

• The system is implemented in Java, and operates at a rate of about 1,000 
words analyzed per second on a standard 2007 PC (1GB of RAM)  

• Unsupervised learning model for an affixational language: In contrast to 
English tag sets, whose sizes range from 48 to 195, the number of tags for our 
Hebrew corpus, based on all combinations of the morphological attributes, is 
about 3,600 (about 70 times larger). The large size of such a tag set is 
problematic in terms of data sparseness.  Each morphological combination 
appears rarely, and more samples are required in order to learn the 
probabilistic model. In order to avoid this problem, we introduce a word-based 
model, including only about 300 states, reducing the size of the probabilistic 
model by close to 90%. The application of this model, as opposed to the 



traditional token-based model, improves model accuracy with over 13% error 
reduction. 

 
• Initial conditions: Initial conditions are essential for a high quality 

unsupervised learning of probabilistic models. We investigate two methods for 
initial conditions: morpho-lexical approximations and syntagmatic constraints, 
showing that good initial conditions improve model accuracy with over 15% 
error reduction  . 

• Unknown words analysis: The term unknowns denotes tokens that cannot be 
analyzed by the morphological analyzer. Unknowns account for 7.5% of the 
tokens in our corpus. We investigate the characteristics of unknowns in 
Hebrew and methods for resolution of unknowns, contributing reduction in 
errors of 23% as opposed to the baseline. 

• Evaluation: The system was evaluated according to two criteria: (1) The 
accuracy of the disambiguation process for a full morphological analysis and 
for a word segmentation and POS tagging, (2) The contribution of the 
disambiguator to other applications which use the tagged text. The 
disambiguator was tested on a wide-coverage test corpus of 90K tokens. We 
report an accuracy of 90% for full morpgological disambiguation, and 93% for 
word segmentation and POS tagging.  In addition, we implement two 
applications to estimate the impact of the morphological data given by the 
disambiguator: Noun-phrase Chunker and Named-entity Indentifier.  Both 
applications have shown improvement due to the improved morphological 
information provided by our disambiguator. 

• Construction of a high-quality large-scale annotated corpus: We developed a 
tagged corpus of about 200K tokens.  We developed a detailed set of tagging 
guidelines over a period of 3 years to make sure human taggers reach full 
agreement.  Each article in our corpus was manually tagged by four taggers 
and disagreements were systematically reviewed and resolved. 

• Tagset for Hebrew: The main morphological property of words is their lexical 
category -- their part of speech. While working on annotation of Hebrew text, 
we surprisingly realized that a complete list of parts of speech is not well 
established, and that there is no agreement, among dictionaries and automatic 
tools, on the part-of-speech set for Hebrew.  Our main conclusion is that the 
tagset and the tagging criteria used for a given language cannot be imported 
from another, nor rely on existing dictionaries. Instead, it should be 
specifically defined over large-scale corpora of a given language, in order to 
tag all words with high agreement. In this work, we have detailed the method 
we applied to design a comprehensive tagset for Hebrew and reported the 
remaining intrinsically difficult confusion cases. 



  גישה סטוכסטית לא מונחית ומבוססת מילים: ניתוח מורפולוגי לעברית
  

  מנחם אדלר: מאת
  ר מיכאל אלחדד"ד: בהנחיית

  

  
המנתח מספק , עבור מילה נתונה בשפה. עוסקת במבנה הפנימי של מילים', תורת הצורות'או , מורפולוגיה

תפקידו . ורשימת הטיות,  חלק דיבר,סופיות, תחיליות, לקסמה:  את כל הניתוחים האפשרייםהמורפולוגי
על פי ההקשר בו היא , מבין שלל הניתוחים האפשריים למילה,  לבחור ניתוח אחדהמכריע המורפולוגישל 

  .עבודה זו עוסקת בהכרעת הניתוח המורפולוגי של מילים בטקסט עברי. מופיעה
עבור מערכת לאחזור .  טבעיתהכרעת הניתוח המורפולוגי נדרשת עבור מגוון רחב של יישומי עיבוד שפה

). watch(או פועל ) a contract(שם עצם : 'חוזה'יש לקבוע את חלק הדיבר של המילה , לדוגמא, מידע
 a(או נקבה ) her husband(זכר : 'אישה'מערכת הממירה טקסט לקול תידרש למאפיין המין של המילה 

woman .(ציווי : 'סיפרו'ן הזמן של המילה  יש להכריע את מאפיייעבור מערכת לתרגום אוטומט
)count!( , או עבר)they cut hair .(משמש הניתוח המורפולוגי כבסיס מידע עבור רכיבים , בנוסף

עושה שימוש בחלקי הדיבר של המילים , לדוגמא, מנתח תחבירי: שונים במערכת לעיבוד שפה טבעית
  .כות של המילים המיועדות לקיבוץ במאפיין הסמירומקבץ ביטויי שמות עצם עשוי להיעז, במשפט

המקבצות ) דוגמת עברית(עבור שפות , בעבודה זו אנו מתחקים אחר מודל למידה סטוכסטי שאינו מונחה
בשפות אלו אוסף . על ידי הצמדה של תחיליות וסופיות למילת הבסיס, מספר מילים לתמנית אחת

מבוסס על המילים בטקסט ולא על , ע בעבודהמודל הלמידה המוצ. הינו גדול במיוחד) 'תגים'ה(הניתוחים 
  .והלמידה משתפרת, כך שהמרחב ההסתברותי קטן באופן משמעותי, התמניות

תנאי התחלה טובים מהווים מרכיב חשוב בתהליך הלמידה של המודל ההסתברותי העומד בבסיס מערכת 
תוך בדיקת השפעתם , במסגרת העבודה אנו בוחנים שיטות שונות ליצירת תנאי התחלה שכאלה. ההכרעה

  .על איכות הניתוח
לוגי אינו כולל את הניתוח אוסף הניתוחים המוצע על ידי המנתח המורפו,  מהמילים בטקסט7.5%עבור כ 

המתבססות על האותיות ועל התבניות של , אנו בוחנים דרכים שונות לניתוח מילים לא ידועות אלו. הנכון
  . של השגיאות בגישה הנאיווית23%תוך צמצום , מילים אלו

סט מידת הדיוק של הכרעת הניתוח עבור טק) 1: (םמערכת ההכרעה שבנינו נבדקה על פי שני קריטריוני
מידת התרומה של ההכרעה ) 2(בן תשעים אלף מילים אשר נותח באופן ידני על ידי ארבעה מתייגים 

 אחוזי 93ו ,  אחוזי דיוק עבור ניתוח מורפולוגי מלא90אנו מדווחים על .  המורפולוגית ליישומים אחרים
תורמת ההכרעה אנו מראים כיצד , בנוסף. תיוג חלקי דיבר תוך פרוק התמניות למיליםעבור דיוק 

  .וזיהוי ביטויי שמות פרטיים, קיבוץ שמות עצם: המורפולוגית לשני יישומים שפותחו במסגרת עבודה זו
  demo/nlpproj~/il.ac.bgu.cs.www:http: הדגמה של המערכת ניתנת בקישור

המאמרים השונים נותחו על ידי ארבעה .  מילים200,000תח בן פותח קורפוס מנו, במסגרת העבודה
במהלך בניית הקורפוס נדרשנו לשאלות . מתייגים על פי מדריך תיוג מפורט שהוגדר לצורך משימה זו

אנו מציעים מתודולוגיה לקביעת אוסף . רבות הנוגעות להגדרת אוסף חלקי הדיבר עבור השפה העברית
תארי , צורות בינוני, מודאלים: תוך התמקדות בארבע מחלקות, ס נתוןבהתייחס לקורפו, חלקי דיבר

  .ומילות יחס, הפועל
   

הכרעה , ניתוח מורפולוגי, תיוג, מורפולוגיה, עברית, עיבוד שפה טבעית, בלשנות חישובית: מילות מפתח
  .אוסף תגים, מילים-ייצוג מבוסס, מונחית-למידה לא, מודל סטוכסטי, מורפולוגית

  
 











איפיון חלבוני המעטפת של זנים אלימים ולא אלימים של : נושא העבודה

Streptococcus pneumoniaeבעזרת אימונופרוטאומיקס   

  מקסים פורטנוי : שם המגיש

  נבנצאל-יפה מזרחי' פרופ: שם המנחה

 . הינו חיידק גרם חיובי הגורם לתחלואה ולתמותה מהגבוהים בעולם S. pneumoniaeהחיידק

המעבר . שם הוא נישא לרוב בצורה שקטה, ה מתיישב באפיתל מערכת הנשימה העליונהחיידק ז

הבנה מולקולרית של דרך התמקמות של החיידק  .משלב הנשאות לשלב המחלה אינו ידוע

הדרך בה הוא משפעל את התגובה החיסונית , חדירתו לרקמות שונות, במערכת הנשימה העליונה

ובפיתוח , מחד S. pneumoniaeיים להבנת הפתוגנזה של הראשונית והשניונית הינם הכרח

  . תרופות וחיסון נגדו מאידך

החיסונים  . הפוליסכרידיתהמבוססים על הקפסולה,  סרוטיפים שונים של החיידק92קיימים 

מאז החל שימוש בחיסונים , יתר על כן. הקיימים אינם מעניקים הגנה לחלק מאוכלוסיות היעד

תחלואה באוכלוסיית הילדים מסרוטיפים אחרים שאינם כלולים עלתה הנשאות וה, אלו

נוטים כיום להתרכז , מאחר וילדים מגיבים לחיסונים חלבוניים ביעילות רבה. בחיסונים

הנחנו שהמגע הראשוני . S. pneumoniaeבחלבונים פנאומוקוקליים כמועמדים לחיסון עתידי נגד 

בחלבוני המעטפת , לכן. ני מעטפת של החיידקבין החיידק לתאי המאכסן מתווך על ידי חלבו

 זיהוי אתרי המטרה יהווה מקור לפיתוח מעכבים , כן כמו.ם טמון פוטנציאל חיסוניהחיידקיי

   .חדשים לחלבונים אלה

שימוש בנסיובים של ילדים . במעבדתינו חשיבותם של חלבוני המעטפת הודגמו בעבודות קודמות

ם הראו מגמת עליה ברמת ההכרה של חלבוני המעטפת לאורך  חודשי42 חודשים ועד גיל 18מגיל 

המעוררים  S. pneumoniaeממצאים אילו הובילו לחיפוש אחר חלבוני המעטפת של  .השנים

שהחלבונים המוכריםבשלב מאוחר יכולים לשמש בחיסון ,  הנחנו.תגובה חיסונית העולה עם הגיל

מושרה על ידי אדהזינים  S. pneumoniae אנו מניחים שתהליך ההתמקמותו של, בנוסף. העתידי

 .אינה ידועה S. pneumoniaeמהותם של האדהזינים הבודדים של . ומרכיבי מעטפת אחרים

 .Sהמטרה של המחקר הנוכחי היא לזהות ולאפיין אדהזינים אימונוגניים ממעטפת החיידק 

pneumoniae ,המעורבים בפתוגנזה ובמעגל החיים שלו.  

הפרדה בעזרת לאחר  .די להפריד חלבונים היא שיטה פרוטאומיתהשיטה בה נקטנו כ

הם נבחנו , ראשית. WU2זן , 3הופרדו חלבוני דופן התא של סרוטיפ , ממדית-אלקטרופורזה דו

החלבונים הופרדו , בנוסף. בעזרת נסיובי הילדים וזוהו חלבונים הבודדים עם תגובה חיסונית עולה

  קולונת אפיניות המבוססת על פטואיןבאמצעות םיקטיניל-לאחלבונים ום ילקטיניחלבונים ל

, כמו כן. ונבדקה יכולתם של מקטעים חלבוניים אלו להשרות הגנה חיסונית יעילה בעכברי מעבדה

 ,1כגון , S. pneumoniae סרוטיפים אלימים של 5נבדקו , לזיהוי חלבונים המופיעים במירב הזנים

2 ,,5   9V14.וR6טיפים הידועים כפחות אלימים  כגון  סרו3נבדקו ,  כמו כןB,14 23 וF . אפיון

 MALDI -TOF(Matrix Assisted Laser Desorptionשל כל החלבונים נעשה בשיטת 

Ionization-Time of Flight) .הומולוגיה של חלבוני , בהמשךS. pneumoniae אימונוגנים ,

חלבונים עם הומולוגיה נמוכה . ליםנבדקה כנגד חלבונים הומנים המקבי, המופיעים במירב הזנים

איתור , לבסוף. לצורך בדיקת ההשפעה החיסונית בחיות מעבדה או ללא הומולוגיה כלל נבחרו

 החיידקים נעשה על ידי ספריה אקראית של אתרי המטרה האאוקריוטיים של האדהזינים

  . ים'פאג



 מהם אופיינו 70- וכWU2זן , 3סרוטיפ , S. pneumoniaeשל  חלבוני מעטפת 130-כזוהו , תחילה

זוהו ואופיינו , בשלב הבא . מתוכם היו אימונוגניים30כאשר , (MS)  ספקטרוסקופית מסותעל ידי

לא , הבדיקה ליכולתם של חלבונים לקטיניים. לקטיניים ולא לקטיניים S. pneumoniaeחלבוני 

ילה בעכברי מעבדה כנגד ההדבקה עם כ חלבוני הדופן להשרות הגנה חיסונית יע"לקטיניים וסה

כ חלבוני דופן התא הגן על "שחיסון עם סה,  הראתהWU2זן , 3 סרוטיפ S. pneumoniaeחיידקי 

מן העכברים  86%-כלעומת , S. pneumoniae מעכברי ניסוי לאחר הזרקתם לחלל הבטן של 67%

-הקטינה ב דרך האף הדבקה של עכברים, לעומת זאת. חלבונים לא לקטינייםמקטעי שחוסנו ב

חיסון כאשר  ,חלבונים לא לקטינייםמקטעי ב  של עכברים שהוזרקואחוזי ההישרדות את 50%

כ חלבוני דופן התא גרם "וחיסון עם סה 41%- לם אחוזי הישרדותהעלה את במקטעים לקטינים

במקטע המכיל את , כמו כן. לאחוזי ההישרדות דומים לאלו שהושגו בהדבקה דרך חלל הבטן

במקטע .  ואחריםGAPDH ,aminopeptidase C  ו6PGD ,FBAחלבונים לקטינים זיהינו את ה

  . ואחריםGtS ,UDP-glucose 4-epimerase ,PPPהלא לקטיני זוהו החלבונים 

, שאופיינו כאדהזינים, נבחרו ארבעת החלבונים, לצורך בדיקת ההשפעה החיסונית בחיות מעבדה

 NOX ו GtSהלא לקטיניים לחלבונים . חלבונים לקטיניםשניים מקבוצת הלא לקטינים ושני 

לעומת , לחלבוני אדם כלל הומולוגיה אין FBAלקטין  ןלחלבו. הומולוגיה נמוכה לחלבוני אדם

 לאחר חיסון עם החלבונים הלא שהתקבלו תההישרדותוצאות .  הומולוגיה48% עם 6PGDחלבון 

חיסון עם . WU2 זן 3החיידק מסרוטיפ  מפני 20-30% הצביעו על הגנה חלקית של לקטינים

ביחס ,  בהתאמה40%ו 36%הראה הגנה חיסונית מובהקת של 6PGD ו FBA נים לקטיניםהחלבו

  .לקבוצת הביקורת

 Flamingoשהינו, FBAן הפנאומוקוקלי של האדהזי  המטרה האאוקריוטי אתרנמצא, לבסוף

Cadherin Receptor .נבחן פפטיד , בהמשךFCRP , בניסוייin vivoעם ריכוזים עולים של פפטיד  ,

טיפול בחיידקים עם . לפני הדבקתם של עכברי מעבדה S. pneumoniaeכטיפול מקדים לחיידקי 

העיכוב הגבוה ביותר . פפטיד עיכב משמעותית את התיישבות החיידקים אלו בנזופריגס וראות

  .FCRP מיקרוגרם של 40נצפה לאחר הטיפול עם 

מעורבותם , יינו במחקר זה נמצאו אימונוגניים בילדים מעל גיל שנתייםשבודדו ואופהחלבונים 

 .Sחלק מחלבוני ה. לתאי המוקוזה של המאכסן הוכחה S. pneumoniae-בהתקשרות ה

pneumoniae  אלו השמורים בין כל זני החיידק שנבדקו ונמצאו ללא הומולוגיה או עם הומולוגיה

 NOX ו  GtS וגם חלבונים לא לקטינים6PGD וFBAחלבונים לקטינים . נמוכה לגנים הומנים

. 30-40% ליכולתם לעורר תגובה חיסונית מגנה בחיות מעבדה ונמצאו כמגנים ביעילות של נבדקו

הבנוי , FCRP ובאמצעות פפטיד FBAאיתרנו חלבון מטרה אאוקריוטי לאדהזין החיידקי , כמו כן

 בנזופרינגס ולעכב התפתחות S. pneumoniae הצלחנו לעכב התיישבות, על סמך רצף של חלבון זה

  . מחלה פנאומוקוקלית בריאות

פתוח הדור הבא של את אפיון חלבונים בעלי יכולת עירור תגובה חיסונית מנטרלת תאפשר זיהוי ו

 . S .pneumoniae  בזנים שונים של החיסונים תוך התרכזות בחלבונים חסרי שונות גנטית גבוהה

 יש עתיד  והפפטידים מאתרי המטרה אאוקריוטיםמעטפת החיידק האנו מניחים שלחלבוני

  .S .pneumoniaeלהגן נגד  מצד אחר היכולים  יםיעילטיפולים פיתוח ב

 



איפיון חלבוני המעטפת של זנים אלימים ולא אלימים של : נושא העבודה

Streptococcus pneumoniaeבעזרת אימונופרוטאומיקס   

  מקסים פורטנוי : שם המגיש

  נבנצאל-יפה מזרחי' פרופ: שם המנחה

 . הינו חיידק גרם חיובי הגורם לתחלואה ולתמותה מהגבוהים בעולם S. pneumoniaeהחיידק

המעבר . שם הוא נישא לרוב בצורה שקטה, ה מתיישב באפיתל מערכת הנשימה העליונהחיידק ז

הבנה מולקולרית של דרך התמקמות של החיידק  .משלב הנשאות לשלב המחלה אינו ידוע

הדרך בה הוא משפעל את התגובה החיסונית , חדירתו לרקמות שונות, במערכת הנשימה העליונה

ובפיתוח , מחד S. pneumoniaeיים להבנת הפתוגנזה של הראשונית והשניונית הינם הכרח

  . תרופות וחיסון נגדו מאידך

החיסונים  . הפוליסכרידיתהמבוססים על הקפסולה,  סרוטיפים שונים של החיידק92קיימים 

מאז החל שימוש בחיסונים , יתר על כן. הקיימים אינם מעניקים הגנה לחלק מאוכלוסיות היעד

תחלואה באוכלוסיית הילדים מסרוטיפים אחרים שאינם כלולים עלתה הנשאות וה, אלו

נוטים כיום להתרכז , מאחר וילדים מגיבים לחיסונים חלבוניים ביעילות רבה. בחיסונים

הנחנו שהמגע הראשוני . S. pneumoniaeבחלבונים פנאומוקוקליים כמועמדים לחיסון עתידי נגד 

בחלבוני המעטפת , לכן. ני מעטפת של החיידקבין החיידק לתאי המאכסן מתווך על ידי חלבו

 זיהוי אתרי המטרה יהווה מקור לפיתוח מעכבים , כן כמו.ם טמון פוטנציאל חיסוניהחיידקיי

   .חדשים לחלבונים אלה

שימוש בנסיובים של ילדים . במעבדתינו חשיבותם של חלבוני המעטפת הודגמו בעבודות קודמות

ם הראו מגמת עליה ברמת ההכרה של חלבוני המעטפת לאורך  חודשי42 חודשים ועד גיל 18מגיל 

המעוררים  S. pneumoniaeממצאים אילו הובילו לחיפוש אחר חלבוני המעטפת של  .השנים

שהחלבונים המוכריםבשלב מאוחר יכולים לשמש בחיסון ,  הנחנו.תגובה חיסונית העולה עם הגיל

מושרה על ידי אדהזינים  S. pneumoniae אנו מניחים שתהליך ההתמקמותו של, בנוסף. העתידי

 .אינה ידועה S. pneumoniaeמהותם של האדהזינים הבודדים של . ומרכיבי מעטפת אחרים

 .Sהמטרה של המחקר הנוכחי היא לזהות ולאפיין אדהזינים אימונוגניים ממעטפת החיידק 

pneumoniae ,המעורבים בפתוגנזה ובמעגל החיים שלו.  

הפרדה בעזרת לאחר  .די להפריד חלבונים היא שיטה פרוטאומיתהשיטה בה נקטנו כ

הם נבחנו , ראשית. WU2זן , 3הופרדו חלבוני דופן התא של סרוטיפ , ממדית-אלקטרופורזה דו

החלבונים הופרדו , בנוסף. בעזרת נסיובי הילדים וזוהו חלבונים הבודדים עם תגובה חיסונית עולה

  קולונת אפיניות המבוססת על פטואיןבאמצעות םיקטיניל-לאחלבונים ום ילקטיניחלבונים ל

, כמו כן. ונבדקה יכולתם של מקטעים חלבוניים אלו להשרות הגנה חיסונית יעילה בעכברי מעבדה

 ,1כגון , S. pneumoniae סרוטיפים אלימים של 5נבדקו , לזיהוי חלבונים המופיעים במירב הזנים

2 ,,5   9V14.וR6טיפים הידועים כפחות אלימים  כגון  סרו3נבדקו ,  כמו כןB,14 23 וF . אפיון

 MALDI -TOF(Matrix Assisted Laser Desorptionשל כל החלבונים נעשה בשיטת 

Ionization-Time of Flight) .הומולוגיה של חלבוני , בהמשךS. pneumoniae אימונוגנים ,

חלבונים עם הומולוגיה נמוכה . ליםנבדקה כנגד חלבונים הומנים המקבי, המופיעים במירב הזנים

איתור , לבסוף. לצורך בדיקת ההשפעה החיסונית בחיות מעבדה או ללא הומולוגיה כלל נבחרו

 החיידקים נעשה על ידי ספריה אקראית של אתרי המטרה האאוקריוטיים של האדהזינים

  . ים'פאג



 מהם אופיינו 70- וכWU2זן , 3סרוטיפ , S. pneumoniaeשל  חלבוני מעטפת 130-כזוהו , תחילה

זוהו ואופיינו , בשלב הבא . מתוכם היו אימונוגניים30כאשר , (MS)  ספקטרוסקופית מסותעל ידי

לא , הבדיקה ליכולתם של חלבונים לקטיניים. לקטיניים ולא לקטיניים S. pneumoniaeחלבוני 

ילה בעכברי מעבדה כנגד ההדבקה עם כ חלבוני הדופן להשרות הגנה חיסונית יע"לקטיניים וסה

כ חלבוני דופן התא הגן על "שחיסון עם סה,  הראתהWU2זן , 3 סרוטיפ S. pneumoniaeחיידקי 

מן העכברים  86%-כלעומת , S. pneumoniae מעכברי ניסוי לאחר הזרקתם לחלל הבטן של 67%

-הקטינה ב דרך האף הדבקה של עכברים, לעומת זאת. חלבונים לא לקטינייםמקטעי שחוסנו ב

חיסון כאשר  ,חלבונים לא לקטינייםמקטעי ב  של עכברים שהוזרקואחוזי ההישרדות את 50%

כ חלבוני דופן התא גרם "וחיסון עם סה 41%- לם אחוזי הישרדותהעלה את במקטעים לקטינים

במקטע המכיל את , כמו כן. לאחוזי ההישרדות דומים לאלו שהושגו בהדבקה דרך חלל הבטן

במקטע .  ואחריםGAPDH ,aminopeptidase C  ו6PGD ,FBAחלבונים לקטינים זיהינו את ה

  . ואחריםGtS ,UDP-glucose 4-epimerase ,PPPהלא לקטיני זוהו החלבונים 

, שאופיינו כאדהזינים, נבחרו ארבעת החלבונים, לצורך בדיקת ההשפעה החיסונית בחיות מעבדה

 NOX ו GtSהלא לקטיניים לחלבונים . חלבונים לקטיניםשניים מקבוצת הלא לקטינים ושני 

לעומת , לחלבוני אדם כלל הומולוגיה אין FBAלקטין  ןלחלבו. הומולוגיה נמוכה לחלבוני אדם

 לאחר חיסון עם החלבונים הלא שהתקבלו תההישרדותוצאות .  הומולוגיה48% עם 6PGDחלבון 

חיסון עם . WU2 זן 3החיידק מסרוטיפ  מפני 20-30% הצביעו על הגנה חלקית של לקטינים

ביחס ,  בהתאמה40%ו 36%הראה הגנה חיסונית מובהקת של 6PGD ו FBA נים לקטיניםהחלבו

  .לקבוצת הביקורת

 Flamingoשהינו, FBAן הפנאומוקוקלי של האדהזי  המטרה האאוקריוטי אתרנמצא, לבסוף

Cadherin Receptor .נבחן פפטיד , בהמשךFCRP , בניסוייin vivoעם ריכוזים עולים של פפטיד  ,

טיפול בחיידקים עם . לפני הדבקתם של עכברי מעבדה S. pneumoniaeכטיפול מקדים לחיידקי 

העיכוב הגבוה ביותר . פפטיד עיכב משמעותית את התיישבות החיידקים אלו בנזופריגס וראות

  .FCRP מיקרוגרם של 40נצפה לאחר הטיפול עם 

מעורבותם , יינו במחקר זה נמצאו אימונוגניים בילדים מעל גיל שנתייםשבודדו ואופהחלבונים 

 .Sחלק מחלבוני ה. לתאי המוקוזה של המאכסן הוכחה S. pneumoniae-בהתקשרות ה

pneumoniae  אלו השמורים בין כל זני החיידק שנבדקו ונמצאו ללא הומולוגיה או עם הומולוגיה

 NOX ו  GtS וגם חלבונים לא לקטינים6PGD וFBAחלבונים לקטינים . נמוכה לגנים הומנים

. 30-40% ליכולתם לעורר תגובה חיסונית מגנה בחיות מעבדה ונמצאו כמגנים ביעילות של נבדקו

הבנוי , FCRP ובאמצעות פפטיד FBAאיתרנו חלבון מטרה אאוקריוטי לאדהזין החיידקי , כמו כן

 בנזופרינגס ולעכב התפתחות S. pneumoniae הצלחנו לעכב התיישבות, על סמך רצף של חלבון זה

  . מחלה פנאומוקוקלית בריאות

פתוח הדור הבא של את אפיון חלבונים בעלי יכולת עירור תגובה חיסונית מנטרלת תאפשר זיהוי ו

 . S .pneumoniae  בזנים שונים של החיסונים תוך התרכזות בחלבונים חסרי שונות גנטית גבוהה

 יש עתיד  והפפטידים מאתרי המטרה אאוקריוטיםמעטפת החיידק האנו מניחים שלחלבוני

  .S .pneumoniaeלהגן נגד  מצד אחר היכולים  יםיעילטיפולים פיתוח ב
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  תקציר

  
צאים בשכיחות גבוהה נמ,  הכרחייאלממיניתא ובגנום -חיידקים המאופיינים בחוסר דופן, מיקופלסמה

מיקופלסמה חיידק , מיקופלסמה פרמנטנס. כאשר חלקם נמצאו בעלי פעילות פתוגנית, בטבע ובבני אדם

שינוי בביטוי , םהפרשת ציטוקיני(ל מספר תפקודים בתאים אאוקריוטים הוכח כמשפע, בני אדםב המצוי

תהליך אפופטוטי הן הב, פרקיםמ  בהתפתחות דלקותשחיידק זה מעורב יש סבוריםכמו כן ). עוד ו,גנים

 חקרנו האם מיקופלסמה ובעבודה ז). פרקים שגרוניתמלדוגמא דלקת (לקוי ) מוות מתוכנן של תאים(

  .י השפעה על תהליך אפופטוטי" היא בעלת פוטנציאל פתוגני עספרמנטנ

 :פרקיםעבודה זו התחלקה לחמישה 

 .מאחסןהשפעה ישירה של מיקופלסמה פרמנטנס על התא ה .1

 .TNFαי "השפעת מיקופלסמה פרמנטנס על התהליך האפופטוטי המושרה ע .2

 .TNFαי "בתהליך אפופטוטי המושרה עממברנלים של מיקופלסמה  ליפופרוטאינים פעילות .3

 .TNFαי " המושרה עבת אפופטוזיסמעכ מיקופלסמה פרמנטנס באמצעותםמנגנונים מולקולרים  .4

פרקים מחולי דלקות מ סינוביאליםבתאים שרה המו אפופטוזיסהשפעת מיקופלסמה פרמנטנס על  .5

 .שונות

  

שירה של הדבקה במיקופלסמה פרמנטנס נם דיווחים סותרים לגבי ההשפעה היבספרות המקצועית יש .1

ים משרים אפופטוזיס ת שחלבונים מיקופלסמיםווחי דישנם. מאחסןעל התהליך האפופטוטי של התא ה

תאים  (U937תאי מצאנו שאנחנו . סמה מנעו אפופטוזיס בעוד אחרים דיווחו שהדבקות במיקופל,בתאים

 המיקופלסמות ,בנוסף לכך. ס אפופטוזיודבקו במיקופלסמה פרמנטנס לא עובריםשה) לומונוציטיםאמי

 .G1וגרמו לעצירת מחזור התא בשלב , מאחסןהתא השטח נמצאו על פני 

 

י "ופטוטי המושרה עבחלק זה נבדקה השפעת ההדבקה במיקופלסמה פרמנטנס על התהליך האפ .2

TNFα ,דרך הרצפטור אפופטוזיס היכול להשרות ציטוקין דלקתי TNFR1 . נצפה עיכוב משמעותי

 בתאים שהודבקו במיקופלסמה פרמנטנס לעומת תאים TNFαי "בתהליך האפופטוטי המושרה ע) 60%(



acridine orange - ethidium bromide ,

 כאשר נבדקהמיקופלסמה נצפתה גם השפעה מעכבת של  ).annexin-V-FITC - PIי "וצביעה ע

י " המושרה עבאפופטוזיס) (ΔΨm( ירידת הפוטנציאל הממברנלי של המיטוכונדריה הפרמטר של

TNFαיש ירידה ב - ΔΨm .(י מיקופלסמה פרמנטנס "ע רמת עיכוב האפופטוזיסנמצא ש ,בנוסף לכך

 ). מאחסןמספר מיקופלסמות למספר תאי (ביחס ההדבקה  ,תלויה

מכיוון שליפופרוטאינים נחשבים לרכיב המיקופלסמתי בעל פעילות דלקתית גבוהה בהדבקות  .3

תאים . מאחסןנבדקה האפשרות שחלבונים אלו אחראיים לעיכוב האפופטוזיס בתא ה, מיקופלסמתיות

 (LPMf), םבמיצוי חלבונים הידרופוביי, (TPMf)טופלו בתרחיף כלל חלבוני מיקופלסמה פרמנטנס 

     או בליפופרוטאין סינטטי של מיקופלסמה פרמנטנס, (AqMf)במיצוי חלבונים הידרופיליים 

(MALP-2) .י "עיכוב משמעותי בתהליך האפופטוטי המושרה עTNFα ,בנצפה בתאים שטופלו - 

TPMF ,LPMf , אוMALP-2 ,אך לא ב- AqMf .י טיפול ב"ב שהושג עהעיכו, בנוסף לכך- LPMf ,

 .TPMf -י טיפול ב"היה גבוה יותר מאשר העיכוב שהושג ע, MALP-2או 

  

בפרק זה נבדקו מנגנונים מולקולרים באמצעותם מיקופלסמה פרמנטנס מעכבת אפופטוזיס המושרה  .4

 ,TPMF - בתאים שטופלו בcaspase-8עיכוב משמעותי נמצא ביצירת צורתו הפעילה של . TNFαי "ע

LPMf , אוMALP-2 . כמו כן הפעילות האנזימתית שלcaspase-8 , עוכבה בתאים מודבקים

המסקנה היא שמיקופלסמה פרמנטנס מעכבת את התהליך האפופטוטי , לפיכך. במיקופלסמה פרמנטנס

 ידוע NF-κBמכיוון שפקטור השעתוק .  או ברמה אחרת מעליוcaspase-8 ברמת TNFαי "המושרה ע

 משתתף בעיכוב שמשרה NF-κB -נחקרה האפשרות ש, TNFαי "יס המושרה עכמעכב אפופטוז

 עובר שפעול בתאים שטופלו NF-κB -נמצא ש. מיקופלסמה פרמנטנס על תהליך האפופטוזיס

נחוץ ליכולת השרידות של התאים המודבקים אך לא לעיכוב שמשרה , בליפופרוטאינים מיקופלסמתים

על  (protein arrayי שימוש בטכניקה של "ע, בנוסף לכך. טוזיסמיקופלסמה פרמנטנס על תהליך האפופ

נמצא שייצור חדש של חלבונים לא היה נחוץ על מנת , )אפופטוטים-מנת לבדוק ביטוי של חלבונים אנטי

לא נמצא הבדל , בנוסף לכך. TNFαי "שמיקופלסמה פרמנטנס תעכב את תהליך האפופטוזיס שמושרה ע

 .קים לעומת תאים שאינם מודבקיםבתאים מודב, TNFR1בביטוי 

  

י "הממצאים שליפופרוטאינים של מיקופלסמה פרמנטנס גורמים לעיכוב אפופטוזיס המושרה ע .5

TNFα ,בהן התהליך , מחזקים את ההשערה שמיקופלסמה פרמנטנס קשורה בהתפתחות דלקות מפרקים

על התהליך האפופטוטי נבדקה השפעת הדבקה במיקופלסמה , כדי לבדוק הנחה זו. האפופטוטי לקוי

התוצאות שהתקבלו מראות שמיקופלסמה פרמנטנס מעכבת . בתאים סינוביאלים מחולי מחלות מפרקים

אך לא את האפופטוזיס , (n=8) במקרופאגים סינוביאלים TNFαי "את התהליך האפופטוטי שמושרה ע

ה פרמנטנס מעכבת את נמצא שמיקופלסמ, בנוסף לכך. (n=7) סינוביאלים Tבתאי , FasLי "שמושרה ע



FasL ,בפיברובלסטים סינוביאלים שקודם לכן טופלו ב- TNFα 

 .(n=6)) מצב אשר מדמה את הסביבה הטבעית במפרק הדלקתי(

  

 כנראה על מנת לשרוד מאחסןמיקופלסמה יכולה למנוע את התהליך האפופטוטי בתא ה, לסיכום

ם יוכלו להבהיר ביתר פירוט הן את הפעילויות הביולוגיות של מיקופלסמה מחקרים נוספי. ולהתרבות

  .והן את המשמעות הפתוגנית בהתפתחות מחלות בבני אדם, מאחסןפרמנטנס בהקשר לתא ה
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Abstract 
 

Mycoplasmas, a unique group of wall-less bacteria possessing a minimal essential 

genome are ubiquitous in nature, including humans. Some are pathogens while others 

are not.  The human urogenital Mycoplasma fermentans (M. fermentans) was shown 

to be involved in the alteration of several eukaryotic cell functions (i.e. cytokine 

production, gene expression and more). It was also implicated in the development 

arthritic diseases involving impaired apoptosis (i.e. rheumatoid arthritis). In this study, 

the issue whether M. fermentans has a pathogenic potential by affecting the apoptotic 

process was investigated. 

The study was sub-grouped into five main sections: 

1. Direct effect of M. fermentans on the host cells. 

2. Effect of M. fermentans on TNFα-induced apoptosis. 

3. The role of M. fermentans lipoproteins in TNFα-induced apoptosis. 

4. Molecular mechanism by which M. fermentans affect TNFα-induced 

apoptosis. 

5. Effect of M. fermentans on apoptosis in synovial cells obtained from patients 

with various arthritides. 

 

1. The published data regarding the direct effect of M. fermentans infection on 

apoptosis in host cells has been controversial. Some reported that mycoplasmal 

proteins induce apoptosis in cell lines while other report that mycoplasmal infection 

prevents it. A system of U937 cells (myelomonocytic line) infected with M. 

fermentans was established. Under these conditions it was found that the 

mycoplasmas were localized at the surface of the cells, did not induce apoptosis, and 

caused a cell cycle arrest at G1. 



 

2. TNFα, a prototypical proinflammatory cytokine, can signal cell death through 

TNFR1, and the effect of M. fermentans infection on this process was explored. A 

significant reduction in the TNFα-induced apoptosis was observed in infected cells 

compared to non-infected (~60%) as was demonstrated by two techniques (acridine 

orange - ethidium bromide staining and annexin-V-FITC - PI staining). Similar results 

were obtained when the reduction of mitochondrial trans-membrane potential (ΔΨm) 

was evaluated (in TNFα-mediated apoptosis, the ΔΨm collapses). The specificity of 

the inhibitory effect of M. fermentans was demonstrated by the magnitude of 

inhibition which was dependent on the ratio of CFU (colony forming units) per cell. 

 

3. Since mycoplasmal membrane lipoproteins are the most potent initiators of 

inflammatory reactions in mycoplasmal infections, whether M. fermentans 

lipoproteins are the mycoplasmal molecules responsible for the inhibitory effect was 

investigated. Cells were treated with M. fermentans total proteins (TPMf), 

hydrophobic-phase proteins (LPMf), or hydrophilic-phase proteins (AqMf) (prepared 

by the phase partioning method), or with the M. fermentans-derived synthetic 

lipopeptide, MALP-2. A significant reduction in TNFα-induced apoptosis was 

demonstrated by stimulation of U937 cells with TPMf, LPMf or MALP-2, but not 

with AqMf. Moreover, the inhibitory effect of LPMf or MALP-2 was stronger than 

that exerted by M. fermentans total proteins preparation. 

 

4. The possible molecular mechanism, by which M. fermentans inhibit TNFα-

induced apoptosis, was further investigated. A significant reduction in active caspase-

8 formation or in the protease activity of caspase-8 was shown in cells treated with M. 

fermentans proteins or infected with live M. fermentans, respectively. These results 

indicate that the inhibitory effect of M. fermentans on TNFα-induced apoptosis is 

upstream of caspase-8. Since NF-κB activation is known to inhibit TNFα-induced 

apoptosis via suppression of caspase-8 activation, the possible role of NF-κB in the 

inhibition of TNFα-induced apoptosis by Mycoplasma, was investigated. Post-

treatment with M. fermentans lipoproteins NF-κB was found to be transactivated, and 

essential for host cell survival but not for the inhibition of TNFα-induced apoptosis. 

Furthermore, using a protein-array technique (to evaluate the expression of anti-



apoptotic proteins), we found that de-novo protein synthesis (of the proteins chosen 

for the technique) was not required to exert the M. fermentans inhibitory effect on 

TNFα-induced apoptosis. In addition, no significant difference in TNFR1 expression 

was observed between infected and non-infected cells. 

5. The findings that M. fermentans lipoproteins caused a significant inhibition of 

TNFα-induced apoptosis strengthen the hypothesis that M. fermentans might play a 

pathogenic role in the development of diseases characterized by impaired apoptosis. 

Therefore, in order to investigate this assumption, the effect of mycoplasmal infection 

on TNFα or FasL induced apoptosis in synovial cells from arthritic patients, was 

investigated. The results showed that M. fermentans inhibit TNFα-induced apoptosis 

in synovial macrophages (n=8), but not FasL-induced apoptosis in synovial T-cells 

(n=7). Furthermore, M. fermentans inhibit FasL-induced apoptosis in synovial 

fibroblast pretreated with TNFα (similar to the microenvironment in the joint) (n=6). 

 

It is possible that Mycoplasma prevent host cell apoptosis, as a mechanism of 

parasitizing the cells they infect, in order to promote their survival and replication. 

Further studies, might elucidate the biological functions of Mycoplasma in regard to 

the host cells, and its possible pathogenic significance in human disease. 

 
 

 

  



 

 :שיערוך של שדות אקראיים הומוגניים

 אלגוריתמים וניתוחם

  מרק קליגר :מאת

 דוד לבנוני'  ודריוסף פרנצוס' פרופ :יםמנח

 תקציר

של  של שיערוךבלתי תלויות אך קשורות  דת מחקר זו אנו דנים במספר בעיותבעבו

  .שדות אקראיים הומוגניים

פרמטרים של גם  של מספר ו משותףנים בבעיה של שיערוךאנו ד, תחילה

אנו .  צבעוני אדיטיבינצפים בנוכחות של רעשהממדיים -דוסיגנלים סינוסוידליים 

של סיגנלים סינוסוידלים ) LSE( משערך ריבועים הפחותים מתחילים בבחינה של

במקרה כשמספר של . כאשר מספר של סינוסים שמניחים הוא שגוי, מממדים-דו

אנו מוכיחים התכנסות  כמעט בכל מקום של ,  משוערך בחסרסינוסוידלים סיגנלים

פר במקרה כשמס .  םמשערך ריבועים הפחותים לפרמטרים של סינוסים הדומיננטיי

וקטור פרמטרים המשוערך עם משערך , של סיגנלים סינוסוידלים משוערך יתר

וקטור שמתכנס כמעט בכל מקום לפרמטרים -ריבועים הפחותים מכיל תת

י שימוש בתוצאה זו אנו מוכיחים עקביות חזקה  של כלל "ע. האמיתיים של סינוסים

  .לבחירת סדר המודל החדש

   אנו דנים בתכונות האסימפטוטיות של תוחלת הדגם וקווריאנס הדגם, הבאה

של סידרת קווריאנס של שדה מורכב מסכום של רכיב אינדטרמיניסטי טהור ורכיב 

אסימפטוטית של תוחלת הדגם   תאנו מוכיחים נורמאליו. )evanescent (אוונסנט

 של מטריצת )Bartlett (אנו מפתחים נוסחה מסוג נוסחת ברטלט. וקווריאנס הדגם

  .קווריאנס האסימפטוטית של קווריאנס הדגם של השדה

 בעלת  של מטריצת קווריאנס של דרגה חישוב אנאליטית אנו דנים בבעיי,לבסוף

רה של  נוסחה סגופותחה. דגם סופי מתוך שדה אקראי אוונסנטדרגה נמוכה של 

 שדה אקראיופי מתוך דגם סשל  מטריצת קווריאנסאנו מראים שדרגה של . הדרגה

י פרמטרים של תומך ספקטראלי של שדה "מוגדרת באופן מוחלט עאוונסנט 

כגון , רמטרים האחרים של שדה אוונסנטדרגה בלתי תלויה מפ, לכן. אוונסנט

 .פרמטרים של תהליך מאפנן ותדרי אפנון



 

Estimation of Homogeneous Random Fields: 

Algorithms & Analysis 
 

 

By: Mark Kliger 
 
Advisors: Prof. Joseph M. Francos and Dr. David Levanony 

 
Abstract: 
 

In this dissertation we consider few independent, yet related, 
problems in estimation of homogeneous random fields. 

First, we consider the problem of jointly estimating the number as 
well as the parameters of two-dimensional sinusoidal signals, observed in 
the presence of an additive colored noise field.  We begin by elaborating 
on the least squares estimation of 2-D sinusoidal signals, when the 
assumed number of sinusoids is incorrect. In the case where the number 
of sinusoidal signals is under-estimated we show the almost sure 
convergence of the least squares estimates to the parameters of the 
dominant sinusoids. In the case where this number is over-estimated, the 
estimated parameter vector obtained by the least squares estimator 
contains a sub-vector that converges almost surely to the correct 
parameters of the sinusoids. Based on these results, we prove the strong 
consistency of a new model order selection rule. 

Next, we consider the asymptotic properties of the sample mean and 
the sample covariance sequence of a field composed of the sum of a 
purely-indeterministic and evanescent components. The asymptotic 
normality of the sample mean and sample covariances is established. A 
Bartlett-type formula for the asymptotic covariance matrix of the sample 
covariances of this field is derived. 

Finally, we consider the problem of analytically determining the rank 
of the low-rank covariance matrix of a finite dimension sample from an 
evanescent random field. A closed form expression for the rank is 
derived. It is shown that the rank of the covariance matrix of the finite 
sample from the evanescent random field is completely determined by the 
evanescent field spectral support parameters. Thus, the rank is 
independent of the other parameters of the evanescent field, such as the 
parameters of the modulating processes and the modulation frequencies. 
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תפקידי� טכסי�� פולחני� של המל� ב�מנות מהתקופה האשורית החדשה (המאות 
 הט'�הז' לפסה"נ)
  נטליה נעמי מאי

  
  ר גונר להמ�"אביגדור ויקטור הורווי� וד בהדרכת� של פרופסור

  ארכיאולוגיה ומזרח קדו�, מחלקה למקרא
 פקולטה למדעי הרוח והחברה

  
מלכי אשור היו כוהני� . שהסמכות הדתית העליונה נתונה בידי השליטבתולדות המזרח הקדו� מרובי� המקרי� 

גורל ארצו ושגשוגה היו תלויי� . המל� נתפס כמתוו� בי� נתיניו לאלי�. גדולי� של האל אשור מראשית מדינת�

מטרת מחקר זה היא לבחו� את תפקידו של המל� האשורי בפולח� ובטקס הדתי . ידיו� בקיו� טקסי� פולחני� על

� מחקר משווה של מקורות כתובי� וחזותיי�תו.  

תנאי חשוב ביותר להבנת הטקסי� . המתודולוגיה של מחקר זה משלבת ניתוח איקונוגרפיה ועיו� בטקסטי�

קהל היעד שלה�  , המלכותיי� והיחס בי� דמות לטקסט הוא זיהוי אתרי הפעילויות המלכותיות הריטואליות

  . והמקרי� של הפיכת� לאירוע תקשורתי

בתקופה האשורית החדשה מפתחי� הסופרי� האשורי� תורת המלכות שלמה שנית� לקנות אותה תיאולוגיה של 

יש ליחס חשיבות רבה לקשר בי� מלכות לאלוהות , אשורי��למרות שאי� עדויות להאלהת המלכי� הניאו. המלכות

�   .באשור ולאופי המקודש של שלטו� המל

. אטריבוטי� וסממני גדולה משותפי� רבי�, איכויות, אשורי וליצורי� על טבעיי� היו מאפייני�� למל� הניאו

סגולותיה� של � עבר תהלי� שבו רכש את בהתחשב במעמדו כמתוו� בי� האלי� לאנושות טבעי ביותר שהמל

כפי שנובע מ� העדויות הכתובות , אד��אלוהויות מגוננות ובייחוד הסגולות של אלוהויות מגוננות בעלי צורה דמוית

  .והחזותיות

א� הטקסי� שנערכו בה� לא היו אירועי� , מקדשי� היו המקו� שנועד בראש ובראשונה לטקסי הפולח�

מסיבה זו טקסי� אשורי� . ידי הרבי� והקהל שנכח כלל בעיקר העובדי� בקודש� תקשורתיי� מותרי� לצפייה על

אי� אנו מכירי� היצגי� חזותיי� שמקור� בעיטורי המקדש או שנית� .  ותדתיי� אינ� מוצגי� במלוא� באמנ

המידע שברשותנו על טקסי המקדש נובע ממקורות כתובי� . להבחי� בה� כמתארי� טקס שהתרחש במקדש

 ארמונות, לעומת זאת. נחלת� של סגל מקדש מצומצ� ממונה על קיומ�, כאמור, שמפרטי� טקסי� אלא אשר היו

אזורי� מיוחדי� . חלק מהטקסי� שנערכו בה� נית�  לזהות� כפולחניי�. יו מבני� רב תכליתיי�ה  מלכותיי�

במהל� מסע צבאי כמו ג� באר� אשור עצמה נערכו . בארמונות האשוריי� נועדו למטרות הקשורות לפעילות דתית

  .שאי�מקורות מי� ומקדשי� ני, טקסי� פולחניי� במוקדי� מקודשי� כגו� שערי העיר והארמו�

במקרי� שבה� . היצגי המל� כשהוא עור� טקס פולח� דתי ה� אירועי� תקשורתיי� בעלי חשיבות גבוהה ביותר

מקרי� אלה . נית� לזהות את הריטואל בטקסט ע� תיאורו במקור חזותי היה ריטואל פולחני זה אירוע תקשורתי

  .נדירי� ומיוחדי�

 � " אשוריות� חו�"עמולה האשורית החזותית על סמ� עדויות נית� לשחזר את קהל היעד של כתובות המלכי� והת

בראשיתה  של האימפריה האשורית החדשה היו . הווסאלי� לאשור) ירלי'זונג(המקרא ואסטילות של שליטי שמאל 

ואילו בשיא , אלה מלכי המדינות הווסאליות וממלכות שגובלות בה שאליה� הייתה מכוונת התעמולה האימפריאלית

אשר , תעמולה זו התבססה על התיאולוגיה האשורית המלכותית. תושבי אר� אשור עצמה �האימפריה גדולתה של 

  . קרוב לאלוהות ומובחר בעת בריאתו ממש, "על�אד�"ראתה במל� המושל� 

מכל ההיצגי� בעלי האופי הפולחני אלה שבה� מופיעה דמותו של המל� נותחו במחקר זה ונמצאו קשורי� לחגיגות 

בעיר erāb āli) (תהלוכות חגיגת הניצחו� , אלה ה� תמונות הצייד הריטואלי. akītu�המלכותי או לחגיגות ההניצחו� 

  .תהלוכות של מעלי מסי� וטקסי� ליד מקורות מי�, או במחנה

מתמזגות והופכות לחג צוהל אחד אשר היה יכול  akītu�חגיגות הניצחו� וחגיגות ה, בימי אסרחדו� ואשורבניפל

בנגינה  וה#א� במרכזו הייתה תהלוכה דר� שער העיר ורחובותיה כשהיא מל, צייד מלכותי וסעודת ניצחו� לכלול ג�

חגיגות הניצחו� . של ניצחו� מוכרי� במקורות הכתובי� מהתקופה האשורית המאוחרת akītuלפחות חמישה . ובזמר

' עלייתה של האימפריה במאה הטהיו ללא ספק האירוע התקשורתי המרכזי בי� כל הריטואלי� האשוריי� מאז 



2 

 

ההיצגי� של , לבד מ� המקורות הכתובי� המאוחרי�, על כ� מעידי�.  ' נ ועד שיא עוצמתה במאה הז"לפסה

Sחדר(תוכנית העיטור של כמה חדרי� בארמונותיו של אשורבניפל '; חדר הכס של אשורנִצרפל ב ;הלב�  האובליסק
1 

) כניסה לעיר( erāb āliמחזות של . )מערבי בנינוה� של הארמו� הדרו� XXXIIIחדר  ;של הארמו� הצפוני Iוחדר 

במהל� ההיסטוריה  .סנחריב ואשורבניפל', הצוהל מופיעי� בחפצי אומנות מונומנטאלית וזעירה של אשורנִצרפל הב

וע� התחזקותה של האימפריה האשורית השתנה קהל היעד של אירוע תקשורתי זה מהארצות הווסאליות 

רגע� הפומבי ביותר וג� השיא של הקרבת , השיא של טקסי הניצחו�. � לתושביה של אר� אשור עצמהושליטיה

הנס� הוא . המל� היה אמור לערו� אותו לעיני קהל המשתתפי� והצופי� בתהלוכת הניצחו�. היה הנס�, קורב�

. הוס� על ראש אויב כרותבמקרה של אשורבניפל הנס� . הרגע התקשורתי המרכזי בתו� אירוע תקשורתי גדול יותר

חיזקו את  akītu�ג� תהלוכות הניצחו� ותהלוכות ה. אנושי� חגיגת ניצחו� הייתה אפותיאוזה של הצגת המל� העל

 �דמות אידיאלית זו בצורת אסטילות . וקירבו אותו לתחו� האלוהי) ṣalam šarrūtija(דמותו האידיאלי של המל

הערצתו נכפתה על הארצות הווסאליות כהפגנת נאמנות לאדנות . נ"הלפס' הייתה נערצת באשור לפחות מהמאה הט

מחזות של הובלת שלל או מס ה� התמונה הנפוצה ביותר . כנראה יחד ע� פולח� אלי� אשורי� לאומיי�, האשורית

בזמ� הובלת שלל או מס פקידי� אשורי� ווסאלי� . וה� מקבילות להובלת מנחות לאלי�, באומנות האשורית

מחזות אלה ה� התפתחותה .  אותות הערצה וסממני גדולה כלפי המל� שהיה נהוג להפגי� רק כלפי האלי�מפגיני� 

. תופסי� את מקומ� של אלי� ר#שבה המלכי� האלוהיי� של השושלת השלישית של א, "סצנת ההצגה"של 

ותיות מרובות ועל פי על פי עדויות חז. התפתחותה של סצנה זו לכיוו� השני ה� האסטילות האשוריות המלכותיות

א� יכלו לערו� את , מקורות כתובי� מלכי אשור קיבלו במקרי� רבי� שלל או מס במקו� שבו התרחשה המלחמה

בכפייה של הפולח�  וה#מל“ אר� עוינת“ניצחוני אחד ב erāb āliלפחות , יחד ע� זאת. חגיגות הניצחו� ג� באשור

השליטי� המנוצחי� נרתמו לרכבו של מל� אשור . 'שלמנאסר הג ונית� להבחי� בה בכתובתו של, האשורי המלכותי

, איננו ביטוי מטפורי בלבד) 'וכו nīra emēdu, šādid nīri šuknušu(“ הכנעתי לעולי”הביטוי . בתהלוכת הניצחו�

כתובות בררכב מתארות אותו . ידי וסאלי� אשורי� ושליטי� מנוצחי��אלא הוא משק) פעולות ממשיות שנעשו על

שליחיו של חזקיהו הביאו את . ייתכ� וביניה� היה ג� אחז. פלאסר� רכבו של תגלת“ רצי� בגלגל”כי� אחרי� ומל

נ "לפסה 712� וכנראה היו חייבי� ג� להשתת) בתהלוכת הניצחו� שהייתה חלק ממנו ב akītu�מסיו לכלח לכבוד ה

ידי � אלא ג� על, רצת דמויות המל�הפולח� האשורי המלכותי נכפה לא רק באמצעות הע. ' בימיו של סרגו� הב

את רכבו  #תהלוכת הניצחו� של מל� אשור כשהווסאלי� ליו. השתתפות בטקסי הניצחו� של מלכי� ואלי� אשורי�

של המל� מצאה את דרכו לרומא העתיקה שבה האויבי� המנוצחי� הלכו אחרי מרכבתו של הנציב הצבאי המנצח 

 �  . וברחובות העיר porta triumphalisבתהלוכה מפוארת דר

הקבלת האויב לחיית בר מובילה להשוואת המל� לגיבורי� אגדיי� ואלוהיי� כמו . ניצחו� בצייד מסמל ניצחו� בקרב

הקשר בי� הריגת חיות בר והניצחו� על האויב עומד בבסיסה של התמזגות חגיגות הניצחו� וצייד . ִננ.רַ- ונרגל, גילגמש

תיאורו מופיע לראשונה . ד טקסי מלכותי מושרש עוד בתקופה האשורית התיכונהציי. נ"לפסה' טקסי כבר במאה הט

' נושא הצייד המלכותי נעל� מתבליטי הארמו� האשוריי� אחרי אשורנִצרפל הב. 'פלאסר הא� באנאלי� של תגלת

ולי כבר כחלק מחגיגות הניצחו� נער� א akītu�שילוב של חגיגות ה. 'אדד הה� ומהמקורות הכתובי� אחרי נכדו שמש

א� אשורבניפל החיה את הצייד הטקסי והעביר , אינו ברור.  א� לא נית� להוכיח זאת מעבר לכל ספק', במאה הט

או א� שחזר את הריטואל כולו כפי שהיה בתקופת  akītu�אותו מהשדה לעיר כחלק מעריכת חגיגות הניצחו� וה

לטקס  akītu�כת הניצחו� והצייד הריטואלי ע� הע� זאת ש בתקופתו שולבו תהלו, מסתבר.  בנייתה של האימפריה

, מג� ארצו, אנושי�גיבור על� באירוע זה  הועלה מעמדו של מל�. הפולחני ולאירוע התקשורתי המרכזי של הממלכה

 .באמצעות מיזוג הטקסי� המלכותיי� והפולחני� החשובי� ביותר לטקס אחד
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Ancient Near Eastern societies provide us with numerous examples of the highest religious 

authority being held by a head of state. Assyrian kings were high priests (šangû) of the god Ashur 

from the earliest times. The king as mediator between his subjects and the divine realm was 

responsible for the well being of the land and the correct conduct of religious ceremonies. The 

purpose of this thesis is to explore the place and role of the king in religious cults and ceremonies of 

the Neo-Assyrian period through the parallel exploration of visual and written sources. The 

methodology of the present study in general entails a complex approach developed in two main 

directions: exploration of the image and examination of the text. The most important 

methodological condition for comprehension of the royal rituals and correlation between the text 

and the image is a definition of the loci of royal ritual activities, their audience and their 

performance as ‘media events’. Among such loci are temples, palaces, portable shrines and spots of 

certain sacral importance. Rituals carried out in temples were not 'media events' to be seen by vast 

masses of people, and no lay audience was allowed at these ceremonies. Assyrian religious rituals 

were never entirely represented in the visual media and there are no pictorial sources deriving from 

Assyrian temples or representing cultic activity which can be recognized as taking place specifically 

in a temple.  All our knowledge of temple rituals comes from written sources describing those 

rituals and aimed at the limited circle of temple staff charged with performing them. Nonetheless, 

palaces were multipurpose structures, and some of the rituals held in them can be identified as 

sacral. Special suites were allocated to this purpose within Assyrian palaces. Royal ceremonies 

performed on the march as well as at home took place at other ritually charged spots as well, among 

them city and palace gates, and bodies or sources of water and portable sanctuaries. Representations 

of the king executing his ritual obligations are artistic depictions of ‘media events’ of great 

ideological importance. When the visual source can be correlated with the written we have a case of 

a ritual becoming a 'media event'. These cases are rare and specific.  

'Extra-Assyrian' evidence for the target audience of Assyrian royal inscriptions and visual 

propaganda can be found in the Hebrew Bible and steles of the vassal rulers of Sa'mal (Zenjirli). 

The intended audience of primary importance in the early periods of the Empire were kings of the 

client and border kingdoms, but the situation changes with the flow of time and in the culminating 

period of the Assyrian Empire the inhabitants of its heartland become the main target of the royal 

propaganda. This propaganda was based on Assyrian royal theology, which saw the ideal king as a 

being close to divine and chosen in the very moment of his creation.  

From among all the Neo-Assyrian visual representations of religious character, those in which 

the king's image is present, were analyzed in this study and found connected to the royal triumph or 

the akītu-festival. These are scenes of ritual hunt, triumphal erāb āli into a camp or a city, 

processions of tributaries, banqueting over victory, and ceremonies at bodies of water. Confluence 

of the triumph and akītu celebrations is evidenced in texts from the reign of Esarhaddon or 

Ashurbanipal. Either together with the ritual lion hunt and banqueting, or without them it became a 

joyful festival, which included a procession marching through the city gates and streets 

accompanied by music and singing. At least five such triumphal akītus are attested in Late Assyrian 

written sources. But the triumph was definitely the main media event among the Assyrian religious 

rituals from the rise of the Empire in the 9
th

 c. BCE until the zenith of its power in the 7
th

. This is 

attested in visual sources: in programmatic representations of the White Obelisk and Ashurnasirpal 

II's throne room and the program of several royal apartments of Ashurbanipal (room S
1
 and room I 

of North palace and room XXXIII of South-West palace at Nineveh). Depictions of joyful erāb āli 

are represented in monumental and minor art objects of Ashurnasirpal II, Sennacherib and 



Ashurbanipal. In the course of history and with the growth of the Assyrian realm, the main target 

audience of this media event changed from the vassal states and their king to the inhabitants of the 

Assyrian heartland. The culmination of the triumphal rites, their most public moment, and also the 

climax of the sacrifices was the libation. The king had to perform it in public so as to be observed 

by all the participants and spectators of the triumph. The libation was the main media moment 

within the more global media event. In the case of Ashurbanipal this was a libation over a severed 

head. The triumph was an apotheosis of the superhuman king. Both the triumph and akitu 

processions reinforced the elements of the king's ideal image (ṣalam šarrūtija), drawing him nearer 

to the sphere of the divine. This ideal image of the Assyrian king in the form of steles, was 

venerated in Assyria since at least the 9
th

 c. BCE. Their adoration was introduced in the vassal 

kingdoms, probably together with the cults of the Assyrian national gods, as an act expressing 

loyalty to the overlord. Thus the scenes of delivering tribute/booty to the king, the most frequently 

depicted motif in the Assyrian visual repertory, constitute a parallel to the delivery of offerings to 

the gods. Delivering tribute/booty is accompanied by Assyrian officials and vassals ascending the 

king in an attitude of worship, which otherwise is paid only to gods. The depictions of tribute 

delivery are a development of the presentation scene, in which deified kings of Ur III replaced the 

gods. The other result of evolution of the presentation scene are the venerated Assyrian royal steles. 

As follows from copious written and pictorial evidence the Assyrian kings often received tribute on 

the spot, but the victory celebrations might be performed in Assyria; though at least one triumphal 

erāb āli in a 'hostile land' accompanied by introduction of the Assyrian royal cult can be traced in 

Shalmaneser III's inscription.  In the course of the triumphal procession the subjugated kings pull 

the vehicle of the Assyrian monarch. The Assyrian royal cult was imposed not only by means of 

veneration of royal effigies, but also through participation in triumphal rituals of the Assyrian gods 

and kings. The triumph of the Assyrian emperor with vassal kings following the royal carriage, 

even found its way into ancient Rome where vanquished enemies would accompany the chariot of 

victorious army commanders in sumptuous processions through the porta triumphalis and the city 

streets. 

The victory in the hunt symbolizes the victory on the battle field. The equation between an 

enemy and the wild animals implied a comparison between the king and legendary and divine 

heroes such as Gilgamesh, Ninurta or Nergal. The association between killing of wild beasts and 

defeat of the enemy lies in the 9
th

 c. BCE or earlier at the base of merging the triumph and the ritual 

hunt, but is found already in the literary composition of Tiglath-Pileser I. Akītu-celebrations being a 

part of a triumph already in the 9
th

 c. BCE is very probable, but not yet unequivocally proved. 

Whether Ashurbanipal revives the ritual hunt, transferring it from the steppe into the city, as part of 

a triumphal akītu or restores the entire procedure as it was in the period of building the empire, it 

becomes in his reign the central religious rite and media event of the realm, elevating the status of 

the supernatural heroic king, protector of the country, by merging the most important royal and 

sacral rituals into one ceremony.   

 



 היררכיות מרבות רזולוציות
 להצגה ממוחשבת

 
 

 נטע סוקולובסקי   מאת

 
 יהאד אל סאנע'ג'   דרהמנחה

 
 תקציר

 
 

תכנון ,  רפואהיחקרמבהיא תופסת חלק נכבד  .נוהיות חלק בלתי נפרד מחיי לכהגרפיקה ממוחשבת הפ
  מחדתית ואמיתיתהשאיפה להשיג תמונה איכו .כללכ ואינטרנט משחקי מחשב, יישומים צבאיים, ערים

 לתיאור מפורטיםנתונים מסדי של  ם ליצירתובילוה, אידךמ בניית מודליםושיפור בטכנולוגיות הסריקה ו
 תהגראפי של החומרה יהתויכולמחורג הקיימים כיום הנתונים מסדי  של גודלם.  גראפייםםאובייקטי

 . באופן אינטראקטיביםלהציג
 

 בזמן בכך לאפשר את הצגתם ו הנתוניםין את סיבוכיות מסדילהקטמתעתדת   level-of-detailהגישת 
דוגלים זו  שיטהונות עקר. מידת הצורך כלמקורנאמנה היא שומרת את התצוגה הויזואלית שבעוד , אמת

מיקום הצופה וכיוון , תאורהבהתאם לפרמטרים של רזולוציה המשתנה צוגו ביי ל ידימודל עה בהצגת
 triangleלא רק עבור  level-of-detailה עקרי גישת את ליישם ניתן י  כבעבודה זו אנו מראים. מבטו

mesh rendering, מידע גראפי של אלא גם עבור סוגים נוספים. 
 

-levelו  multiresulation-hierarchies  העקרונות ב שלםמחקר זו אנו חוקרים את ישימותבעבודת 
of-detail  את עקרונות השיטה הרחבנו , לשם כך. תחשבממו ה גראפיתתצוגשל נוספים תחומים עבור
 volume(נפח , )terrain rendering(שטח פני  :תחומים בשלושה  להצגהםאלגוריתמילהמוכרת 

visualization( ,ואדיווי) video browsing( .ת על בנייים מבוססללו ה השיטותתשושלהאלגוריתמים ל 
 ההיררכיות אלו. יבוד המוקדם בשלב העmultiresulation hierarchy)( בות רזולוציותורמהיררכיות 

 .םת המשתמש והיישוו המתאים לדרישג לשליפת הייצוקציהת האפלימשמשות בזמן ריצ
 
 

בדרך כלל שכן  בגרפיקה ממוחשבת מאתגרתמשימה  הינה )terrain( שטחפני הצגה אינטראקטיבית של 
 Persistentקראת אנו פיתחנו שיטה הנ. מיליוני משולשיםמאות ממורכבים  שטחלייצוג הנתונים מסדי 

Grid Mapping ,נקודת מבטה תלויהצגהמיועדת לה ) view-dependent (המוטיבציה . של השטח
חומרה בהתקדמות הל וצ פני שטח על ידי ניאפשר הצגה אינטראקטיבי שלעבודה זו היא להעיקרית של 

 ,יהגראפ לתכנת את המעבד ,לת החדשההיכו .תומכת שחומרה זו מתקדמותפונקציות ההגראפית ויישום ה
כך להשיג בו, )GPU (יהגראפ למעבד )CPU(מעבד המרכזי החישובים מהניכר חלק העברת שרת פמא

יחודית לחישובים יארכיטקטורה ההבזכות , יתרה מכך.  באפליקציהביצועים טובים יותראיזון עומסים ו
 מתרחשתם שלנו ייוצא שעיקר האלגור יהגראפ של המעבד טכנולוגית החומרהות וימקבילה, וקטורים

 . לשאר גורמי האפליקציהCPU את ה מפנה ובמעבד הגראפי
 

  לחלוקההטלה זו מביאה. פיאמעבד גרב מתבצעת פני השטח מהמסך על persistent grid-ההטלה של ה
 תנקבע persistent grid-הותו של סיבוכי.  באופן אוטומטישטחתלוית מבט של האזור הנראה של ה

מכאניזם פיתחנו ,  ענקייםשטחים להציג בכדי.  של החומרה הגראפיתrendering- ה ליכולתבהתאם
 הראו כי ניסויינו. )texture memory( הטקסטורות ןזיכרוהנתונים החורגים מגודל של מסדי לניהול 

 .    היםוביצועים גבתוך שמירה על בעזרת האלגוריתם ניתן להשיג תמונות איכותיות 



 נפחיםאנו מתארים את ה. volume data)( מודלים בעלות נפח הצגתהשני הוא בהקשר של  מחקרנו
 renderingם הקיימים עבור ילנצל את היתרונות האלגוריתמיבמטרה , tetrahedral mesh-הגדולים כ

 tetrahedral של rendering-אנו מתמקדים בתכנון ופיתוח מבנה נתונים אשר תומך ב .של משולשים
meshרזולוציות שונות ב. 

 
כיווץ של - לקידוד קומפקטי של מודלים הבנויים על ידי חציHalf-Edge Treeפיתחנו מבנה נתונים חדש 

רסה י מיוצגים באופן יעיל על ידי ג)updates (השינוייםבין  התלות ייחס. )half-edge collapse (צלעות
שפחות בשל העובדה . רחב במאלות ו לפעול המותאמתview-dependence treeשל מורחבת 

 full-edge (כיווץ מאשר על ידי פעולת כיווץ מלא- מושפעים על ידי פעולת חצים גיאומטרייפרימיטיבים
 (collapse , םמהיישוגים את התוצאות שהתקבלו יאנו מצ . חסכוני יותר של המודלגייצוניתן להשיג 

 .ווץ מלאכיווץ וכי-כן את ההשוואה בין חצישלנו על מודלים שונים ו
  
 

וידיאו הולידו שיפור תחות הטכנולוגיות ליצירת ושמירת תפהה. מחקרנו האחרון עוסק בהצגת קבצי וידאו
 משימה מורכבת ,אדם- מעובדים על ידי בניוהוידיאכלל נתוני כ. יםנוצרש ווידיאקבצי ה  שלבאיכות וגודל

לבניית אוטומטיים  לספק אלגוריתמים  היא,ווידיאקבצי חשובה בתחום הצגת ה ,תנולכן מטר. גוזלת זמןה
 .בכך להקל ולייעל את עבודת האדםו, תקציריי וידאו

 
בשלב העיבוד .  של וידאו ברזולוציות רבותהצגהה ו ליצירFrame Hierarchyפיתחנו שיטה הנקראת 

. ותדומ) frames(  תמונות המקורי על ידי מיזוגומהוידיא היררכיה של תמונות   במחקר מובאות,המוקדם
 מהלךב. בין תכונותיהן ותוצאותיהן השוואה ותמונותאנו מציגים מספר מטריקות למדידת דמיון בין ה

תאם לדרישות בה והוידיאפרמטרית של  הצגה ליצירתה הנתונים משמש  מבנ,ת האפליקציהריצ
 .ולפונקצית הדמיון המוזכרת לעילאילוצי זמנו , המשתמש

 
 
 

 view-dependent(הצגה תלויה נקודת מבט , )levels of detail( פירוט רמות :מילות מפתח
rendering( , היררכיות מרובות רזולוציות)(multiresulation hierarchy , הצגת פני שטח)terrain 
rendering( , הצגת נפח)volume visualization( , הצגת וידיאו)video browsing.( 
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ABSTRACT 

 
Computer graphics has become an integral part of our daily life. It has found varied 
applications from games and entertainment to the design of complicated space 
shuttles. The desire to achieve a high quality real image, on the one hand, and the 
improvement in modeling and scanning facilities, on the other, has led to the 
generation of huge datasets. Such datasets usually exceed the interactive rendering 
capability of the available graphics hardware.  
 
Level-of-detail (LOD) techniques seek to reduce the complexity of the rendered 
dataset while keeping its visual appearance close to the original. The basic operation 
that a view-dependent LOD model is required to support is extracting an adaptive 
representation of the objects with resolution varying over different regions of the 
same surface. The level-of-detail approach, which was first introduced for triangular 
mesh rendering, seems to have potential use in different fields of computing 
visualization.  
 
In this thesis we study the power and applicability of multiresolution hierarchies and 
levels of detail in various visualization fields. We have developed approaches in three 
fields: terrain rendering, volume visualization, and video browsing. All these 
approaches are based on the construction of multiresolution hierarchies during a 
preprocessing stage. The generated hierarchies are used at runtime to guide the 
selection of the appropriate model representation according to the user and application 
requirements. 
 
Interactive rendering of terrain datasets is a challenging problem in computer graphics 
since these datasets are usually represented by millions of triangles. We have 
developed Persistent Grid Mapping (PGM), a novel framework for view-dependent 
terrain rendering. It utilizes the recent advantages of the current graphics hardware 
such as displacement maps and programmability. Programmability of the vertex and 
fragment processors allows the major part of the computations to be performed within 
the GPU instead of CPU. Such design contributes to high performance of our 
algorithm due to computational power and parallelism of calculations within the GPU. 
 



The PGM algorithm relies on the GPU to map the persistent grid from the screen onto 
the terrain. The complexity of the persistent grid is adapted to the rendering 
capabilities of the graphics hardware. The perspective mapping of the persistent grid 
remeshes the visible region of the terrain in a view-dependent manner with local 
adaptivity. The rendered mesh ensures the absence of cracks and degenerate triangles 
that may cause the appearance of visual artifacts. In addition, we provide an out-of-
core scheme to support the rendering of large terrains that exceed the size of texture 
memory. Our experimental results show that the PGM algorithm provides high quality 
images at steady frame rates.   
 
The second application field that we have considered is in the context of volumetric 
data visualization. To utilize the advanced algorithms proposed for polygonal 
rendering, large volume datasets are represented as tetrahedral meshes. The emphasis 
of our work is in designing and developing data structure which supports level-of-
detail rendering of tetrahedral meshes. 
 
We have developed Half-Edge Tree (HET), a novel data structure for compact 
encoding of LOD models built using half-edge collapse. The dependency relation is 
efficiently described using a version of the view-dependence tree customized for half-
edge collapse. Since a half-edge collapse affects fewer tetrahedra than a full-edge 
collapse, variable-resolution representations with finer granularity can be extracted. 
We present the results achieved using our implementation and comparisons between 
full-edge and half-edge collapses on various datasets. 
 
The advances in video acquisition and storage technologies have increased the quality 
and size of the generated video data. Video data are usually processed by a human 
being in a tedious time-consuming task. Therefore, providing algorithms for 
automatic generation of video summaries is an importance task in video visualization.   
 
We have developed the Frame Hierarchy, a novel approach to generate a 
multiresolution representation of video data. Frame hierarchy is constructed off-line 
from the original video segment by iteratively merging similar frames. We present 
and compare several metrics for measuring frame similarity. In real-time, the 
generated data structure is used to provide a level-of-detail visualization of the video 
segment in an adaptive manner based on the user’s requirements. 
 
 
Key words: Levels of detail, view-dependent rendering, multiresolution hierarchies, 
terrain rendering, volume visualization, video browsing. 



 פונקציות עצמת מאמץ לאורך קו בתחומים תלת ממדיים
  נטע עומר: מגישה

  זוהר יוסיבאש' פרופ: מנחה

  

הפתרון האנליטי של משוואות האלסטיות עבור גופים תלת ממדיים בעלי סדק או פינה 

שדות התזוזה . הוא בעל חשיבות רבה בתחומי מכניקת השבר) המאפיינים קו סינגולרי(

י פונקציות עצמיות המוכפלות "מאופיינים ע) במקרה הדו ממדי(ארית בקרבת נקודה סינגול

שדות , ממדית ידוע זה שנים רבות-למרות שפתרון הבעיה הדו. במקדמי עצמת המאמץ

בעבודה זו . עדיין מעסיק מחקרים רבים) במקרה תלת ממדי(התזוזה בקרבת קו סינגולארי 

הפתרון . במקרים תלת ממדיים, ולאריאנו מציגים את הפתרון האסיפטוטי בסביבת קו סינג

- בטווח דוהאלסטית האסימפטוטי המוצג בקרבת הקו הסינגולארי מבוסס על פתרון הבעיה 

ממדי כך שהערכים העצמיים והפונקציות העצמיות בטווח הדו ממדי הם חלק מפתרון הבעיה 

עיה התלת ממדית וכן מקדם עצמת המאמץ המוכר מהבעיה הדו ממדית הופך בבהאלסטית 

משוואות האלסטיות כדי שפונקציות אלו יקיימו את .  התלת ממדית לפונקצית עצמת המאמץ

הנובעות " פונקציות צל"מתלוות פונקציות  המכונות ,  בטווח התלת ממדי) מסדר שניח"מד(

  .מהערכים העצמיים והפונקציה העצמית

ליטית עבור חומרים אופן חישוב הפונקציות העצמיות ופונקציות הצל מוצג בעבודה זו אנ

ונומרית בשיטות אלמנט סופי מסדר גבוה עבור חומרים אנאיזוטרופיים וגופים , איזוטרופיים

  .המורכבים ממספר חומרים

בהן אנו נעזרים בפתרון התזוזות המלא בקרבת הקו , בעזרת מספר דוגמאות נומריות

משמש כאחת השיטות הנפוצות ביותר לחישוב ה אנו מראים כי אינטגרל , הסינגולרי

ללא צורך בהנחת , הוא אכן אינטגרל משמר בגוף תלת ממדי הנקודתימקדמי עצמת המאמץ 

אנו מציעים שיטה , בנוסף. מאמץ מישורי או עיבור מישורי כפי שהיה נהוג לחשוב עד כהמצב 

 ךללא צורודתי הנקפשוטה אשר בעזרתה ניתן לחשב בדיוק רב את מקדמי עצמת המאמץ 

בחישוב אינטגרל השטח המהווה חלק מאינטגרל 

1XJ

1XJוחישובו מוריד את דיוק התוצאה . 

  ובאינטגרל הקיימות היוםהחיסרון העיקרי בחישוב פונקצית עצמת המאמץ בשיטות 

 ערך פונקצית עצמת המאמץ מחושב עבור  דהיינו,בפרט הוא שהחישוב נעשה באופן נקודתי

אנו מציגים בעבודה זו שיטה חדשה המאפשרת , לכן. נקודה מסוימת לאורך הקו הסינגולרי

  .הסינגולרי של פונקצית עצמת המאמץ לאורך הקו קירובלחשב 

1XJ

[ ]J R

 - ההשיטה המוצגת בעבודה זו עבור מציאת פונקציות עצמת המאמץ היא הרחבה של שיטת

dual singular function method) המוכרת מהבעיות הדו ) המבוסס על פונקציות דואליות

מחושב על משטח צילינדרי בעל ה שיטה חדשה זו מציגה את האינטגר. ממדיות ל 



. Rס  אינטגרל זה אינו משמר אלא תלוי בבחירת הרדיו.הסינגולרימסביב לקו  Rרדיוס 

אנו מחפשים קרוב ,  אינה ידועההסינגולרי לאורך הקו המאמץמאחר ופונקצית עצמת 

 מתבססים על המאמץמקדמי הפולינום המייצג את פונקצית עצמת . פולינומי לפונקציה זו

 השיטה היא .נטים סופיים וכן על קרוב פתרון הבעיה בעזרת שיטת אלמהאינטגר

  .  בעזרת חישוב נוסףESIF -אדפטיבית בה ניתן להעלות את דרגת הפולינום המייצג את ה

]ל  ]J R

, השיטה שפותחה מוצגת בעבודה זו עבור גופים בעלי סדקים או חריצים בזוויות שונות

השיטה . אנאיזוטרופים או מורכבים ממספר חומרים, המורכבים מחומרים איזוטרופיים

.  עבור מספר רב של דוגמאות בהן הפתרון המדויק של פונקציות עצמת המאמץ ידוענבדקה

, היה מדויק מאוד, בדרגות שונות של פולינומים, בכל הדוגמאות הייצוג הפולינומי שהתקבל

התייחסות מיוחדת ניתנה למקרים בהם מתקבלים . בעל שגיאה יחסית של פחות מאחוז אחד

ות אלו נפוצות במיוחד בסדקים בין שני חומרים שונים ולכן בעי. ערכים עצמיים קומפלקסים

מספר דוגמאות בשימוש בשיטות אלמנטים . השיטה הורחבה לטיפול בבעיות מסוג זה

סופיים מסדר גבוה המייצגות סוג בעיות זה ממחישות את הדיוק הגבוה של השיטה ואת 

  .יעילותה

  

לבעיות אלסטיות בקרבת קווים עבודה זו סוגרת פער בהבנת הפתרונות האסימפטוטים 

ותוך כך מפתחת שיטה לחישוב הפונקציות העצמיות ופונקציות הצל וכן חילוץ , םסינגולאריי

מתוך פתרונות אלמנטים , הייצוג הפולינומי לפונקציות עצמת המאמץ לאורך קו סינגולרי

  .סופיים



Edge Stress Intensity Functions in Three Dimensional Domains 
By: Netta Omer 

Advisor: Prof. Zohar Yosibash 

 

The elastic solution in the vicinity of corners or edges (as crack fronts) is addressed in 

this thesis as it is of major importance in the engineering discipline of linear elastic 

fracture mechanics (LEFM), because it is associated directly or indirectly with 

fracture criteria and crack propagation. 

Solutions of linear elastic problems in two-dimensional (2-D) polygonal domains in 

the vicinity of reentrant corners and crack tips are known to be expressed as an 

asymptotic series and described by eigen-functions multiplied by Stress Intensity 

Factors (SIFs). However, the solution in the vicinity of edges in three-dimensional (3-

D) domains was not well investigated yet therefore it is derived herein as an 

expansion series. It is described by 2-D eigen-pairs multiplied by Edge Stress 

Intensity Functions (ESIFs) and followed by an infinite number of shadow functions, 

each multiplied by a derivative of the ESIF. The computational method of eigen-pairs 

and shadow functions based on high order FE method, is explained in details for 

isotropic, anisotropic and multi-material domains. 

For the point-wise computation of the ESIFs the 2-D -integral was extended in the 

past to 3-D domains, resulting in the path-area 

J

1XJ -integral. For several examples for 

which we obtained the fully 3-D displacement fields (neither plane strain nor plane 

stress) we demonstrate that the path-area  integral in 3-D is indeed path 

independent. It is also demonstrated that once the path integral part of 

1XJ

1XJ  is 

computed (without the area integral that contains large numerical errors) it can be 

used in conjunction with Richardson extrapolation to evaluate  accurately. 
1XJ

For the computation of the entire functional representation of the ESIFs along an edge 

the dual eigen-functions and special constructed extraction polynomials are used, 

proposing a new extraction method for the ESIFs named quasi-dual function method 

(QSFM). The method is implemented as a post-solution operation in conjunction with 

the p -FEM. It can be interpreted as an extension of the dual singular function 

method in 2-D domains, and involves the computation of a surface integral  

along a cylindrical surface of radius 

[ ]J R

R  away from the edge. A hierarchical family of 



extraction polynomials required by the QDFM was constructed making the method 

adaptive in the sense that it increases the degree of the extracted ESIF polynomial, 

thus enables a reliable and efficient determination of ESIFs. 

We tested the extraction method on 3-D elastic isotropic, anisotropic and multi-

material interfaces domains (complex eigen-pairs cases are included), for which the 

exact solution of the ESIF is provided to demonstrate the QDFM performance. It has 

been shown to be powerful, efficient and accurate, providing the polynomial 

representation of the ESIF with a relative error of less than1% . 

 

This work provides the solution of the elastic problem in the vicinity of edges and 

completes a gap in computing both the expansion series and the ESIF extraction in 

the vicinity of edges. 



 םחיזוי פרמטרים של האות ופרמטרים של מידע בערוצי תקשורת אלחוטיים קרקעיים ואטמוספריי : נושא

 לי ירקוני-נטע : שם

 נתן קופיקה' פרופ, נתן בלאונשטיין' פרופ : מנחים

 

עבור מערכות , המטרה העיקרית של המחקר היא לבנות גשר בין הפרמטרים של הערוץ לבין הפרמטרים של המידע

 ).גם רדיו וגם אופטיות (תיואלחוט

 :שלבי המחקר הינם

 .השפעת מאפייני השטח על המידע העובר בערוץ, ים הפיזיים של הערוץהגדרת המאפיינ .1

 .דעיכה מהירה ודעיכה איטית, הפסד מסלול: ניתוח סוגי דעיכה שונים  .2

 .י ניתוח ניסויים"תיאורה המתמטי ווידואו ע, סקירת תופעת הדעיכה 

עבור מיקומים שונים , י המודל המוצע"ייני הדעיכה עבור אזורים עם מאפיינים שונים עהדגמת חקר מאפ 

 .של אנטנות בעלות מאפיינים שונים

 .קישור מאפייני הערוץ לפרמטרי המידע .3

 .י הגישה הקלאסית"הגדרת פרמטרי המידע הבסיסיים ע 

 .ות המוצעפיתוח גישה חדשה ופשוטה לחישוב פרמטרי המידע בהתבסס על מודל ההתפשט 

י הפרמטר "מקשרים אותם לפרמטרי המידע ע) אם רדיו או אם אופטי(אחרי הגדרת פרמטרי הערוץ  

בתקשורת אופטית אנו גם משתמשים בהגדרת הפרמטר הריסאני  בשילוב עם אינדקס התנודות . הריסאני 
2
Iσ. 

קח ומודל זה ל. אטמוספירה-עבור תקשורת קרקע מצאנו מודל התפשטות אשר מכסה טווח רחב של תדרים .4

, טורבולנציות(זאת בנוסף להפרעות אטמוספריות , ו באופן טבעי והפרעות מלאכותיותנוצרשבחשבון הפרעות 

אלא גם על ,  יש לצבור מידע לא רק על הפסד המסלול)link budget design(מנת לתקצב ערוץ -על...). גשם 

 .סיגנלהדעיכה המהירה והאיטית של ה

מאפשר לנו לתקצב ערוץ בהתבסס על תופעת הדעיכה ולבסוף לחזות את פרמטרי המידע כגון המודל המוצע  .5

 ).BER(יעילות ספקטרלית וקצב שגיאות הביט , קיבולת, ) SNR(יחס אות לרעש , Kהפרמטר הריסאני  

ניתוח זה . שורת מוצלחת כמאפיין של תקoutage probabilityי הצגת "ניתחנו מאפייני התפשטות ודעיכה ע .6

 .צמחייה בנוסף לסוגי שונים של רשתות לוויינים, כפריים, עירוניים, בוצע עבור סוגים שונים של ערוצים



Subject : Signal Key Metrics and Data Stream Parameters Prediction in the Land and Atmospheric 

Wireless Communication Links. 

Author : Nathalie Yarkony 

Advisors : Prof. Blaunstein , Prof. Nathan Kopeika 

 
The main goal of this thesis is to build a corresponding bridge between the channel 

parameters prediction mechanism and the data stream parameters prediction mechanism, for both 

radio and optical wireless communication links.  

1. We analyze the terrestrial communication links types, presenting all the features of terrain and 

how the terrain built-up structure affects signals passing through such channels. 

2. We analyzed different types of signal fading: path loss, slow and fast fading. 

– Review of fading phenomenon and its mathematical description and an experimental 

verification of this phenomenon.  

– Demonstrate the way to investigate loss characteristics of the signal and its fading within 

different land communication links. This is done using the multi-parametric stochastic 

approach, taking into account the above features of the built-up terrain and various mutual 

positions of the terminal antennas with respect to obstructions surrounding and covering all 

practical cases of stationary and mobile communication links. 

3. The next stage is to gain knowledge about the parameters of these channels and connect them 

to the data stream parameters, such as K parameter, signal to noise ratio (SNR), capacity, 

spectral efficiency, and bit error rate (BER). This is again done in several steps: 

– Definition of the fundamental parameters of data stream using the classical approach. 

– Developing a simplified approach based on the stochastic propagation model. 

– After defining the physical parameters of each channel, whether radio or optical, we connect 

them to the data stream characteristics using the Ricean K parameter. In optical 

communication we also use the Ricean K parameter along side of the scintillation index Iσ 2 . 

4. We have found an adaptive propagation model, which covers the wide spectrum of frequencies 

from several hundreds of Megahertz to several hundreds of Terahertz. This model takes into 

account most natural and man-made features of the terrain for land communication links, as 

well as atmospheric processes (such as turbulence, rain etc.) for land-atmospheric platform 

links.  



5. The proposed model for land-atmospheric links allows us to perform link budget calculations 

based on fading phenomena and finally to predict data-stream parameters. 

6. We have analyzed propagation characteristics and fading phenomena in land-satellite 

communication links by introducing outage probability as a characteristic of successful 

communication. This analysis was made for different land communication environments, rural, 

mixed and urban, as well as for different satellite networks, such as GlobeStar, Iridium, etc. 

 



Nutritional physiology in fat sand rats: managing with a diet high in oxalate 

Submitted by: Niv Palgi 

Supervisor: Prof. Berry Pinshow 

Abstract: Fat sand rats (Psammomys obesus; Gerbillinae, Rodentia), are diurnal, murid 

rodents from the Saharan and Arabian deserts, and can feed exclusively on plants of the 

family Chenopodiaceae that contain high oxalate concentrations.  The ingestion of 

oxalate is toxic to most mammals because it chelates calcium, removing calcium from 

plasma, and because decreases the calcium availability from food.  Despite this, fat sand 

rats ingest large quantities of oxalate daily.  The goal of my research was to examine the 

means by which they are able to do so.  Oxalate is not metabolized by any known animal 

enzyme, but it can be degraded by bacteria.  Therefore, I hypothesized that fat sand rats 

depend heavily on oxalate degrading bacteria to 1) detoxify their food from oxalate, and 

2) to free usable calcium from their food. 

I measured oxalate intake and excretion in wild-caught fat sand rats feeding on 

their natural diet of saltbush (Atriplex halimus).  I found that fat sand rats ingest over 300 

mg of oxalate daily, that some 25% of the ingested oxalate is excreted in fæces and about 

3% of the ingested oxalate is excreted in urine.  The disappearance of the rest of the 

ingested oxalate was due to the action of intestinal oxalate degrading bacteria.  I 

identified the bacterium involved in metabolizing oxalate as Oxalobacter formigenes. 

From these experiments, I concluded that intestinal O. formigenes are the main means by 

which dietary oxalate is eliminated. 

Oxalate usually occurs in saltbush and other chenopod plants as sodium oxalate, 

its soluble salt.  Therefore, I examined if these bacteria can also degrade the highly 

insoluble salt, calcium oxalate.  To address this question, I measured oxalate intake and 

excretion in fat sand rats that were raised commercially for 15 years (~15 generations) on 

a diet consisting exclusively of commercial pellets that contained an excess of calcium in 

respect to oxalate, i.e. a calcium:oxalate ratio of 5:1, as opposed to a 1:4 ratio in the 

natural diet of saltbush. I discovered that, when feeding on the commercial pellet diet on 

which they were  weaned, fat sand rats degrade >30% of the oxalate that they ingest 

(<100 mg oxalate/day).  Also, these rats harbor oxalate degrading bacteria, O. 

formigenes, in their intestines, capable of degrading oxalate in calcium oxalate in vitro.  I 



concluded that the fat sand rats� intestinal oxalate-degrading bacteria population remain 

viable, even when these bacteria have only calcium oxalate to digest, and that this ability 

may enhance calcium availability to fat sand rats when feeding on their natural diet of 

saltbush. 

To complete this enquiry, I compared oxalate intake and excretion between the 

wild and laboratory-bred animals, both fed natural high-oxalate diet of saltbush to 

determine 1) whether laboratory bred fat sand rats can switch back to their potentially 

toxic natural diet of saltbush, even after 15 generations of feeding strictly on pellets; and 

2) whether the different dietary histories of wild and laboratory-bred populations are 

reflected in their ability to eliminate dietary oxalate. 

There were no significant differences in oxalate intake or excretion between the 

groups fed either saltbush or alfalfa.  However, due to differences in dietary calcium 

content, in both groups only 23-25% of the ingested oxalate was excreted when fed 

saltbush, yet nearly all (97%) of the ingested oxalate was excreted when fed alfalfa.  

Thus, even after generations of feeding on a commercial low-oxalate diet, fat sand rats 

maintain intestinal oxalate-degrading bacteria that appear to increase in number and 

activity when presented with the natural chenopod diet. 

Finally, I examined whether an antibiotic treatment directed against O. formigenes 

affects oxalate intake and excretion in fat sand rats.  Fat sand rats responded to antibiotics 

(chloramphenicol) by increasing their fecal, but not their urinal oxalate excretion.  The 

increased fæcal oxalate excretion after the antibiotic treatment was also accompanied by 

a significant increase in fecal excretion of calcium, to the point where fat sand rats 

excreted more calcium than they ingested.  This further strengthened my hypothesis that 

oxalate-degrading bacteria play an important role in the acquisition of calcium in fat sand 

rats.   

To summarize, fat sand rats ingest >300 mg oxalate/day in their food, most of 

which is eliminated by oxalate degrading bacteria inhabiting the large intestines.  These 

bacteria can degrade not only the soluble form of oxalate, but also the insoluble form, 

calcium oxalate and can thus free dietary calcium for absorption.  Hence, oxalate 

degrading bacteria enable fat sand rats to use a resource, i.e., chenopod plants, that is 

abundant in their habitat yet scarcely used by other mammalian herbivores.         



 התמודדות עם מזון עשיר באוקסלאט � פיסיולוגיה של תזונה בפסמון המדבר: נושא העבודה

 ניב פלגי: מגיש

 ברי פינשאו' פרופ: מנחה

יכול להתקיים על , הנפוץ במדבריות סהרה וערב, מכרסם פעיל יום, )Psammomys obesus(פסמון המדבר  :העבודה תקציר

חומר רעיל  , צמחים אלה מכילים כמויות גדולות של אוקסלאט .בלבד) Chenopodiaceae(דיאטה של צמחי משפחת הסלקיים 

 נזק מאכילת אוקסלאט עלול להתבטא בעוויתות  .הנקשר לסידן ומשקיע אותו ובכך מוריד את ריכוז הסידן בדם, לרוב היונקים

בגלל הזיקה , בנוסף.  היווצרות אבני כליהכפי שקורה ב,  סידן ברקמות תוך כדי פגיעה בתפקודן-שרירים ובשקיעת גבישי אוקסלאט

אוקסלאט היא תרכובת אשר אינה עוברת פירוק על ידי .  הוא מקטין את זמינות הסידן מהמזון, הגבוהה של האוקסלאט לסידן

מדבר לכן ההיפותזה בבסיס עבודתי היא כי פסמון ה.  ידי חיידקים-אולם היא יכולה לעבור פירוק על, אנזימים הידועים ביונקים

 .     מנת להימנע מהרעלה ולהעלות את כמות הסידן הזמינה לספיגה מהמזון-מתבסס רבות על חיידקים סימביוטיים מפרקי אוקסלאט על

) Atriplex halimus(מדדתי את מאזן האוקסלאט הנאכל והמופרש בפסמונים הניזונים מצמחי מלוח קיפח , תחילה

וכי , ג אוקסלאט ביום" מ300מצאתי כי פסמונים אוכלים כמות העולה על .  רמת הנגבהמשמשים כמזונם הטבעי באזור , )סלקיים(

כן מצאתי שההיעלמות לכאורה של שאר .   מהכמות מופרשת בשתן3%- מכמות זו מופרשת בצואה וכן כי רק כ25%-רק כ

, ב בפירוק האוקסלאטמצאתי את מין המעור.  נובעת מפעולתם של חיידקיי מעיים מפרקי אוקסלאט, האוקסלאט שנבלע

Oxalobacter formigenes ,כה במספר מיני יונקים-ואשר נמצא עד, הוא חיידק המשתמש באוקסלאט כמקור אנרגיה יחידי  .

 . הוא האמצעי העיקרי לפירוק אוקסלאט הנבלע, הנמצא נמעיי הפסמון, O. formigenesהסקתי כי החיידק 

אוקסלאט , מסיסה-מון יכולים לפרק אוקסלאט גם בצורתו הכמעט בלתיבדקתי האם חיידקים מפרקי אוסלאט במעי הפס

על דיאטה של )  דורות15~כ( שנים 15בדקתי את מאזן האבילה וההפרשה של אוקסלאט בפסמונים אשר גודלו במשך . הסידן

 לטובת 4:1פוך של לעומת יחס ה( לטובת הסידן 1:5כופתאות בלבד אשר הכילו עודף של סידן ביחס לאוקסלאט ביחס מולרי של 

לכן על מנת לשרוד במעיי הפסמון במצב , דיאטה זו אינה מכילה אוקסלאט בצורה של אוקסלאט הנתרן).  האוקסלאט בצמחי מלוח

 .  זה חייבים חיידקים מפרקי אוקסלאט לפרק אוקסלאט הנמצא כאוקסלאט הסידן

כן שבגלליי , ות האוקסלאט אשר הם בולעים מכמ30%-פסמונים מפרקים כ, גיליתי כי כאשר הם ניזונים מכופתאות

 .O וכן שחיידקים אלה משתייכים למין in vitroסידן בתרבויות -פסמונים אלה מופיעים חיידקים היכולים לפרק אוקסלאט

formigenes  .מעי הפסמון מתקיימת גם כאשר המקור היחידי לאוקסלאט הסקתי כי אוכלוסיית החיידקים מפרקי האוקסלאט ב

לא , ולכן ניתן להניח כי יכולת זו לפרק אוקסלאט הנמצא כאוקסלאט הסידן מגבירה את זמינות הסידן, נמצא רק כאוקסלאט הסידן

 . מזונו הטבעי של הפסמון, סידן ככופתאות אלא גם במקורות עניי סידן כגון צמחיי מלוח-רק במזונות עשירי

השוויתי מאזן באכילה והפרשה של אוקסלאט בין פסמונים שנלכדו בטבע ובין פסמונים , להשלמת מערכת ניסוי זו

 לניסוי זה שתי .צמחי מלוח וצמחי אספסת: האכלתי אותם בשתי דיאטות שונות. שגודלו במעבדה על דיאטה של כופתאות בלבד

 שנים יכולים לחזור ולהיזון מהדיאטה הטבעית של צמחי מלוח 15 במשך האחת לבדוק האם פסמונים שגודלו על כופתאות: מטרות

באה לידי , ובעיקר בתזונה בין שתי הקבוצות, השנייה למצוא האם ההבדלים בתנאי הגידול. מבלי לגלות סימני הרעלת אוקסלאט

 ).  אספסת(דן והן בתזונה עתירת סי) מלוח(הן בתזונה עתירת אוקסלאט , ביטוי ביכולת שלהם לפרק אוקסלאט

, מצאתי כי לא היו הבדלים מובהקים במאזן האכילה וההפרשה של אוקסלאט בין שתי קבוצות הפסמונים שתוארו לעיל

הופרש רק חלק קטן מהאוקסלאט שנבלע , בעוד שבדיאטת המלוח, לעומת זאת).  p>0.05(הן בדיאטת המלוח והן בדיאטת האספסת 

הסקתי מכל האמור לעיל כי גם אחרי דורות אשר ).  97%(ט כל האוקסלאט שנבלע בדיאטת האספסת הופרש כמע, )23-25%(

שומרים פסמונים במעייהם אוכלוסיית חיידקים מפרקיי אוקסלאט ומאפשרים לפסמונים , ניזונו מכופתאות דלות אוקסלאט בלבד

 .  אלה לחזור ולהיזון מצמחיים סלקיים מבלי להיות חשופים לנזקים אפשריים מאוקסלאט



 משפיע על מאזן הבליעה וההפרשה של אוקסלאט O. formigenesלבסוף בדקתי האם טיפול אנטיביוטי המכוון כנגד 

 בכך שהפרישו לאחר הטיפול כמות אוקסלאט רבה chloramphenicol לאנטיביוטיקה מסוג הפסמונים הגיבו.  וסידן בפסמונים

שלהפרשת האוקסלאט המוגברת בצואה נוספה גם הפרשה מוגברת של מצאתי גם . אך לא בשתן שלהם) p < 0.05(יותר בגלליהם 

ממצא זה חיזק את ההיפותזה כי חיידקים מפרקי .  עד להגעה למצב בו הפסמונים הפרישו יותר סידן מאשר אכלו, )p < 0.05(סידן 

 . אוקסלאט מגבירים אצל פסמונים את זמינות הסידן מהמזון

ידי חיידקים מעיים -כמות אשר ברובה מפורקת על, ג אוקסלאט ביום במזונו" מ300-פסמון המדבר אוכל יותר מ, לסיכום

, אלא גם מצורתו הבלתי מסיסה, אוקסלאט הנתרן, חיידקים אלה יכולים לפרק אוקסלאט לא רק מצורתו המסיסה.  מפרקי אוקסלאט

מפרקי האוקסלאט לפסמון להיזון ממשאב זמין לכן מאפשרים החיידקים .  ובכך מגבירים את זמינות הסידן מהמזון, אוקסלאט הסידן

 .ידי יונקים אחרים באותו בית גידול-משאב אשר כמעט ואינו מנוצל על, )צמחים סלקיים(בבית גידולו הטבעי 



  :נושא העבודה
  

  נד פלסטין בתקופה האומיית וראשית העבאסית על פי החותמות וממצא קטן אחר'נד אלארדן וג'המנהל של ג
  
  

  :שם המגישה
  

   פרייס-ניצן עמיתי
  
  

  :שם המנחים
  

  סטיב רוזן' פרופ
  
  ר נמרוד הורביץ"ד
  
  

  תקציר העבודה
  
  

ת ואת המנהל של הממלכה הביזנטית כפי ברוב פרקיה של העבודה סקרנו את המנהל של הממלכה הסאסאני

פפירוסים , משקולות, מטבעות, חותמות: סוגי הממצא הם. שהם התבטאו בסוגי ממצא שונים נושאי כתובות

ליפה 'עד סוף ימיו של הח( ישראל -אלו שימשו רקע לבחינתנו את המנהל האומיי והעבאסי בארץ. וכתובות

  .  גבי אותו סוג ממצאיםכפי שהופיע על)  לספירה809הארון אלרשיד 

לעיתים עם שמות ממלאי , ביטויים של מנהלי הממלכות הוא בעקר בהופעתם של סוגי תפקידים במנהל

מצאנו כי שמות בעלי התפקידים ממנהלי הממלכות הסאסאנית והביזנטית אינם בשימוש במנהל . התפקידים

שיד ואילך יש הופעה של סוגי תפקיד במנהל העבאסי מימיו של הארון אלר. להוציא מקרה בודד, האומיי

  .סאסאניים כמו שופט השופטים

  . בממצאים אותם בדקנו ברוב המקרים לא מצאנו סדרי ממשל

מצאנו כי יש התאמה .  ישראל- בעבודה בדקנו מקורות היסטוריים המזכירים את המנהל של ארץ8בפרק 

בכל זאת . קידים אלה במקורות ההיסטורייםמסויימת בין סוגי התפקידים המופיעים בממצאים לבין הופעת תפ

  .הממצא בן התקופה הוסיף לנו כמה סוגי תפקיד חדשים שלא היו ידועים קודם לכתיבתה של עבודה זו

אנשים אלה .  ישראל שלא היו ידועים קודם לכן-הממצא גם הוסיף לנו שמות של אנשי מנהל מקומיים מארץ

  . ליפה עצמו'או מתחת לח) מושל המחוז(אמיר היו מתחת ל

למדנו כי רוב סוגי .  ישראל בתקופה האומיית עצמה-בעבודה נבדקו קשרים בין סוגי המדיה השונים בארץ

רוב . ונעשו בחסות ובהוראת הממלכה, הם היו רשמיים, הממצאים אשר בדקנו היו שופר השלטון המרכזי

,  ריבוי של ממצא מאותו סוגיש. עבד אלמלכ ואילך, ליפה האומיי החמישי'הממצאים הם מימיו של הח



  

, ממצאים בני התקופה שנחקרו בעבודה זו לראשונהלסיכום התמונה המנהלית האומיית הכוללת היא שיש ב

  . חידושים  ותוספות למידע שהיה מוכר וידוע ממקורות היסטוריים קודמים
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Summary 
In the majority of the chapters of this dissertation we surveyed the administration of the 

Sassanian empire and that of the Byzantine empire that are reflected in various objects 

which include inscriptions. The objects are: seals, coins, weights, papyri and inscriptions. 

These served as the background for checking the Umayyad and `Abbasid administrations 

in Palestine (until the end of Harūn al- Rashīd’s rule in 809 A.D.) as found on similar  

objects. 

The expression of these administrations is mostly found in the names of the posts 

accompanied with the names of the people who were in office in these posts at the time. 

We found that in only one case a Byzantine name of office is found in the Umayyad 

administration, in the `Abbasid period from the days of Harūn al- Rashīd on Sassanian 

posts were copied. 

Most of the objects do not contain the order of the administration such as the duration of 

being in office, but only details of it, such as who was in office in certain years. 

In chapter 8 we checked the historical sources that mention Palestine and details of its 

administration. We found a certain similarity between the posts mentioned in the 

historical sources and the appearance of these posts on the objects. Some of the posts that 



are found on the objects are new to scholarship. The written objects also include names of 

people who were in office as part of the local administration of Palestine, but are not 

known from the historical sources. These people were either underneath the local amīr 

(governor) or underneath the caliph.   

In this dissertation types of media were checked during the Umayyad period itself. We 

learned that most of the objects we have checked were official and were made by the 

Umayyad kingdom and under its auspices. Most of the objects were made from the days 

of `Abd al- Malīk on. They were uniform and contained similar formulas that were 

repeated on various media objects. The various media were made for the local population 

be they citizens or soldiers, merchants or clients in the markets.  

 

In summary the administrative picture immerging is that in the new objects looked at here 

for the first time, there are innovations and additions to the previously known historical 

sources, those of whom write about the administration of Palestine.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



בדגש על , (Acacia saligna)שיטה כחלחלה , אקולוגיה של בנק הזרעים של הצמח הפלשני

  מנגנון הקטילה התרמי

  עודד כהן: מגיש

  יוסי ריוב' ופרופ) קותיאל(פועה בר ' פרופ: מנחים

  תקציר

 לחקור את ההייתמטרת מחקר זה .  הפלשני ביותר בישראללצמחשיח השיטה הכחלחלה נחשב כיום /עץ

שיטה ואת התהליכים הקובעים את מידת ההפחתה של בנק הת והדינאמיקה של בנק הזרעים של התכונו

  . בתנאי שדה ומעבדה הזרעים כתגובה לטיפולים תרמיים

 . גברעם ושער הגיא,ניצנים: שוניםאתרים נחקרה בשלושה בתנאים טבעיים האקולוגיה של בנק הזרעים 

 והתרדמה בקרב זרעים טריים שיעור החיוניות, ר בשנה"למשיעור גשם הזרעים : המשתנים אשר נבדקו הם

 הקרקע ושיעור עומקרעים לאורך התפלגות צפיפות הז, ר בשנה"שיעור הצצת נבטים למ, ובבנק הזרעים

  .  עונתי של זרעיםטריפה /ההפצה

רחובות  בבחוות הניסויים, תרדמה ונביטה של זרעים נחקרה במעבדה, השפעת הטיפולים התרמיים על חיוניות

בחנו השפעה של טיפולי ניסויי המעבדה . בה השיטה התפשטה על חלק ניכר מהשמורה, ובשמורת הטבע פלמחים

חיטוי סולרי השפעה של  את ההניסויים בחווה בחנו . ים יבשים ולחים על חיוניות ונביטת זרעיםאחום בתנ

, כריתה(חון כיצד טיפולים שונים מטרת הניסויים בשמורה הייתה לב. עוצמות שונות על חיוניות הזרעיםב

משפיעים על פוטנציאל  בתנאי שדה ) הדברה ושילובים בין טיפולים שונים, שרפה, חיטוי סולרי, עקירה

  .  בנק הזרעים שבקרקעבאמצעות ההתחדשות של השיטה 

ם רוב הזרעים מצויי. ר בשנה"שיטה הכחלחלה מייצרת אלפי זרעים חיוניים לממתוצאות המחקר עולה שה

אלפים עד עשרות (מרבית הזרעים .  לבנק זרעים גדול ומתמידהם מצטברים  יעיל ובהיעדר אויב טבעי,בתרדמה

למרות שנמצאו . וצפיפותם יורדת עם העומק) מ" ס3<(מצטברים בשכבת הקרקע העליונה ) ר"אלפים למ

די בעלי חיים וצפיפות בנק שיעור לקיחת הזרעים על י, שיעור הצצות(תכונות מאזן הזרעים ב מובהקיםהבדלים 

המגמות הכלליות לא היו שונות ניתן לומר ש, )ניצנים ושער הגיא, גברעם(בין שלושת האתרים ) הזרעים בקרקע

עולה ,  כמו כן.)שם נעשו עיקר העבודות על מין זה(בדרום אפריקה מאלה שהתקבלו וגם לא , באופן מהותי

 . בתוך הקרקע ומחוצה לההזרעים בהפצת שנמלים ממלאות תפקיד משמעותי 

ממצא זה חזר על עצמו בכמה . במחקר זה נמצא שחיטוי סולרי מדביר באופן מוחלט זרעים של שיטה כחלחלה

מסדרת   רביםמינים.  שוניםיםבמגוון של טיפולים וניסויו )חולית וחרסיתית (בשני סוגי קרקעות, ניסויים

מהם הגורמים לתגובה ברור לא  .שיטהין זה כך במקרה של אך א, חיטוי סולריב םבפני טיפולי עמידים תהקטניו

במינים  מנגנוני האטימה של קליפת הזרע למיםבקשור בשוני לתופעה המנגנון שמוצע כגורם מסביר . השונה

 .   אולם נדרשים מחקרים עתידיים כדי לאשש השערה זו, שוניםה

 אולם שיעור התרדמה ,44%-בת של הזרעים בעבודה הנוכחית נמצא שמכת החום של שרפה הפחיתה את החיוניו

עליה ידי -מוסבר עלהשגשוג הרב והמהיר של נבטי שיטה לאחר שרפה . 83%בקרב הזרעים הנותרים היה 

ששוברת את תרדמת , קרינה ישירה של השמשידי -הקרקע החשופה והמפוחמת לאחר השרפה על ותטמפרטורב

   .הזרעים ומאפשרת את נביטתם

ווג מגוון האפשרויות להשפעת טיפולים שונים יכאמצעי לס' מטריצת המעבר של בנק הזרעים'ת אנו מציעים א

מטריצת המעבר . בעלי תרדמה פיזיקאלית) כולל מינים פלשניים ומינים מיישבים(על הדברת עשבים רעים 



עים בנק הזרעים מכיל שלושה מקטעים של זר. מבוססת על הדינאמיקה של בנק הזרעים כתגובה לטיפול

 זרעים - Snv - זרעים שאינם בתרדמה ו- Snd, זרעים בתרדמה -  Sd: פיזיולוגי שונה- המתאפיינים במצב מורפו

 -גידול במקטע ה. Snd -פוטנציאל התחדשות הנוף לאחר הטיפול תלוי במידת ההפחתה של מקטע ה. לא חיוניים

Snd ולכך השלכות על פוטנציאל ,  הקצרהזמן עשוי להחריף את בעיית ההתבססות המחודשת של המין בטווח

ההתבססות המחודשת של עשבים רעים לאחר טיפול מהווה גורם מכריע , לכן. ההשפעה גם בטווח הארוך

אולם הצלחת ההדברה בטווח הארוך תלויה במידה רבה . במיוחד במערכות חקלאיות, בהצלחת ההדברה

, תה בתכונת ההשתמרות של הזרעים בקרקעוהפח Snv -כלומר גידול במקטע ה,  הזרעיםבצמצום גודל בנק

מטריצת המעבר של בנק הזרעים מוצגת בטבלה המראה את מגוון האפשרויות . Snd -כלומר הפחתה במקטע ה

 IPM – Integrated) מסייעת להבין את החשיבות של ממשק אינטגרטיבי בהדברת מזיקיםו הטיפוללהשפעת 

Pest Management)אבל , שרפה עשויה לעודד את ההתבססות המחודשת, דוגמאל.  מההיבט של בנק הזרעים

טיפול המשלב שרפה יחד עם . מאידך מפחיתה את גודל הבנק ואת פוטנציאל ההשתמרות של הזרעים הנותרים

 . הקצר והארוךי הזמן בטווחPYהדברה עשוי לשמש כלי יעיל כנגד צמחים פלשניים בעלי מנגנון 

 להשפעת הטיפול על דינאמיקת בנק ,)ק"ת (קטגוריה-תתו קטגוריה , אפשרויות6יצה מציגה המטר: מטריצת המעבר של בנק הזרעים

,> =<,(המעבר של זרעים בין המקטעים השונים ).  זרעים לא חיוניים-  Snv - זרעים ללא תרדמה ו-  Snd,  זרעים בתרדמה- Sd(הזרעים 

קובע את פוטנציאל המשתנים של )  תחילת הטיפולT0מת  לאחר הטיפול לעוT1פרופורציות גידול והפחתה בגודל המקטע בזמן 

 . גודל הבנק והשתמרות הזרעים הנותרים, התחדשות הנוף

של אוכלוסיית הזרעיםהדינאמיקה     פוטנציאל  השפעה  

  ההשתמרות

גודל 

  הבנק

הצצת 

 קטגוריה ק"ת  Snv Snd Sd  טיםנב
(-)  (-)  (-)  T1>T0 T1<T0 T1<T  S1 
(=)  (-)  (-)  T1>T0 T1<T0 T1=T

0
 S2 

 הצלחה

(-)  (-)  (=)  T1>T0 T1=T0 T1<T
0

 F1 
(=)  (=)  (=)  T1=T0 T1=T0 T1=T

0
 F2 

 כשלון

(-)  (-)  (+)  T1>T0 T1>T0 T1<T
0

 St1 
(-)  (=)  (+)  T1=T0 T1>T0 T1<T  St2  

 החרפה

על בסיס מטריצת המעבר של בנק הזרעים ניתן למיין את התוצאות של השפעת הטיפולים בשמורת הטבע על 

טיפול הכריתה לא צמצם את גודל הבנק באופן משמעותי ואף לא פגע בפוטנציאל : השיטה הכחלחלה

כריתה בשילוב עם . F2 מסוג ן ולכן ניתן להתייחס אל טיפול זה ככישלו,ת של הזרעים הנותריםההשתמרו

של אוכלוסיית  Snv - הלמקטע Snd - הפעמית בקיץ או הדברת נבטים גרמה למעבר זרעים ממקטע- השקיה חד

יר לגידול שרפה גרמה באופן יש. כלומר הצלחה קצרת טווח, S2ולכך ניתן להתייחס כהצלחה מסוג  ,הבנק

ולכן השפעתה מגוונת ועלולה להשתנות בין  Snd -  הלמקטע Sd - הובאופן עקיף למעבר ממקטע Snvמקטע 

פוטנציאל ההשפעה של השרפה קשור להשפעת . S1 או הצלחה מסוג St1,2החרפה מסוגים , F1כשלון מסוג 

פעמית - בשילוב עם השקיה חדשרפה. לפני מועד ההרטבה Snd - הלמקטע Snv - ההשרפה על היחסים בין מקטע

 Sd -  הכתוצאה ממעבר זרעים ממקטע Snv -  הוטיפולים המשלבים שימוש בחיטוי סולרי הגדילו את מקטע

כלומר הצלחה בטווח , S1 לטיפולים אלה הצלחה מסוג יחסולכן ניתן ל Snd - הבאופן ישיר או עקיף דרך מקטע

. St2ובכך גורמים להחרפה מסוג  Snd - הלמקטע Sd - הם מעבר ממקטעטיפולי עקירה מעודדי. הקצר והארוך

  .  S1הצלחה מסוג להביא לפעמית בקיץ עשויה -ניתן לשער שעקירה בשילוב עם הדברה חד, אולם

, שיטה כחלחלה, פלישה ביולוגית, ממשק הדברה, טמפרטורה, חיטוי סולרי, בנק זרעים :מילות מפתח

  .שריפה



The Seedbank Ecology of the Invasive Plant, Acacia saligna, Focusing on 

Thermal Killing Effects 

By: Oded Cohen 

Supervisors: Prof. Pua Bar (Kutiel) and Prof. Yosi Riov 

The tree/bush Acacia saligna is the most invasive plant in Israel. The main goal of this study was 

to examine the properties and dynamics of A. saligna seedbank, and the processes that determinate 

the seedbank reduction as a response to thermal treatments (heat, fire and soil solarization) in 

laboratory and field conditions. 

The natural seedbank ecology was examined in three different sites, Nitsanim, Gvaraam and 

Shaar-Hagay, which differ in their habitat properties. The examined variables were:  rate of the 

annual seed rain per square meter, viability and dormancy rates among fresh and seedbank seeds, 

rate of the annual seedlings emergence per square meter, distribution of seed density along soil 

depth, and annual seed removal. The effect of thermal treatments on seed viability and dormancy 

were examined under controlled conditions in the laboratory, the experimental farm in Rehovot 

and in the Palmahim Nature Reserve, where the Acacia became the dominant species. In the 

laboratory we examined the impact of heat treatments under dry and moist conditions on seed 

viability, germination and dormancy. The impact of different soil solarization treatments on seed 

viability was tested at the experimental farm, and at the Palmahim Nature Reserve we examined 

the impact of several treatments (tree removal, fire, soil solarization, uprooting, chemical 

disinfestation, and combinational treatments) on the potential of seedbank reduction and seedlings 

emergence.  

We found that A. saligna produces annually thousands of viable seeds per square meter. Most of 

the seeds are dormant, and in the absence of natural predators, seeds accumulate to a very large 

soil seedbank. The seeds are mainly found in the upper soil layer (<3cm) and their density 

decrease with soil depth. It seems that seed germination and seed decay are the main factors that 

cause the reduction of the A. saligna seedbank. These results were observed at different three 

invaded habitats, Nitsanim, Gvaraam and Shaar-Hagay, in which the study was performed. In 

addition, it was found that ants play a major role in seed dispersal in and above the soil. 

In this study we found in repeated experiments that various soil solarization treatments completely 

reduced the seed viability of A. saligna. Physical dormant seeds are known to be very resistant 

against soil solarization treatment. Thus, the results of our study were unexpected and unlike to the 

other studies. It is assumed that the different response of weed seeds to heat exposure is 



determined by the seed coat structure that is responsible to water penetration. However, more 

research is needed to examine this assumption.  

Our results also showed that fire heat-shock reduced the viability rate of A. saligna seeds by 44%, 

however, the viable fraction of the remained seeds was estimated to be 83%. The seedlings 

proliferation of A. saligna after fire could be explained by the elevation of soil temperature levels 

in the burnet soil, as a result of direct exposure to solar radiation. Temperatures around 50°C are 

sufficient to break the seed dormancy.  

A 'seedbank transition matrix' (Table 1) was suggested to explain the effect of different treatments 

on weed control, focusing on seeds with PY mechanism. This transition matrix is based on the 

observed seedbank dynamics in response to control treatments. Seedbank consists of three 

fractions, based on the morpho-physiological state of the seeds: Sd – dormant seeds, Snd – non-

dormant seeds, and Snv – non-viable seeds. The potential of weed re-infestation after treatment in 

the short-term scale depends on the reduction of the Snd fraction. When the Snd fraction increases 

it might also stimulate the re-infestation and visa versa. Obviously, re-infestation by weeds in the 

short-term has an implication on the long-term effect. Thus, the re-infestation by weeds after 

treatment is playing a crucial role in the success or failure of weed control, especially in agro-

ecosystems. However, reducing the seedbank size, i.e. enhancing the Snv fraction and deteriorating 

the seedbank persistency, i.e. reducing the size of the Sd fraction, are also needed for a long-term 

success. Based on the transition matrix, one can understand the importance of the IPM (integrated 

pest management) approach for sustainable management of weed control. For example, fire might 

facilitate seedlings emergence, but it also reduces both size and persistency of the seedbank. A 

combination of fire with herbicide control could be a useful tool against invasive plants with PY 

mechanism for short and long-term control success.    

Based on the model of seedbank transition matrix, we can classify the effect of different 

treatments on A. saligna control:  tree removal was F1 failure; tree removal + one summer 

irrigation or herbicide application was S2 success; fire control was unpredictable, and its effect 

determined by the direct thermal killing on one hand and the enhancement of the Snd fraction size 

after fire and before the rainy season on the other hand. However, all combinations of fire with 

other treatments, i.e. SH, herbicide or one summer irrigation, are classified as S1 success. S1 

success was achieved also by all treatments that combined with SH. Removing the vegetation 

cover and the foliage layer from the surface was followed by stimulated St2. However, it is not 

unreasonable to assume that combining this treatment with one summer irrigation or herbicide 

application will be reflected by S1 success.  

 



Table 1. Seedbank Transition Matrix: six combinations (levels and sub-levels (SL)) of treatment 

impacts on seedbank dynamic (Sd dormant fraction; Snd non-dormant fraction; Snv non-viable 

fraction) are represented. The transition of seeds between seedbank fractions (<, =, >) symbols 

indicate the proportion of the fraction between T0 (before treatment) and T1 (after treatment) 

determine the potential of landscape re-establishment (LRE), seedbank size (SBS) and seedbank 

persistency (SBP).  

Effect   Seedbank dynamics      

Level SL  Sd Snd Snv  
LRE 

  
SBS 

 
SBP 

S1  T1<T0 T1<T0 T1>T0  (-)  (-)  (-) Success 

S2  T1=T0 T1<T0 T1>T0  (-)  (-)  (=) 

F1  T1<T0 T1=T0 T1>T0  (=)  (-)  (-) Failure 

F2  T1=T0 T1=T0 T1=T0  (=)  (=)  (=) 

St1  T1<T0 T1>T0 T1>T0  (+)  (-)  (-) Stimulated 

St2   T1<T0 T1>T0 T1=T0   (+)   (=)  (-) 

 

Key words: Acacia saligna, biological invasion, fire, management control, seedbank, soil 

solarization, soil temperature, thermal killing mechanism 

 

 



בדיקת הצורך : התגבשותה וחוסנה של תיאוריה נאיבית: נושא העבודה
בפני עומס  במשאבים קשביים להבנית ידע נאיבי ועמידותו

 קוגניטיבי לאחר התגבשותו 
 עידו זיו: מגיש

 
 פרופסור דויד לייזר: מנחה

 

 תקציר

לבי התגבשות שתיארו את ש, המחקרים. מחקרים רבים בספרות עסקו בתיאור ותיעוד של ידע נאיבי

 מחקר ,להבדיל? שאלו מהו הידע הנאיבי שיודע הילד, תיאוריות נאיביות והשינויים המתרחשים בהן

זאת בהתאם . זה חקר את הקשב כמרכיב קוגניטיבי בהבניית ידע נאיבי ובשימוש בו לאחר רכישתו

נאיבית לה שמרכיב הקשב דרוש כדי לארגן ולאבד את האינפורמציה ה) Leiser) 2001לטענתו של 

 . נחשף האדם לידי מבנה תיאורטי מגובש

 :המחקר התמקד בשתי שאלות מרכזיות

 ?מהו מקומו של הקשב כמשאב קוגניטיבי בהבניית ידע נאיבי 

 ? מהו מקומו של הקשב כמשאב קוגניטיבי בעת השימוש בידע נאיבי לאחר התגבשותו 
שלוש . הכלכלית והפסיכולוגית, גיתהתיאוריה הביולו: לצורך כך נבחרו שלוש תיאוריות נאיביות

עושר , מוכנות אבולוציונית: התיאוריות מרכזיות בחיי האדם ונבדלות במספר מישורים ביניהם

בחירת מגוון רחב של תיאוריות .  הבנייה מושגית לעומת העשרה-גיל הרכישה ואופן רכישה , מושגי

ללמוד האם ההבדל בין התיאוריות השוואה בין התיאוריות מאפשרת . נועד לאפשר הכללת הממצאים

לטובת הניתוח שולבו גם שתי . מסביר דרישה שונה לקשב בעת ההבניה והשימוש בתיאוריה הנאיבית

השלמת סיפור בתמונות : מטלות חשיבה נוספות שידועות כמבוססות על הליך חשיבתי אנליטי

)Sarfati et al,1997 ( ומטלת אנלוגיות)Waltz et al, 2000.( 

 

 . אחד עבור כל שאלה, קת השאלות נערכו שני ניסויים מקיפיםלבדי

הניסוי השווה .  התמקד במקומו של הקשב בעת בנייה והתגבשות של שלוש התיאוריותהניסוי הראשון

 ADD -שוער שבקרב ילדי ה.  לילדים עם קשב תקיןADD –אוכלוסיית ילדים הסובלת מהפרעת קשב 

לכלי וביולוגי אך לא במטלות המערבות תהליכי הסקה ימצא עיכוב התפתחותי בידע נאיבי כ

 .כמו כן שוער שימצאו הבדלים בדרישה לקשב בין התיאוריות השונות. אנליטיים

יתר הנבדקים . ADD -מחציתם בעלי הפרעת קשב,  שנים10-11 נבדקים בגילאי 56בניסוי השתתפו 

שתי ( ידע נאיבי ביולוגי :כל אחד מהנבדקים השיב על שמונה מטלות. שמשו כקבוצת ביקורת

ידע נאיבי פסיכולוגי ייחוס כוונה לאחר , ידע נאיבי פסיכולוגי הבנת רגשות, ידע נאיבי כלכלי, )בטריות

 . השלמת סיפור בתמונות ושאלות אנלוגיה, )ייחוס ממעלה שנייה, ייחוס ממעלה ראשונה(



מטלות ידע נאיבי אך לא תוצאות הניסוי הראו באופן בהיר שילדים עם הפרעות קשב מתקשים ב

ומכאן , התוצאות מעידות על עיכוב בקצב הרכישה המושגית הנאיבית. במטלות האנליטיות האחרות

יתר על כן נמצאו הבדלים ברורים בין .  רכישת והבניית הידע הנאיבי דורש קשבניתן להסיק שתהליך

נמצאה דרישה גדולה יותר לקשב בקרב תיאוריות . התיאוריות השונות בדרישה למשאבים קשביים

לצד . בעלות מוכנות אבולוציונית נמוכה והמתאפיינות בעת התפתחותן בתהליך של הבנייה מושגית

 מוכנות אבולוציונית גבוהה המתאפיינות בתהליך של העשרה מושגית נמצאו זאת תיאוריות בעלות

 .   כפחות דורשות קשב

 

הניסוי נערך .  התמקד במקומו של הקשב בעת השימוש בידע נאיבי לאחר התגבשותוהניסוי השני

. בקרב אוכלוסיית סטודנטים ועל ידי הפעלת מניפולציית המטלה הכפולה ליצירת עומס קוגניטיבי

אופן זה נבדקה עמידותו של הידע הנאיבי לאחר רכישתו במצבי עומס קוגניטיבי אשר לא מאפשרים ב

שוער שעומס קוגניטיבי ישפיע על התפקוד במטלות המערבות תהליכי הסקה . הליך חשיבתי אנליטי

 .אנליטיים יותר מאשר על התפקוד במטלות הנאיביות

יתר הנבדקים . ת המטלות בתנאי המטלה הכפולהמחציתם ביצעו א.  סטודנטים50בניסוי השתתפו 

שתי (ידע נאיבי ביולוגי : כל אחד מהנבדקים השיב על שמונה המטלות. שמשו כקבוצת ביקורת

ידע נאיבי פסיכולוגי ייחוס כוונה לאחר , ידע נאיבי פסיכולוגי הבנת רגשות, ידע נאיבי כלכלי, )בטריות

 .השלמת סיפור בתמונות ושאלות אנלוגיה, )ייחוס ממעלה שנייה, ייחוס ממעלה ראשונה(

כמשוער נמצא שביצועי קבוצת הקשב החלקי היה זהה לקבוצת הביקורת במטלות הידע הנאיבי 

לעומת זאת ביצועי קבוצת הקשב החלקי היו נמוכים מקבוצת . הכלכלי והבנת רגשות, הביולוגי

 .מעלה שנייהאנלוגיות וייחוס כוונה לאחר מ, הביקורת במטלות השלמת תמונות
 

מתוצאות המחקר הוסק שככל הנראה קשב תקין נחוץ בעת ההבניה המושגית בתחומי הביולוגיה 

ובכדי לאגד אותם באופן , הוא דרוש בכדי לזהות את הגירויים הרלוונטיים לתחום הידע. והכלכלה

 . אינטגרטיבי עם פיסות מידע אחרות שנרכשו בעבר

הסתבר . שת פנייה למאגרי הזיכרון כדי להשתמש בו לפי הצורךנדר, לאחר הבנייתו של הידע הנאיבי

ישנן מטלות הבנה שכיחות בתחום , עם זאת. שפנייה זו איננה דורשת משאבים קשביים רבים

הדבר נכון כדי להבין תודעה בין אישית , בפרט. הפסיכולוגי הדורשות קשב פנוי רב לטובת ביצוען

 .  על שלישיכגון אדם החושב על שני שחושב, מורכבת
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Attention Deficit Disorder ,מטלת משנה ועומס קוגניטיבי, התפתחות מושגית, הבנייה מושגית. 
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Abstract 

The literature contains many studies of naïve knowledge. Mostly, these studies describe stages 

and the changes occurring in the course of developing naïve theories. By contrast, the current 

work investigates the role of attention as a cognitive resource in the construction of naïve theories 

and in the use of the knowledge after being acquired. 

The research focused on two main questions: 

o What is the role of attention as a cognitive resource in constructing naïve theories? 

o How resilient is naïve knowledge to cognitive overload? 

Three naïve theories (of Biology, Economics and Psychology) were examined. These domains 

are central in human day life and differ in certain aspects including: evolutional predisposition; 

conceptual richness; acquisition age; and their conceptual trajectory - conceptual change versus 

knowledge enrichment. Choosing varied naïve theories allows generalizing the results. 

Comparing the theories enables one to relate the differences between them to different attentional 

demands in development and in the use of the naive theories. Two additional cognitive tasks, 

known to require analytic thinking process, were added for analytic purposes: story Completion 

task (Sarfati et al, 1997) and Analogy task (Waltz et al, 2000).  

To answer the research questions two comprehensive studies were conducted, one for each 

question. 

The first experiment focused on the role of attention in the construction and consolidation of the 

three theories. The experiment compares ADD children (Attention Deficient Disorder – primarily 

inattentive type) and children with intact attention.  It was expected that ADD children would 

show developmental delay in naïve biology and economy though would present normal 

performance in the analytic deduction tasks.  

The experiment included 56 subjects, 11 years old, half of whom were diagnosed with ADD.  

The remainder served as a control group. Each subject in the research was presented with eight 

tasks: naïve Biology (two batteries); naïve Economy; naïve Psychology-emotions understanding; 



naïve Psychology-intention attribution (first and second levels); story completion and analogy 

questions.  

The results indicate a developmental delay in constructing naïve knowledge by the ADD group. 

This is consistent with the claim that consolidation of naïve knowledge demands attention. Clear 

differences between the theories where found. Theories with low evolutional predisposition and 

those requiring conceptual change in their development process demand more attention as to 

theories with high evolutional predisposition characterized through knowledge enrichment. 

The second experiment focused on the role of attention when naïve knowledge is used after it is 

acquired. The experiment was conducted with students. Attention was manipulated by using a 

secondary task that generated cognitive loud. In this way the resilience of naïve knowledge to 

attentional impoverishment was tested. We expected the cognitive load would influence the 

performance in analytic deduction tasks more so than performance in the naïve knowledge tasks. 

The second experiment included 50 subjects. Half of which conducted the secondary task 

concurrently with the main task. The rest served as a control group and worked with full 

attention. Every subject was presented with eight tasks: naïve Biology (two batteries); naïve 

Economy; naïve Psychology-emotions understanding; naïve Psychology-intention attribution 

(first and second attribution levels); story completion and analogy questions.  

As expected the performance of the two groups was equal in the naïve biology, economy and 

emotions understanding tasks, whereas the performance of the divided attention group was lower 

than the control group in story completion, analogy and psychology attribution, on the second 

level. 

We concluded that intact attention is essential for conceptual construction in the biology and 

economy domains. It is needed for identifying the relevant domain stimulus and amalgamating 

them interactively with piece of knowledge acquired in the past. After the consolidation of naïve 

knowledge, utilization demands access to memory stores. This task requires few attentional 

resources. Even so, certain common understanding tasks in the psychological domain do demand 

attention, such as understanding complex interpersonal interactions. This is expressed when one 

person attempts to understand how a second perceives a third person.  

 

Key Words: Theory of Biology, Theory of Economy, Theory of Psychology, Attention Deficit 

Disorder, concept construction, conceptual development, dual task and cognitive load.  



ובין הדינמיקה , טים של הקשר ההדדי בין הדינמיקה של תכונה כמותית ושונותההיב

 של תחום תפוצה ופלישת מינים

  

  עדו פילין: מחבר העבודה

  ר ירון זיו"ד: מנחה

  

  תקציר

בעלת חשיבות עליונה הינה הבנת התהליכים המגבילים תחומי תפוצה גיאוגרפיים של מינים בטבע 

פלישת הקשורים להבנת התהליכים , באופן דומה.  טבעתרישמעבור י באקולוגיה ועבור מחקר בסיסי ויישומ

בייחוד בשנים , עיסוק מרכזי באקולוגיההינם  והגורמים הקובעים את פוטנציאל הפלישה של מינים ,מינים

 של תכונות כמותיות בתוך ההדינמיק, כפי שמתואר בכותרת העבודה,מצידה השני של המשוואה . האחרונות

מטרת עבודה זו  . נושא מחקר לעבודות אמפיריות ותיאורטיות רבות מזה עשורים רביםמהווהין אוכלוסיות וב

לחקור מספר היבטים של הקשר בין הדינמיקה של תכונות כמותיות ובין הדינמיקה של תחומי תפוצה  היא 

  .ולהציע תובנות ופרדיקציות חדשות, ופלישת מינים

 ידי-לוכן ע, דמוגרפים ואבולוציוניים,  תהליכים רביםדיי-לקבעים עגבולות תחום תפוצה של מין נ

המדגישה את  ,  מסגרת תיאורטית בהדרגההתפתחה, בעשור האחרון. ם אקראייםיההיסטוריה של המין ואירוע

תהליך מרכזי . בין תהליכים דמוגרפים ובין תהליכים אבולוציוניים בקביעת תחום תפוצה של מיןיחסי הגומלין 

אסימטרית בין אוכלוסיות צפופות ) gene flow(כלומר זרימת גנים , gene swamping זו הוא הוריבתיא

 בייחוד  חשובGene swamping. ובין אוכלוסיות דלילות בשולי תחום התפוצה, במרכז תחום התפוצה

  . כלומר כשלמרכז תחום התפוצה ולשוליו פנוטיפ אופטימלי שונה, סביבה הטרוגניתב

  gene-תהליך המשום שב. צפיפות על תחום תפוצה-תלותההשפעה של  בוחן את אני, תחילה

swamping תלותהיש לצפות שהצורה של ,  קיים באופן מובנה ההיזון החוזר בין דמוגרפיה ואבולוציה-

 באופן כללי תלותשאני מראה .  על האבולוציה של תחום התפוצהתשפיעצפיפות בתוך כל אוכלוסיה מקומית ב

תנאים מחמירים יותר לצורך לפיכך נדרשים ו, צפיפות מעודדת התפשטות של תחום התפוצהבשלילית 

-לם בצפיפות אוכלוסיה מתמתנים עיגרדיינטים מרחביהסיבה לכך הינה כי .  תחום תפוצה מוגבל שלהתפתחות

הגביל ו ל ואת יכולתgene swamping-צפיפות מחלישה את הב-תלותה באופן זה . שליליתצפיפות- תלותדיי

תפקיד חשוב בקביעת ממלאת צפיפות ב-תלותה תצור) 1:  אני מראה כי,בנוסףאת תחום התפוצה של המין 

מוגבלת -היציב הוא התפשטות בלתי פתרון המצבר שאגם כ) 2 ;התנאים להיווצרות תחום תפוצה מוגבל

 להופיע בשלבים יכולים) quasi-stable(יציבים -גבולות תפוצה קוואזי, )פלישת מין, כלומר(במרחב 

 היציב  מהירות הפלישה של המין במצב, בניגוד למודלים דמוגרפים טהורים) 3 ;הראשונים של פלישת המין



steady-state invasion speede)(אני מציג השלכות לגבי , לבסוף. צפיפותה-תלותת  תלויה אף היא בצור

  .המחקר של פלישות מינים

 המשותפת של צפיפות אוכלוסיה והתפלגות העבור האבולוצימודל כללי אני מציג , בהמשך העבודה

אקראית על האבולוציה של שאינה אני בוחן את ההשפעה של מספר צורות שונות של הפצה , בנוסף .תכונה

זאת משום שהשונות הגנטית , ברוב המקרים לא מתקבל תחום תפוצה סופי. התכונה ושל תחום התפוצה

מוגבל עבור כל הקומבינציות -באופן בלתי) פולש(המין מתפשט . ה גם כןלעבור אבולוציוחופשית להשתנות 

 שהעדפת תוצאה חשובה שעולה בפרק זה היא. אלא אם המקרה הוא של הכחדה גלובלית, של ערכי פרמטרים

 local (אדפטציה מקומיתהתהליך של את מחזקת , המבוססת על פנוטיפ הפרט,  אופטימליתת גידולבי

adaptation(.אני דן בתוצאה .  התפשטות של תחום התפוצהת מעודדהעדפת בית גידול שכזו, אה מכך כתוצ

גידול בהגבלת תחום התפוצה או -המדגישים את תפקידה של העדפת בית, בהקשר של מחקרים קודמיםזו 

אני מקשר , בנוסף). כפי שעולה במחקר זה, התפשטות של תחום התפוצהעידוד הלעומת (הנישה של מינים 

צאות מחקרי לעבודות ניסוייות ותיאורטיות שנערכו לאחרונה בנושא התלות הגנטית והפנוטיפית בין את תו

  ).preference-performance covariance(הצלחה בבתי גידול שונים העדפה ו

אני ,  בנוסף. פרקים קודמיםהעיקריות שלתוצאות היכום  הפותח בס דיון כלליאני מציג, לסיכום

בסביבות פלישה של מין  את מהירות הגדילהמ, תוארה לעילכפי ש,  בית גידול אופטימליתמדגים כיצד העדפת

של מין מסוים  preference-performance covariance ניתן להציע כי ,סמך תוצאה זו-על. הטרוגניות

ה לתשומת הלב הראויה לא זכמאפיין זה של מינים פולשים . ופלישה שלהעשויה לקבוע את פוטנציאל 

ודלים בסס על המתובה, לבסוף. מטרתם הערכת פוטנציאל הפלישה של מיניםשקשר של מחקרים בה

   .עשויים להוביל לתחום תפוצה מוגבל בשיווי משקלה מספר תרחישיםאני מתאר , שפיתחתי
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ABSTRACT 

 The study of the distribution limits of species is one of the fundamental goals of 

ecology and evolutionary biology. Likewise, understanding biological invasions and 

determinants of the invasive potential of species is a major occupation of many 

ecologists, especially in recent years. On the other side of the equation, (suggested by the 

title of this work), the dynamics of quantitative traits and their variation within and 

among populations has been the subject of both theoretical and empirical work for many 

decades. The goal of this work is to explore several aspects of the relationship between 

trait dynamics and the dynamics of geographic distributions of species, and to provide 

some new insights and predictions. 

 Species range limits are the outcome of many processes, both demographic and 

evolutionary, as well as historical and chance events. In the past decade, a theoretical 

framework has been gradually developing, which emphasizes the interplay of 

demography and evolution in determining species ranges. Specifically, it addresses the 

effect of gene swamping, i.e., asymmetric gene flow between high-density central 

populations and low-density peripheral populations. Gene swamping is especially 

important in heterogeneous environments, i.e., if center and periphery have different 

adaptive optima.  

First, I examine the effect of density regulation on a species’ range. Given the 

inherent interplay of demography and evolution in the process of gene swamping, I 

expect that the form of density dependence should influence the outcome of range 

evolution. I demonstrate that, generally, density-regulation (i.e., negative density-



dependence) facilitates range expansion, i.e., causes more stringent conditions for 

achieving stable range limits. This is because density-regulation makes spatial density 

gradients more shallow, thus, weakening gene swamping and its ability to limit a species 

range. Additionally, I demonstrate that: (1) The form of density-regulation should play an 

important role in determining whether the equilibrium species range is limited by gene 

flow; (2) Even when no such long term limited-range equilibrium occurs, quasi-stable 

range limits may be maintained for a long period during the initial phases of an invasion; 

(3) The steady-state invasion speed in heterogeneous environments depends on the form 

of density regulation, in contrast to purely demographic invasion models. I also discuss 

implications for the study of biological invasions.  

Next, I present a general model for the joint evolution of population density and 

the trait-frequency distribution. I then study how several forms of biased dispersal affect 

range and trait evolution across the environmental gradient. In most cases, because the 

genetic variance also evolves, no limited-range equilibria are obtained. The species 

continuously adapts and expands, i.e., invades, for all parameter values, unless it cannot 

persist in the environmental gradient and goes globally extinct. An especially important 

result obtained in this chapter is that optimal habitat preference based on an individual’s 

phenotype (phenotype-dependent habitat preference) increases the effectiveness of the 

process of local adaptation. Consequently it facilitates range expansion. I discuss this 

result in the context of previous studies that emphasized the role of habitat preference in 

limiting a species range (or niche), rather than facilitating its expansion. I also relate my 

result to recent empirical and theoretical work on genetic and phenotypic preference-

performance covariance. 

 Finally, I provide a general discussion that begins by summarizing the main 

results of previous chapters. Additionally, I demonstrate how optimal habitat preference, 

as presented above, raises the steady-state invasion speed in heterogeneous environments. 

This outcome suggests that preference-performance covariance within a species can 

determine the invasive potential of that species, a previously overlooked species 

characteristic in that context. Finally, I describe some scenarios that presumably may lead 

to a limited species range at equilibrium, based on the expressions I derived in this work.  
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 : אישית ולמידה קבוצתית למידה

  שדה�מכללה ֲעמיתות תכנית במסגרת פרופסיונליזציה תהליכי
  

  עידית טבק : מגישה

  מלכה גורודצקי ' פרופ: המנחה

  
 תקציר 

 

 לבי� אחד יסודי ספר בית בי�) partnership( עמיתות תכנית הוא המחקר של הכללי ההקשר

 . האר� במרכז לחינו� מכללה

 והשינוי הלמידה והיא המורי  בהכשרת המורכבות הסוגיות באחת עוסק המחקר

 ביטוייה אופ� לבי� בקהילה הלמידה בי� והעקביות, מצמיחי  בקהילה השיח שתהליכי

  . בכיתתו הפרט של ההוראתיות בהתנהגויות

 בקהילה ה�, השיח תהליכי את סימולטני באופ� ולאפיי� לתאר ה� המחקר מטרות

 להוראה סטודנטיות עשרה שתי , מאמנות מורות עשרה שתי  שתתפוה בה לומדת המקצועית

 השינוי ושל המשותפת הלמידה של בהקשר, שותפות שתי פעלו בה� כיתות בשתי וה�, ואנוכי

  .בעמיתות זימנו השיח שתהליכי

 Cole and( תרבותיות"הסוציו התיאוריות בסיס על נבנה המחקר של התיאורטי ההקשר

Engeström, 1993; Engeström, Miettinen and Punamaki, 1999; Engestrom, 1998 (

 ). Bakhtin,1981 ;Gee, 1996, 1999, 2004( לינגוויסטיות"הסוציו והתפיסות

 שיח" שה  טקסטי  של פרשנות ג  הכוללת הפרשנית האתנוגרפיה היא המחקרית הגישה

 ). Ricoeur, 1981; 2001, יהושע ב� וצבר דרגיש" (שהתקבע, בכתב

 בשיעורי  השיח שלו המשותפת בקהילה השיח של תומשתתפ תותצפי) א: (ה  המחקר כלי

 שדה רשימות) ג(; השותפות שהפיקו מסמכי ) ב(; אחת סטודנטיתו אחת מאמנת מורה ושלימד

  .שלי רפלקטיבי יומ�) ד(; המחקר באתר שהותי במהל� שכתבתי אזכור ונקודות

 פרשנות ובניית תוכ� ניתוח כולל ניתוח�. תאח לימודי  שנת במהל� נאספו הנתוני�

� התיאורטיי  המקורות לבי� הנתוני  ובי� עצמ  לבי� הנתוני  בי� מתמדת השוואה של בתהלי

  . המחקר נשע� עליה 

 

   המרכזיי� הממצאי�

 בי� דיאלוג התקיי  בו, סתירות רווי שיח כמרחב אופיי� אשר" הפוטנציאלי המרחב" זוהה .1

 תהליכי שהניע הלמידה כמרחב נתגלה הפוטנציאלי המרחב. זו את זו תהסותרו יסוד הנחות

 פי על שיח תהליכי לסווג אפשר" הפוטנציאלי המרחב" זיהוי .בעמיתות פרופסיונליזציה

  . ליצור קטגוריזציה של סוגות שיח, י ובהתא  לכ�ושינו למידה רמות/סדרי

 : מלמדי  הממצאי 

 למידה שהצמיחה, הטרנספורמטיבי השיח סוגת הייתה בקהילה השכיחה השיח סוגת) א(

 מסדר למידה שהצמיחה הריטואלי השיח סוגת זוהתה, יותר נמוכה בשכיחות. שני מסדר
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 הדברות תהלי� זוהה כ� כמו. שלישי מסדר למידה שהצמיחה שיח" מטה וסוגת ראשו�

  ). העברה שיח( כלל למידה הצמיח שלא אחד

 ג  זוהתה. למידה שיקפה שלא העברה שיח סוגת הייתה בכיתות השכיחה השיח סוגת) ב(

 שיח תהליכי זוהו נמוכה בשכיחות. ראשו� מסדר למידה ששיקפה הריטואלי השיח סוגת

 א' זוהה לא. שני מסדר למידה ששיקפה טרנספורמטיבי שיח כסוגת להגדיר  שנית�

� . שלישי מסדר למידה המשקפת שיח"מטה כסוגת להגדירו שנית� הדברות תהלי

  

 את להמשיג ִאפשרה, בכיתותו בקהילה השיח סוגות שכיחות לגבי שהופק המידע הצלבת  .2

 שנת לאור� השותפות של פרופסיונליזציה תהליכי ולתאר, כא� שנחקרה בעמיתות הלמידה

  . אחת לימודי 

. הפדגוגית השקפת� את שוני  באופני  שינו השותפות השנה שבמהל� מלמדי  הממצאי 

 של לדומיננטיות התנהגותית"פוזיטיביסטית פדגוגית השקפה של מהדומיננטיות היה השינוי כיוו�

 הקהילה של המוצהרת שמטרתה כיו�. קונסטרוקטיביסטית ברוח אקולוגית פדגוגית השקפה

 לומר אפשר, "קונסטרוקטיביסטיות למידה סביבות הספר בבית לפתח" הייתה השנה בתחילת

 שהתבטאה קבוצתית למידה והצמיחו זו מטרה קידמו תבעמיתו השיח תהליכי, על דיבור שברמת

  . הקונסטרוקטיביסטיות הלימודיות הסביבות של והאופי המהות לגבי ידע בבניית

 הובלת אופ� לבי� השותפות של המילוליות ההצהרות בי� פער לאור� השנה נתגלה, אול 

, יותר ומגובש מעוצב היה הקבוצתי השיח כאשר, השנה בסו', זאת ע  יחד. בכיתותיה� השינוי

 חלקי ויישו  הקונסטרוקטיביסטיות ההבנות מימוש התחלת על העיד בכיתה השותפות של השיח

  . בקהילה שהתרחשה הלמידה של

 

"רב, דינמי שיח כמרחב העמיתות תרבות את לתאר מאפשרי  המחקר ממצאי . 3 

 אלא אידיאולוגית אחידותב לא ביטוי לידי מרחב שיח זה בא של הייחודיות. ממדי" ורב משמעויות

 העוגני  את בנו הקולות וריבוי המשמעויות ריבוי. שונות פרדיגמות בי� דיאלוגית באינטראקציה

 אחרות תרבויות לבי� הנחקרת התרבות בי� שהבדילו החיצוניי  הגבולות את הציבו, הרעיוניי 

 במנגנוני  המיוחד. ההקהיל של המשותפת לשפה חיצוניי  מסרי  לתרג  שִאפשרו מנגנוני  ובנו

 פיתוח אלא, מסרי  ושל תכני  של פסיבית הטמעה היה לא הגבולות בי� שהמעבר היה אלה

 המשמעויות את והרחיבו העמיקו, שהעשירו נוספות משמעויות ובניית חדשי  סמנטיי  קשרי 

 .הרעיוניי  העוגני  של

 

 לבי� מקצועיתה הילהבק שיחה הזיקות בי� לגבי יותר מעמיקה הבנה היא המחקר תרומת

. בכתה הוראת ובי� הלמידה של חברי הקהילה לבי�  בו המשתתפי  של המקצועית הלמידה

 של ההוראתיות בהתנהגויות מימושה לבי� בקהילה הלמידה בי� הצלבהה היא המחקר ייחודיות

  . ובקהילה בכתות השיח לניתוח אחידה במתודולוגיה שימוש תו�, הפרט

, מורכבותה שלמרות, הלמידה של סימולטנית לבחינה יתנחדש ניתפרש עדשה מציע המחקר

 .  מקצועית בקהילה לומדי  שיח להסבירו לבחו� ת�ינ בו האופ� על אור שופכת
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 The context of the study is a partnership between an Elementary School and a 

College of Education. The participants are twelve cooperating-teachers, the school 

managerial staff', twelve pre-service teachers and myself, a mentor, that together 

comprised a learning community. 

The aims of the study are to describe and characterize the discourse processes in 

the learning community and those of two members of this community, an in-service 

teacher and a pre-service teacher, in their classes. The research attempts to follow 

possible learning processes and change along these discourses.  

The theoretical framework of the study draws from socio-cultural theories (Cole 

and Engeström, 1993; Engeström, Miettinen and Punamaki, 1999; Engeström, 1998) 

and socio-linguistic approaches (Bakhtin, 1981  ; Gee, 1996, 1999, 2004). 

The study employs a naturalistic-interpretive approach, and is a case study that 

focuses on the partnership developed between the college and the school.  

The discourse analysis combines a structural/content analysis with an 

interpretive analysis based on Ricoeur's (1981) interpretive theory.  

Research tools include: (a) Participant observation and documentation of the 

discourse in the community and in the classes. (b) Documents produced by the 

participants; (c) Field notes and reference points written by me during my stay at the 

school; (d) A reflective diary written by me. 

 Data were collected over the course of one school year. These were content 

analyzed and interpreted by means of a dialectical process both within the data, and 

between the data and the theoretical framework of the study. 

The main findings and the conclusions  

1. Within and between the different communities a "potential space" emerged, that 

provided a safe and supporting environment for new learning, new initiatives and new 

activities. In this space, four discourse genres were identified: 

- A transmission discourse: A discourse that did not produce learning and did not lead 

to any change. 
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- A ritual discourse: A discourse that produced first-order learning.  

- A transformative discourse: A discourse that produced second-order learning.  

- A meta-discourse: A discourse that produced third-order learning.  

In the community, transformative discourse was the most common genre. The 

ritual discourse and the meta-discourse were found to be less frequent. One process 

was identified as a transmission discourse.  

In the classes, transmission discourse was the most common genre. The ritual 

discourse was found to be less frequent. Very few processes that could be 

characterized as transformative discourses were identified. No meta-discourse was 

identified in the classes.  

 

2. The comparison of the discourse genres in the community and in the classes 

enabled the construction of an integrative model that describes the professional 

development within the partnership community.  

The interpretive analysis indicated that along the academic year, the 

participants' educational conceptions changed from the dominance of a positivist 

conception to an ecological-constructivist one. Since the community at the beginning 

of the year aimed "to develop constructivist learning environments", it seems that the 

discourse processes in the learning community did indeed produce collective learning, 

that manifested itself in the construction of new knowledge regarding constructivist 

learning environments. However, there was incongruity between the knowledge that 

was constructed in the community and the capability of the individuals (teacher and 

student) to translate this knowledge into practical classroom activities. 

 

3. The findings of the study indicate that the partnership was a dynamic community 

that was involved in a multidimensional discourse. The multiplicity of meanings and 

voices constructed the conceptual anchors that defined the external boundaries and 

differentiated this pedagogical culture of the partnership. 

  

The uniqueness of the study is in its potential to follow learning in the different 

communities that are part of the school - college partnership, concurrently, and the 

use of the same methodology to analyze the discourse in the community and in the 

classrooms.  

  



  תלותם של מבקרי רשויות מקומיות בישראל-חיזוק מעמדם ואי
  
  
  

  ויסמן-עידית נס: מאת
  ר שלמה מזרחי "ד: מנחה

  
  
  :תקציר

תוך התמקדות בתחום , מחקר זה בוחן תהליך של קביעת מדיניות ציבורית באמצעות חקיקה

עיריות המחקר מתמקד במיסוד פונקצית מבקרי ה. מיסוד גופי ביקורת, ספציפי של מדיניות

  . ומציג מבט משווה למיסוד פונקצית המבקרים הפנימיים, 80-בישראל בסוף שנות ה

. פיקוח וביקורת על פעילותן של הרשויות המקומיות הינו ברור, הצורך בקיומן של מערכות בקרה

שנובעים בחלקם מכשלים ניהוליים , הגירעונות, צורך זה מתחזק לאור המשברים הכלכליים

משברים כספיים וארגוניים מתרבים ורבי היקף במערכת השלטון . נהל תקיןומחוסר סדרי מ

 תביעות ,מציבים דרישות, )1992 לשנת 42דוח שנתי  מבקר המדינה(המקומי בשנים האחרונות 

ציבורי על  -ואתגרים חדשים בפני מסגרות הביקורת והפיקוח שנועדו לקיים את הפיקוח הכספי

בים אשר נדרשים לקיומו ולתיפעולו היעיל של מגזר השלטון  המשאבים הכספיים הר.מערכת זו

יעילותם , העלו שוב ושוב את שאלת קיומם, 1וכן הדרישה לנשיאה באחריות הציבורית, המקומי

בקרה וביקורת על פעילותיהם של גופים במגזר השלטון המקומי , ותרומתם של מנגנוני פיקוח

)Holder 1980, Johns 1984, Roy 1989 .(מקבל , ם ביקורת אפקטיבית על ידי מבקרי הרשויותקיו

כפי שעולה ממחקריו של , משנה תוקף לאור חולשת הביקורת הציבורית במגזר השלטון המקומי

 42דוח שנתי ; 1984 לשנת 34דוח שנתי (מדוחות מבקר המדינה ו) 1995 ,1988, 1985(פרידברג 

או שאינה יכולה , פנימית פועלת בקושישכאשר הביקורת ה, טוען) 1995(פרידברג ). 1992לשנת 

הרי , ללא גואל, ותכלית פעולותיה מתמצית בסדרת דוחות המונחים במגירה זו או אחרת, לפעול

למחקר זה חשיבות מרובה בניסיון למנוע תופעה שבה הביקורת . שיש בכך משום הטעייה ואשליה

, שעומדים בפני הביקורתהמחקר יציג את הקשיים ואת המגבלות . 2"קישוט ארגוני"תשמש כ

גופים מחוקקים לחשיבות הטמונה , ויוכל לסייע בהגברת המודעות בקרב מקבלי החלטות; מחד

  . מאידך, בקיום ביקורת פנימית אפקטיביות

תמונת המצב והכשלים אשר קדמו לחקיקה והעלו את הצורך , המחקר מציג את הגורמים

מדיניות שמטרתה המוצהרת הוא . ם הביקורתבמעורבות ממשלתית ובקביעת מדיניות שונה בתחו

  .תלותם-חיזוק מעמד המבקרים ואי

הצורך ליצור איזונים ובלמים לכוחם של ראשי העיריות שהתחזק בעקבות חוק הרשויות 

, )להלן חוק הבחירה הישירה (1975-ה"התשל, )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(המקומיות 

היו מבין הגורמים שהעלו את הצורך בחקיקת החוק , תוליקויים בפעילות הרשויות המקומיו

תלותו של מבקר - וחיזוק אי, )39להלן תיקון  (1990- ן"התש, לפקודת העיריות) 39מספר (לתיקון 

, תלות המבקרים הפנימיים-בין הכשלים שהצריכו התערבות ממשלתית לגבי מעמד ואי. העירייה

                                                      
  Accountability-חובת ה 1

דרכו מלווה בקשיים אשר גורמים לקשיי תיפקוד ולעיתים לחוסר תיפקוד , יבוריגם כאשר מתמנה מבקר פנימי בגוף צ) 1995( לטענת פרידברג  2

  .והיא פועלת ללא תכלית אשר תצדיק את עצם קיומה" קישוט ארגוני"במקרים מעין  אלו הביקורת הופכת ל. בכלל



בוחן מחקר זה את הנושא של שינויים בתחום הביקורת , בשונה ממחקרים אחרים בתחום

. בכך מוכנס נושא הביקורת לקונטקסט רחב יותר של מדיניות ציבורית. כתהליך קביעת מדיניות

 Institutional(תיאורית המוסדיות : כגון, יות ציבוריתבמחקר נעשה שימוש בגישות מתחום מדינ

Theory( ,ובתורת , שהינה התיאוריה המרכזית אשר עוסקת במאפיינים ובגורמים לשינוי מוסדי

על פי הגישה . המוצרים הציבוריים העוסקת בזכות הממשל להתערב באמצעות מדיניות ציבורית

אם בתנאי השוק , ר למדיניות ציבוריתכלומ, הכלכלית אין הצדקה להתערבות של המדינה

" כשלי שוק"קיימים מצבים של , אולם בפועל. החופשי העניין הנדון יכול להיפתר ללא התערבות

)market failures( ,כשלים אלו . שבהם התנהגות ריכוזית אינה מובילה לשיווי משקל פרטו

דרושה התערבות של במצבים כאלה . מונעים מהשוק להגיע לניצול אופטימלי של משאבים

  .דרושה מדיניות ציבורית כדי להביא לתיקון, כלומר, המדינה

נחמיאס (יישום והערכה , עיצוב: המורכב משלושה שלבים, בהסתמך על מודל קביעת מדיניות

מרחיב המחקר את הדיון בתחום הביקורת , בכך. נבנו הפרקים במחקר זה) 1986דורון , 1999

  . לעומת התמקדות באספקטים של ביקורת בלבד, יות ציבוריתלקונטקסט רחב יותר של מדינ

בשלב זה ניבחן העיצוב של שני . בשלב הראשון עוסק המחקר בעיצוב המדיניות, בהתאם למודל

וחקיקת חוק הביקורת , מחד) 39מספר (חקיקת החוק לתיקון פקודת העיריות : חקרי מקרה

החובה למנות מבקר (הרשויות המקומיות חוק הביקורת הפנימית לא חל על . מאידך, הפנימית

אולם מאחר ותהליכי העיצוב היו שלובים זה בזה והשפיעו זה , )1971בעיריות קיימת עוד משנת 

עוסק , והעובדה שמדובר בחקיקה ייחודית למדינת ישראל, וכן בשל חשיבותו של החוק, על זה

  . המחקר בשלב עיצוב המדיניות גם בתחום זה

הגורמים השונים שהשפיעו על העיצוב והניסוח של , ים יוזמי המדיניותבשלב העיצוב מוצג

, תוך התייחסות לאינטרסים של השחקנים השונים שהיו מעורבים בתהליך העיצוב, המדיניות

והשפעתם של קבוצות אינטרס והאינטרסים של השחקנים השונים , האינטראקציה בין השחקנים

המציג את המדיניות כפי שהיא ) אובייקטיבי(ל נורמטיבי בשלב זה נבנה מוד. על עיצוב המדיניות

בשלב הראשון נבחנה ספרות בתחום ממנה נגזרו משתנים . צריכה להיות מעוצבת ללא מגבלות

 Light 1993; Newcomer 1994 ,1998) ;Office התלות -אשר בספרות נטען כי הם משפיעים על אי

of the Auditor General (Canada) 1993,1996 ;Geist 1981 נחמיאס ; 1992 שוורץ; 1991 גייסט

  ) .2004קינן -שוורץ וסוליציאנו; 1999וברזילי 

- הוגדר המושג אי. 3מבין משתנים אלו נבחרו משתנים אשר ניתן להסדירם בחקיקה או בהסדר

 ביצוע על ידיומעמדו תלות המבקר - חיזוק אי-שמשמעותו במחקר זה, תלות באמצעות חקיקה

משתנים אלו . התלות הנבחנת בשלב זה-מושג זה מדויק יותר להגדרת אי, לטענתנו. השינויי חקיק

                                                      
כגון אישיותו של המבקר או של , ההתלות אך מאחר ואינם ניתנים להסדרה במסגרת חקיק-יתכנו משתנים נוספים העשויים להשפיע על אי 3

הרי שבהם לא יתמקד המחקר בשלב זה, הממונה



4 .  

המציג את האלטרנטיבות ואת סדר העדפות של , )סובייקטיבי(כמו כן נבנה מודל פוזיטיבי 

ה גישתבסס על המודל מ. בתהליך קביעת המדיניות הספציפית, השחקנים השונים

 שלפיה בבסיס כל אירוע עומדים בני אדם ולכן כל ניתוח שיטתי חייב לקחת את ,אינדיבידואלית

תמקדות תהיה במודלים וטיעונים לגבי הה .האינדיבידואל והתנהגותו כיחידה בניתוח

פוליטיקאים ובירוקרטים תוך הסתמכות על המודל החלוצי בתחום -האינטראקציה בין שחקנים

  ;    Miller & Moe 1983(ועל מודלים נוספים ) Niskanen (1971של " מיקסום התקציב"מודל 

Taylor & Van Gaalen  1985,Bendor .(   

בהתאם " מוגבל"נבנה מודל נורמטיבי , על מנת שתהליך עיצוב המדיניות יהיה שלם ובעיקר ישים

הוצגו פשרות שיש לבצע במודל הנורמטיבי על מנת , בשלב זה. 5)של המודל הנורמטיבי(למקבצים 

, דהינו. ישמרו עקרונות שהוצגו במודל הנורמטיבי, אך שיחד עם זאת, יתקרב למודל הפוזיטיביש

אינו מציע את , זה" מוגבל"מודל נורמטיבי . כיצד המדיניות צריכה להיראות בכפוף למגבלות

אלא את זו הטובה ביותר מבחינה חברתית אשר , האלטרנטיבה הטובה ביותר מבחינה חברתית

  . יכול ליישםמקבל ההחלטה 

תוך התייחסות כאמור לאינטרסים של , מדיניות לכל אחד מהמשתנים" מרשם"במודל זה מוצג 

  .  השחקנים ולמידת יישומו

בוצעה השוואה בין המודל , 39במודלים אלו נעשה שימוש לבחינת המדיניות שעוצבה בתיקון 

חקיקת חוק הביקורת ניתוח דומה מוצג גם ביחס ל. והחוק הסופי, הצעת החוק, "המוגבל"

בכך נעשה שימוש בכלי נוסף מתחום המדיניות הציבורית לניתוח סוגיה בתחום . הפנימית

  .הביקורת

הבדיקה האמפירית נעשתה תוך שימוש בפרוטוקולים ומסמכים מדיוני הועדה לענייני ביקורת 

עשה שימוש בהצעות החוק השונות ובנוסח כן נ. המדינה וכן מישיבות הכנסת הרלוונטיות לנושא

  . החוק הסופי

, )39תיקון (הצעת החוק והחוק , שעוצב במחקר זה" המוגבל"מהשוואה בין המודל הנורמטיבי 

פעילותם של יזמים וקבוצות אינטרס השפיעו על , עולה כי האינטרסים של השחקנים השונים

- חיזוק מעמד מבקרי העיריות ואימבחינת " מהפכה"כך שהחוק לא ייצר , התוצאה הסופית

תמונה דומה עולה . התלות לא הוסדרו-נושאים אשר בספרות מוגדרים כמשפיעים על אי. תלותם

  . הצעת החוק וחוק הביקורת פנימית, גם מהשוואה בין המודל שעוצב במחקר זה

הוא תוצאה של פשרות ואילוצים שנלקחו בחשבון בעת עיצוב " המוגבל"המודל הנורמטיבי 

" המוגבל"אך המודל הנורמטיבי , בכל תהליך של חקיקה ישנן הטיות ואילוצים מבניים. המודל

עם זאת מהשוואה . ועל ידי זה ליעל את תהליך קביעת המדיניות, מציע דרך להתחשב בהם מראש

". המוגבל"עולה כי בחלק מהנושאים יש שוני בין המדיניות שעוצבה בפועל לזו שמוצעת במודל 

ניתן היה לטענתנו , לוצים המבניים וההטיות האינטרסנטיות שעולים מדיוני הוועדהלמרות האי

היו נלקחים בחשבון " המוגבל"להגיע לתוצאה טובה יותר אילו שיקולים אלו והמודל הנורמטיבי 

.לפני התהליך

                                                      
) 4; דרגות ותנאים, מינוי: כוח אדם) 3; כישורים מקצועיים) 2; עבודה נוספת, הפסקת כהונה, דרגה, שכר:מעמד ארגוני) 1: המקבצים 4

המצאת , קביעת תוכנית עבודה: פעלת שיקול הדעתעצמאות בה) 5; יכולת הכיסוי של הביקורת, הגוף המאשר: תקציבית עצמאות

.עצמאות הגוף הדן בדוחות הביקורת) 6; מסמכים
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מהמחקר עולה חשיבותם של . בשלב העיצוב נבחנו גם אסטרטגיות ומניפולציות שנקטו היזמים

מניתוח חקרי המקרה ניתן לראות כי . כגורם מסביר מרכזי של הנוסח הסופי של החוקים, םהיזמי

בכל אחד , השפיעו על אופי הסופי של החקיקה, )והאסטרטגיות שנקטו(האינטרסים של היזמים 

הניתוח ההשוואתי מדגיש את מקומם המרכזי של יזמים בקביעת האופי הספציפי של . מהמקרים

נקטו היזמים , מההשוואה עולה כי בשני חקרי המקרה. קורת באמצעות חקיקהמיסוד פונקצית בי

מראית עין של , ובשלב השני אסטרטגיות סדר יום, אסטרטגית עיתוי. באסטרטגיות דומות

לא אפשרה לגזור הכללות לגבי האסטרטגיות שינקטו , המסגרת המושגית שפותחה. השתתפות

בעיה על ידי איסוף אמפירי מהמציאות באופן דדוקטיבי מציע להתגבר על ה) Riker ) 1983.יזמים

על פי שני . נבחנה אפשרות הכללה של אסטרטגיות היזמים, בהסתמך על טענה זו. לכדי הכללה

חקרי מקרה אלו ניתן לבצע הכללה מסוימת ולטעון כי בעת מיסוד פונקצית ביקורת באמצעות 

.ום לשחקנים השונים לתמוך ביוזמתםנוקטים יזמים באסטרטגיות הללו על מנת לגר, חקיקה

המחקר יעלה את החשיבות . התלות של הביקורת- בשלב זה במחקר נבחנה השפעת החקיקה על אי

  . תלות הביקורת-ואת חשיבות הסדרתה של אי, בקיום ביקורת אפקטיבית במגזר השלטון המקומי

 זה הייתה בבעיות ההתמקדות בשלב. 39השלב השני עוסק ביישום המדיניות שנקבעה בתיקון 

תוך התייחסות לאינטרסים של השחקנים השונים , ובאילוצים בהוצאת התהליך מהכוח אל הפועל

בין , 6בשלב זה בוצעה השוואה לאורך זמן. ובפערים בין המדיניות כפי שעוצבה ליישומה בפועל

 ונבחנו .מספר הרשויות שהיו מחויבות למנות מבקרים על פי הוראות החוק לאלו שמינו בפועל

  ).בעל סמכויות פיקוח ובקרה בכל הנוגע לשלטון המקומי(פעולות שנקט משרד הפנים 

האינפורמציה הסתמכה על דוחות מבקר המדינה ועל דוחות שנתיים ונתונים של האגף לביקורת 

  . רשויות במשרד הפנים

וק לגבי לא הייתה הקפדה על קיום הוראות הח, מבחינת יישום המדיניות עולה שלאורך שנים

משרד הפנים שלו סמכויות פיקוח ובקרה על הקורה בשלטון . מינוי מבקרים מצד הרשויות

וזאת בשל התנגדות המשרד . לא הפעיל סמכויותיו כדי לאכוף את יישום המדיניות, המקומי

.התלות- נפגעה אי, לפיכך. למדיניות ובשל מערכת היחסים הסבוכה בין השלטון המרכזי והמקומי

בשלב זה נבחנה שאלת אפקטיביות הביקורת של מבקרי . ישי עוסק בהערכת המדיניותהשלב השל

ובחן את נושא הביקורת  7השתמש במדדים שפיתח) 1985,1999(פרידברג . רשויות מקומיות

ממצאי מחקריו מראים . הציבורית והפנימית במגזר השלטון המקומי בישראל וכן בארצות הברית

, משאבים בלתי מספיקים, קות של פעולות הביקורת הפנימיתששכיחות ונוכחות בלתי מספי

שימת דגש על תחומי ביקורת מסורתיים ותהליכי תיקון ליקויים שבמקרים רבים יעילותם 

. בדומה למצב בישראל, מאפיינים את הביקורת הפנימית במגזר זה בארצות הברית, מוטלת בספק

קטיביות של הביקורת הפנימית במגזר לדבריו יש באמור כדי להציב סימני שאלה לגבי האפ

ניתן לטעון , )1985(באופן תיאורטי באמצעות שימוש במדדים שהציע פרידברג . השלטון המקומי

נצפה לכך שהאפקטיביות שלה , נוכחותה ומכוונותה של הביקורת נמוכים, שמאחר ושכיחותה

פירית את אפקטיביות אולם באופן מעשי אין המדדים שהציע פרידברג בוחנים אמ, תהיה נמוכה

  . ואינם נותנים ערך כמותי, שמוגדרת כמידת תיקון הליקויים, הביקורת
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מודל ): 'המכונה כלי א(הכלי הראשון . מחקר זה מציע שני כלי מדידה לבחינת האפקטיביות

  -  יישום-עיצוב: כלי זה מתבסס על המודל של. המציג קשר בין אי התלות ואפקטיביות הביקורת

) באמצעות חקיקה(כלי זה בוחן את הקשר בין אי התלות . יו נבנו פרקי המחקרלפ, הערכה

כאשר לטענתו ישנו קשר בין מידת היישום של המדיניות ואפקטיביות , לאפקטיביות הביקורת

מהמחקר עולה  .שכן במידה והמדיניות אינה מיושמת הרי שהאפקטיביות תיפגע גם כן, הביקורת

וכפועל יוצא המדיניות , ושפע מהאינטרסים של השחקנים השוניםכי מאחר ועיצוב המדיניות ה

, והיישום היה חלקי, תלות הביקורת רק בצורה חלקית-שעוצבה הייתה פשרה והסדירה את אי

כלי זה מציג תמונה כללית לגבי  .הרי שתיקון זה הבטיח את אפקטיביות הביקורת באופן חלקי

באמצעות חקיקה והוא אינו נותן ערך מספרי של תלות -אפקטיביות הביקורת בעקבות הסדרת אי

  . מידת האפקטיביות ברשות ספציפית

כלי אשר מאפשר לתת ערך כמותי . מחקר זה מציע כלי מדידה נוסף לאפקטיביות הביקורת

' כלי זה המכונה כלי ב. דוח ספציפי/ברשות ספציפית לגבי נושא, למידת האפקטיביות) באחוזים(

תוך שימוש . ספר הליקויים שתוקנו בהשוואה למספר הליקויים הכוללהינו ביטוי כמותי של מ

כך שבשונה , נבנו ונותחו שאלונים,  Analytic Hierarchy Process (Saaty 1980, 1990)-בשיטת ה

מוצעים במחקר זה משקלות שונים , )1998ראה למשל נחמיאס וברזילי (ממחקרים אחרים 

) באחוזים(כלי זה מאפשר לתת ערך כמותי . י פשוטבמקום חיבור אריתמט, לליקויים שונים

האפקטיביות הנמדדת , בכך. דוח ספציפי/ברשות ספציפית לגבי נושא, למידת האפקטיביות

לאחר פיתוח ). 1983ראה למשל סיון (מדויקת יותר מאשר זו המחושבת בשיטה הנהוגה עד כה 

, עיריית חיפה, ים-עיריית בת(נבחנו ששה דוחות של מבקרי שלוש רשויות מקומיות , המשקלות

  . לגבי כל דוח תוצג האפקטיביות ללא המשקלות ועם המשקלות השונים). עיריית הרצליה

ההנחות . AHP -נבנה תוך הנחת הנחות ושימוש בשיטת ה, למדידת אפקטיביות של ביקורת' כלי ב

מאפיינות תחומי שהונחו והפרמטרים המרכזיים של כלי זה אינן ייחודיות למקרה שלפנינו אלא 

ניתן לעשות שימוש בכלי זה לבחינת , לפיכך. ביקורת נוספים ורשויות מקומיות במדינות אחרות

. אפקטיביות של ביקורת בגופים נוספים בישראל ושלא בישראל ובכך חשיבותו ותרומתו
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Abstract: 
This study examines the process of statutory establishment of public policy, 

specifically in the field of auditing institutions. The study focuses on the functions of 

auditors in local authorities in Israel during the late 1980s, and offers a comparative 

look at institutionalization of the functions of internal auditors.  

The need for controlling, supervising and auditing mechanisms in local authorities 

seems clear. Said need is highlighted by recent financial crises that have resulted in 

significant budgetary deficits, due in part to the increasing managerial failures and 

failure to adhere to appropriate administrative norms and procedures.  

Moreover, the scope of public expenditure required to fund local authorities, and the 

new personal accountability norms imposed on local government officers, both 

elected and employed, have repeatedly raised the question of whether the auditing 

institutions, in their present form, are justified when analyzed in terms of their 

effectiveness. The need for effective auditing is of particular interest in the case of 

local authorities in Israel, due to what has been claimed to be a reduced extent of 

public oversight, and a limited scope of auditing functions conducted by the State 

Comptroller and the Ministry of Interior of Israel. It has been stated that when the 

functions of auditing bodies are limited to ineffectual composition of auditing reports, 

such institutional auditing is regarded as a sham and no more than an "organizational 

ornament".  

This research presents the existing institutional challenges to effectual auditing, and 

attempts at providing a tool for administrative decision makers with respect to 

establishment of effective and efficient auditing institutions. 



The study details the historic background that pre-existed the present legislation, the 

adverse effects of which compelled the central government to intervene and 

strengthen the professional status and independence of local authorities' auditors. As 

is shown, the increased administrative authority and independence of mayors due to 

the legislative changes effected in the 1970s (in parallel to the institution of direct 

personal mayoral election), along with the consequences of mismanagement of local 

authorities and relative weakness of auditors under their past professional standing, 

required checks and balances to put in place to provide local authorities' auditors with 

additional independence as was enacted in the 1990 amendment to the Municipalities 

Act. 

It was shown that the relatively weak professional standing of State-Ministries 

internal auditors, as shown in State Comptroller's reports during the 1980s, and the 

increasing public interest in the management of big business and negative impact of 

poor corporate management on society as a whole has also added to popular demand 

for a better degree of supervision and an improved professional status of internal 

auditors, that resulted in the passing of the Internal Auditing Law (1992). 

Unlike many other studies, this research examines the issue of changes in the 

institutional scheme of administrative auditing as a public policy-making process and, 

as such, a broad spectrum of public policy theories and approaches is explored, 

including the Institutional Theory approach, the Public Goods approach and the 

Economic Analysis of Public Policy approach.  

The chapters of the study are based on a three-tiered policy-making model, consisting 

of public policy design, implementation and evaluation tiers. As such, the issues 

examined are not limited to the restricted topic of auditing, but reflect a wider context 

of public policy considerations. 

Pursuant to the first tier of the model, the issue of public policy design is examined. In 

this respect, two case studies are done, the first with regard to the amendment of the 

Municipalities Act, the second with regard to the enactment of the Internal Auditing 

Law. Although the Internal Auditing Law is not applicable to local authorities, as the 

statutory obligation to appoint municipal auditors pre-existed the Law, the public 

policy design process of both the Law and the Act were cross-affected due to 

substantive similarities. Therefore the policy design aspects of both statutes are of 

importance.  

As part of the policy determination process, the different factors that impacted on the 



drafting of the statutes are examined, taking into account the interests of the different 

players involved, the interaction between them and the extent of their influence on the 

actual outcome of the legislative process.  

At this stage, the study proposes a normative/objective model focusing on 

independence of auditing functions and taking into account existing studies that 

examine possible independence-related factors.  

A positive/subjective model is also suggested, reflecting the existing alternatives and 

interest priorities of different players, based on an individual interest approach, 

according Niskanen (1971) and Miller & Moe (1983) models.  

For the public policy model to be feasible, a “limited” model is proposed. At this 

stage, we present compromises required in the normative model to bring it closer to 

the positive model. These compromises, however, maintain the principles outlined in 

the normative model or, in other words, outline what policy should be like in light of 

the limitations. While this “limited” model does not offer the optimal alternative in 

terms of society, it does offer the optimal solution that is feasible for implementation 

by decision-makers. 

The study, through extensive research of the legislative history behind the enactment 

of the amendment to the Municipalities Act, including study of formal and informal 

background material, showed that the original Amendment draft changed, due to the 

influence wielded by various players. The resulting final draft failed to adequately 

address public policy issues contained in the original draft, including with respect to 

the key issue of auditor independence. Moreover, similar analysis of the Internal 

Auditing Law resulted in the same outcome as well.   

As stated, the limited compromise model suggests that a policy design process would 

become more efficient if it took an anticipatory approach to applicable interests and 

institutional limitations. The research demonstrated that since an anticipatory policy 

approach had not in fact been used in the studied case, the end result is likely to be 

less than optimal from an interest trade-off point of view.  

The comparison conducted in the study found significant disparity between the policy 

actually proposed and that suggested in the "limited" model with respect to numerous 

issues. Despite structural constraints and the role interests play, as are reflected in the 

committee's discussions, we believe a better result could have been achieved had 

these considerations, and the “limited” normative model, been taken into account 

prior to the process.  



As part of the examination of the policy design process, the tactics and indeed 

manipulation employed by the concerned political entrepreneurs were also 

investigated, highlighting the dominant influence of their interests on the final draft of 

the statutes. Said tactics may include timing strategies, agenda setting strategies and 

feigned participation and interest strategies. As the established conceptual framework 

does not allow for inferred generalizations with respect to the tactics that are likely to 

be utilized by the political entrepreneurs, empirical deductions, following a fact 

gathering process, can be of assistance. The research shows that a certain 

generalization can be made, according to which during the institutionalization of 

auditor functions by statutory means, political entrepreneurs utilize the 

aforementioned strategies to obtain support for their initiatives from the various 

players. 

As a conclusion to this stage of analysis, the impact of the statutes on auditor 

independence is examined. The findings demonstrate the significance of auditing in 

local authorities, and the importance of ensuring auditor independence.  

 

In the second stage of analysis, the implementation of policy in light of the 

amendment to the Municipalities Act is examined. The study focuses on the 

constraints that have a tangible effect on the actual implementation of policy, taking 

into account the relevant players' interests and the disparity between stated policy and 

actual implementation. As part of the research, a comparative study was conducted 

between local authorities that comply with the statutory requirements and have 

appointed auditors, and local authorities that have not, including with respect to the 

measures taken by the Ministry of the Interior, the government body with the 

authority to supervise local authorities. 

Information contained in the State Comptroller’s annual reports and reports issued by 

the Ministry of the Interior were also used.  

The examination of how said policy was implemented has shown a lax standard of 

enforcement with regard to adherence to mandatory auditor appointment obligations. 

The Ministry of Interior, generally empowered to enforce the compliance of local 

authorities to their statutory obligations, has not do so, because of opposition to 

underlying policy and due to effects of the interrelationship between the central and 

local government. The consequences for auditor independence have been negative.  

 



The third stage of the model relates to policy evaluation. In this stage, the issue of 

effectiveness of the auditing reviews issued by municipal auditors is examined. 

Having noted previous studies on this issue, the research suggests two new possible 

measuring tools for effectiveness-analysis of auditor functions. 

The first tool suggests a model linking independence of auditing functions to their 

effectiveness. The tools is based upon a policy making model (design, implementation 

and evaluation), and examines the relation between the level effectiveness of auditing 

functions (a variable) to independence by statutory means (a constant), when the level 

of policy enforcement is the linking variable. The study shows that as the policy 

design was affected by various players' interests, the result of which was a normative 

compromise that did not fully gain the goal of auditor independence, in addition to the 

limited scope of implementation, the result was that auditor independence was only 

partially achieved. 

 

The second tool suggested as part of the evaluation stage is a quantitative method for 

measurement of auditor effectiveness based upon the ratio of detected defects to those 

that were remedied. By utilizing an Analytic Hierarchy Process (Satty 1990), 

questionnaires were drafted and analyzed. Therefore, unlike other studies in the field, 

a quantitative measure (in percentage) reflecting the relative significance of the defect 

in question was established. This tool allows for an order-of-magnitude effectiveness 

analysis to be made and is of importance because it has a wide range of applicability, 

beyond the specific field of municipal auditing. 

  

  



  .  התפתחות זהותן של נשים ישראליות צעירות בעקבות טיול תרמילאים: נושא העבודה
  .שגב) הירשנזון(עינב  : שם המגישה

  .חנוך פלום' לאה קסן ודר'  דר:שם המנחים

:תקציר העבודה

  היא לבחון כיצדמטרת המחקר .תהליך התפתחות הזהות בקרב נשים ישראליות צעירות סקעומחקר ה 

העבודה . עיבודים חדשים של זהות נוצרים -  חווית טיול התרמילאים- יה בחייהן של נשים חוובעקבות 

 את התפתחות על מנת לבחון .הקונטקסט המשתנה ו דרך הזיכרון האוטוביוגרפיאתבוחנת שאלה ז

, פנומנולוגיתבמסורת  נבחרה מתודולוגיה נרטיבית ,זהות של הנשים בטיול התרמילאים ולאחריוה

, הסיפוריםפרשנות . ומני מסעקרי י, יםיזיכרונות ותיעודים אוטוביוגרפ, ל איסוף סיפורי חייםהמתבססת ע

   .זהותהוהמשכיות יכי שינוי תהלעקוב אחר לה  אפשרהזיכרונות והיומנים

, בעת הראיון. גבוה- מהמעמד הבינוני ילידות הארץ,  נשים ישראליות יהודיות20אוכלוסיית המחקר כללה 

 שנים לאחר שובן 5-8הנשים רואיינו . 33 -ל 28כלומר בין גילאי , לב הבגרות הצעירהבשהנשים היו 

.  את התפתחות הזהותאפשר פרספקטיבה של זמן על מנת לבחוןטווח זמן זה , ארצה מטיול תרמילאים

 יומני המסע ,איסוף הנתונים כלל ראיון סיפור חיים נרטיבי עם כל אחת מהנשים אשר השתתפו במחקר

היות . ועד לגשר בין ראיון סיפור החיים ליומןנתבו הנשים בעת הטיול וראיון מגשר חצי מובנה אשר אשר כ

בנתה שיטת ניתוח ייחודית אשר נ על ידי שימוש בסוגי נרטיבים שונים התבצעובמחקר זה איסוף הנתונים 

  . שילבה בין סוגי הנרטיבים בצורות שונות

 בראיון. ראיונותשל היומנים ושל ה  שונותיות הנרטיביותמבנה ופונקצ מעידים על – ממצאי המחקר

קול  "עלה,  של ראיון סיפור החייםלכל אורכו  אף בחלקו הראשון ולעיתים; דואליות בין שני קולותעלתה

הנשים הציגו ראיון סיפור החיים בחלקו השני של . חזק והישגי, מצליח) Brown & Gilligan, 1992" (אני

הנשים הפכו מודעות במשך הראיון לפער .  חלשיםומרכיביםבלבול , הועלו ספקות, בזהותןשונים צדדים 

  .פער אשר אותו הסבירו כדואליות הקיימת בחייהן, הקיים בין תחילת הראיון לבין סופו

חלל , היומן שימש את הנשים כמקום. ביומן הנשים כתבו על תפיסתן העצמית כנשים בטיול התרמילאים

שימוש ביומן . נרטיב שלא התאפשר להן לבטא במציאות החיצונית של חיי הטיולמוגן המתאים להבעת 

  .מודגמת על ידי הצגת תמת המיניות ביומנים השונים) 1981, וולף" (חדר משלי "–כחלל מוגן 

התפתחות הסיפור ובחינת מהלך . בהתפתחות על ציר הזמן בין יומן לראיוןממצאים נוספים קשורים 

 ;ן האוטוביוגרפי הוצגה דרך חמש תמות מרכזיות אשר הופיעו ביומנים ובראיונותההתפתחות של הזיכרו

 הובאהכל הצגה של תמה כוללת פירוט המתאר כיצד . לבד ויחסים בינאישיים, אמונה וסכנה, סמים, הגוף

  .ביומני הנשים וכיצד עוצבה מחדש בזיכרונותיהן ובסיפוריהן שנים לאחר החוויה

 יםמופיעהאוטוביוגרפיים ה יכרונותיומן לבין הזב המופיעעל התמות השונות בין נמצא כי התהליך העובר 

סמים וההתייחסות , גוף-ישנן תמות שהשתנו . אינו תהליך אחיד אלא משתנה מתמה לתמה, בראיונות

נמצא כי . צומצמה או נעלמה, תמת הסמים אשר עברה השתקהו אובדן - תמה שנוספה ,לסכנה

בניגוד למחקרים קודמים שמצאו כי התרמילאים מדווחים .  וכי הזיכרון תלוי נושאהתהליכים אינם אחידים

ממחקר זה ממצאים שונים המגלים תמונה מורכבת של , על שינוי חיובי אשר חל בזהותם בעקבות הטיול



   :מסעות זהות שוניםסיפורי טיפולוגיה של חמישה נמצאה במחקר זה 

סיפור של . ד, הסיפור הפונקציונאלי. ג, חסר אקספלורציהסיפור . ב, הסיפור הטרנספורמטיבי. א

 ייחודי כתיבה כי לכל סוג סיפור אופן נמצא. אקספלורציה מאוחרת"סיפור של . ה ואקספלורציה חיצונית

  . ביומן

; התרומה התיאורטית של מחקר זה הינה השקה בין שני סוגים שונים של תיאוריות להתפתחות הזהות

-תיאוריות פסיכולוגיות מודרניות הטוענות לקוהרנטיות של הזהות מחד גיסא ומאידך תיאוריות פוסט

  .  סתירות פנימיות ואינה אחידהמכילה, מודרניות הגורסות כי הזהות משתנה

במחקר זה נמצאה נקודת השקה בין שני סוגי התיאוריות בבחינת התפתחות זהותן של נשים ישראליות 

סתירה , נמצאה שאיפה לקוהרנטיות בזהות לצד שינויים שחלו בזהות. צעירות בעקבות טיול תרמילאים

הגישור בין . עות מאחדת לסיפוריהןבין חלקים שונים בזהותן של הנשים לצד שאיפה להשגת משמ

השימוש ביומן , שאיפות סותרות אלה נעשה באמצעות מנגנונים סיפוריים שונים כגון שימוש בסמל הציפור

  .ויצירת משמעות וקשרים סיבתיים בין חלקים סותרים של סיפור החיים

לצד ממצאים אלה , אתעם ז .העבודה מצביעה על שינויים רבים החלים בתמות ובסיפור בכלל ברצף הזמן

תחושה המשכית זאת ת ותחושה המשכית של סיפור החיים עולה שאיפתן של הנשים ליצור משמעו

יצירת משמעות , מושגת דרך שימוש באסטרטגיות נרטיביות שונות כמו השתקה של תמות מסוימות

  .מחודשת עבור אחרות ובידודן של חלק מהחוויות כשייכות לעבר

. ברתיות בהן רקמו הנשים את סיפוריהן מתוארת בחלקו האחרון של הדיוןהתרבות והמוסכמות הח

ממצאי העבודה מעידים כי על אף שתפיסת החברה הישראלית את טיול התרמילאים הנה תפיסה 

המאדירה את טיול התרמילאים ומבוססת על ההנחה כי לטיול התרמילאים תרומה משמעותית , מכלילה

השתקה חברתית אשר חלה על חלקים מהנרטיב הנשי שאינם הולמים את ישנה , לשינוי חיובי של הזהות

נשים , התפתחות זהות: מילות מפתח. נרטיב העל של החברה הישראלית לגבי טיול התרמילאים
.יומנים, מודל מתודולוגי נרטיבי, טיול תרמילאים, זיכרון אוטוביוגרפי, צעירות ישראליות
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Abstract 

The development of identity amongst young Israeli women stands at the center of the 

present research. The goal of the research is to explore how an experience in the lives of women, 

in this case the experience of a backpacking trip, is processed and transformed into a new 

identity. The research investigates this question through autobiographical memory, changing 

contexts, and differing life stages. The backpacking experience is examined via two narrations at 

differing times; one version being the story as it is related within the journals the women kept 

during their trips, and the other the story as told to the researcher some years after the trip.  

 The research sample comprised of 20 Jewish native-born Israeli women. These women 

were at the time of the interview in the stage of young adulthood, between the ages of 28 to 33 

years. They were interviewed 5-8 years after their return home from their backpacking trip.  

 Data collection included a narrative life story interview with each research participant, 

their trip journal, and a semi-structured interview which served as a bridge between the life story 

interview and the reading of the journal. Since the data collected comprised different types of 

narrative, a unique method of analysis was constructed for the purposes of the study which 

integrated each type of narrative.  

 The findings of the study present the differences in functions between the oral narrative 

of the interviews and the written narrative in the journals. In the interviews, a dialogue between 

two voices was found. The women expressed self-awareness of the gap between the first part and 

the succeeding parts of the interviews. This gap was identified as the duality that exists in their 

lives. In the journals, the women wrote of their perception of themselves as women during their 

backpacking trip. The journals were used as a place, a safe space within which they could express 

and reflect on themselves and their experiences in ways in which the external realities of the trip 

did not allow them. The journals functioned as a protective space – "A Room of My Own" (Wolf, 

1929/1981).  

 The findings deal with the development of identity on a progressive time line of the 

journals and the life story interviews. The unfolding of the story and the investigation of the 

development of the autobiographical memory are presented through five central themes; viz. the 

body, drugs, faith and danger, being alone, and interpersonal relationships. Each theme is 

discussed, including the details of how they were presented within the journals, and how they 



were re-constructed anew within the women's memories as narrated in the interviews years after 

the actual experiences. It was found that the processes which each theme underwent from its 

appearance in the journals to the autobiographical memory as expressed within the narrative 

interviews, were not similar for each theme, but varied from theme to theme. Themes which 

underwent changes were those of the body, drugs, and the relationship to danger. A theme of loss 

was new, and appeared only in the interviews.   

 The findings present a typology of differing identity styles. In contrast to previous 

research reviewed in the literature which reported on the backpacking experience as resulting in 

positive changes in identity, the present research found differing results which reflect a complex 

picture of identity development. Frequently, there was no change in identity after the trip; there 

was also transformative change which was accompanied by trauma; and there could be short term 

changes. A typology was identified which differentiated between five "identity journeys." 

. The research makes a theoretical contribution to the two identity theories, one of which 

holds that there is a unitary coherent identity, and the other is a post-modern perspective that 

views identity as changing, and internally inconsistent. The present research found a desire for 

coherence together with the dynamics of change in identity. In addition, along a progressive time 

line, a similar desire was expressed for continuity. Different strategies of autobiographical 

memory were employed to achieve both coherence and continuity.  

 In Israeli society the perception of the backpacking experience for young people is of a 

positive growth experience in identity. The present study indicates that there is a social silencing 

(Zerubavel, 2006) of a more complex picture of the Israeli feminine backpacking trip experience.  

  Key words: Identity development, young Israeli women, autobiographical memory, 

backpacking trip, narrative methodological model, journals 



אי צדק במערכות בריאות? השפעת  תיוג חולים על איכות הטיפול אותו הם מקבלים:"החולה הדחוי" נושא העבודה:
עמיר גרינברג     שם המגיש:

פרופסור יוסי פליסקין  וד"ר דינה  ון-דייק     שם המנחים:

תקציר

אי שוויון ופערים בבריאות בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים הם מצב מוכר ומדאיג במערכות בריאות בעולם. נגישות לשירותי רפואה, מצב סוציו-

 אקונומי של אוכלוסייה, רמת השכלתה וכיוצא בזה הם גורמי מאקרו הגורמים להבדלים ופערים  בטיפול הרפואי ובאיכותו באוכלוסיות שונות.

 , הינה תופעה מדאיגה אשרThe Unpopular Patient,, The Difficult Patientתופעת החולה הדחוי, או כפי שמכונה לעיתים בספרות העולמית: 

 קשורה ישירות לתקשורת מטפל-מטופל, איכות טיפול, שביעות רצון לקוחות ואתיקה מקצועית. התופעה מתרחשת כשהצוות המטפל מצמיד

 למטופל כלשהו תווית של "מטופל בלתי נסבל", מסיבות שונות. כתוצאה מכך, עלול הצוות לשנות את יחסו, ולעיתים אף לפגוע באיכות הטיפול

 כלפיו. הסיבות לתיוג החולה כדחוי עלולות לנבוע מגורמים הקשורים במטופל, גורמים הקשורים במטפל  וגורמים הקשורים במחלה. מחקרים

 . למרות שכיחותה הגבוהה של התופעה, קיים קשר של שתיקה בנושא. מטרתו20%שונים מצביעים על היקף התופעה שעלול להגיע עד לכ-

  קבוצות עיקריות על פני רצף )קבוצת החולים הדחויים, קבוצת החולים3 ל-השפעת תהליך תיוג חוליםהעיקרית של מחקר זה הייתה בדיקת 

  תוך מיקוד בקבוצת החולים הדחויים והשוואתה לקבוצותעל איכות הטיפול אותו הם מקבליםהניטראלים וקבוצת החולים הפופולארים( 

 שלבים עיקריים:3הנוספות. המחקר התחלק ל-

  שלב א- זיהוי גורמים לתיוגו של החולה כדחוי/פופולארי וקביעת פרופיל לחולים אלה

  רופאים בכל רמות התפקיד ענו על שאלון יחודי לזיהוי גורמים לסיווגו60 אחיות ו-100על מנת ליצור פרופיל חולה דחוי/פופולארי, מדגם נוחות של 

של החולה כדחוי/פופולארי שחובר לצורך מחקר זה והתבסס על סקירת ספרות רחבה בתחום. 

 פרופילים מרכזיים של חולים:5( נתקבלו Factor Analysisזה באמצעות ניתוח גורמים ) בתום שלב

החולה המטריד, החולה בעל המחלה הדוחה/מפחידה והחולה האלים. פרופילים:3בקטגוריית החולים הדחויים התקבלו 

 ,Challenge, מהווה אתגר רפואי-Clean")נקי-4Cהחולה המתמודד והסבלן  והחולה ה-" פרופילים:2בקטגוריית החולים הפופולאריים התקבלו 

(.Conscious והמודע למצבו-Cheerful- מקסים ושמח

על מנת לתקף את פרופילי החולים שנתקבלו בשלב זה, נערך  בשלב ב של המחקר "מחקר מעבדה" במרכז לסימולציות רפואיות. 

שלב ב-מרכז לסימולציות רפואיות - תיקוף הגורמים לסיווג החולה כדחוי/פופולארי ומדידת איכות טיפול בתנאי מעבדה

 הפרופילים שהתקבלו משלב א של המחקר תורגמו לתרחישים אשר שוחקו ע"י חולים מדומים בסימולציה המדמה לחלוטין תנאי מחלקה

  תרחישים ביום אחד במרכז לסימולציות רפואיות.40 אחיות מן השורה  השתתפו ב-20 רופאים מתמחים ו-20 אישפוזית. מדגם נוחות של

 המשתתפים התבקשו לבצע מטלה התערבותית על פי תחומם: )קבלה רפואית/סיעודית(.בסוף התרחישים נעשתה הערכת ביצוע לגבי מילוי

  אחיות שלא השתתפו במחקר. בנוסף כל שחקן )חולה מדומה(2 רופאים ו-2, ע"י 1-10המטלה לגבי כל משתתף והחולה בו הוא טיפל בסולם של 

 . בתום התהליך התבצע תחקיר בו נותחו התנהגויות הצוות, ונדונו1-4העריך בסופו של כל תרחיש את המפגש בינו לבין המטפל שלו בסולם של 

 תגובותיהם השונות לחולים תוך צפייה בתרחישים המצולמים. ממצאי התחקיר העיקריים אשר הועלו בדיון סוכמו ע"י החוקר ובנוסף נותחו

 הממוצעים של ביצוע המטלות )קבלה רפואית/סיעודית( ונותחו ממוצעי הערכת החולים המדומים )שחקנים( את מפגשם עם איש הצוות המטפל.

 )מערכת לניתוח של תקשורת רפואית(. RIASהתרחישים המצולמים נותחו עי כלי ה-

ממצאיו העיקריים של שלב זה היו:

 . נצפתה הסכמה רחבה בקרב הרופאים והאחיות בתחקירים לגבי תיוג החולים והפרופילים השונים וזאת ע"י השתתפות החוקר בתחקירים1

שנערכו בסוף התרחישים בה "אישר" הצוות כולו )רופאים ואחיות( את קיומה של התופעה ואף את השוני בטיפול הניתן לסוגי חולים שונים.

  ופרופיל החולה המתמודד והסבלן בקטגוריית4C. פרופיל החולה המטריד ופרופיל החולה האלים בקטגוריית החולה הדחוי ופרופיל החולה ה-2

 החולה הפופולארי נמצאו כמשמעותיים ביותר בסימולציות הן בקרב הצוות הרפואי והן בקרב הצוות הסיעודי. פרופיל החולה בעל המחלה הדוחה

והמפחידה נמצא כהכי פחות משמעותי בקטגוריית החולה הדחוי.

   נמצא כי הצוות המטפל כולו )רופאים ואחיות( יוצר אינטראקציות שליליות רבות יותר )פרטניות וכלליות( באופן מובהקRIAS. בניתוחי ה-3 

 בקרב קבוצת החולים הדחויים מאשר בקבוצת החולים הפופולארים, ובאותו אופן הוא יוצר אינטראקציות חיוביות רבות יותר )פרטניות וכלליות(

באופן מובהק בקרב קבוצת החולים הפופולארים מאשר בקבוצת החולים הדחויים.
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 . לא נמצאו כמעט הבדלים בין הצוות הרפואי לסיעודי בטיפול שונה בחולה. כלומר, ברגע שהחולה מתוייג לאחת הקבוצות הוא בד"כ זוכה4

לטיפול "שיוויוני" מכלל הצוות.

 לאחר שתופעת תיוג החולים נמצאה כקיימת "בתנאי מעבדה" והוכח כי חולים שונים "זוכים" לאיכות טיפול שונה, נבדקו השפעותיה של תופעת

התיוג על איכות הטיפול  בשדה הקליני.

שלב ג- מדידת איכות הטיפול והשוואתה בין חולים דחויים, חולים פופולאריים וחולים ניטראליים בשדה הקליני 

 לאחר שהתקבלו פרופילי החולים )שלב א( ותוקפו במרכז לסימולציות רפואיות )שלב ב(, שלב ג של המחקר )והעיקרי( על סמך שני שלביו

  קבוצות החולים קיים שוני באיכות הטיפול ואם כן באיזה מרכיבים בהן, תוך  השוואה בין הצוות הרפואי לצוות3הקודמים, בדק האם בקרב 

 תויג ע"ישלו עלה על שלושה ימים  ומשך השהייה פרוצדורה ניתוחית מחלקות כירורגיות( אשר עבר 7הסיעודי. כל חולה במחלקות המחקר )

 . פריטי השאלון1005 אנשי צוות רפואי לאחת משלוש קבוצות החולים )דחוי, ניטראלי ופופולארי(. סה"כ החולים היה 4שאלון תיוג מקדים  ע"י 

  פרמטרים של חולה  פופולארי כפי שנתקבלו משלב א של המחקר ותוקפו בשלב ב שלו. לאחר6 פרמטרים של חולה דחוי  ו-14גילמו בתוכם 

  אנשי הצוות לתיוגו של החולה. לאחר תיוגו הסופי של החולה החל שלב איסוף הנתונים לגבי איכות הטיפול4מילוי השאלונים נבדק המתאם בין 

 לה זכה החולה. עם שחרור החולה אינדקס מדדי איכות הטיפול הרפואי/סיעודי שנבנה למחלקות המחקר )על פי סטנדרטים מקובלים בספרות,

 נהלים והנחיות המוסד( דגם את החולים המתאימים במדדי איכות מבחינת תוצאים וביצועים קליניים. לכל חולה  נקבע ציון איכות שנקבע על פי

  שהתרחשו לו )אירוע רע הוגדר או כסיבוכי תחלואה לדוגמא זיהומים, אוטם וכיו"ב או כחריגה(Poor Events)מספר  "האירועים הרעים"  

 מסטנדרטים מקובלים במדדי תהליך וביצוע כגון אי מילוי קבלה רפואית/סיעודית או אי מתן הוראות לאנלגזיה לאחר ניתוח וכיו"ב. ניתוח הנתונים

  קבוצות החולים לכל מדדי האינדקס וכל זאת ע"י שליטה בתמהילי החולים. בנוסף נערכה השוואה סקטוריאלית3נעשה בצורה השוואתית מול 

של צוות רפואי למול צוות סיעודי במדדי התהליך והביצוע.

ממצאיו העיקריים של שלב זה היו:

 מהם תויגו כחולים דחויים.8.5% מהם תויגו כחולים ניטראליים ו-28.2% מהחולים תויגו ע"י הצוות כחולים פופולאריים, 63.4%. 1

(  לבין סוג התיוג.Case-Mix נמצא קשר בין תמהיל החולים מבחינה קלינית )לא. 2

הממצא העיקרי בשלב זה של המחקר ובמחקר כולו היה: 

   נמוכה יותר מאשר קבוצות החולים האחרות )ניטראליים ופופולאריים(,  איכות טיפול רפואי וסיעודי   תיוגו של החולה כדחוי מקנה לו 

כשקבוצת החולים הפופולאריים זוכה לאיכות הטיפול הטובה ביותר.

  קבוצות עיקריות על פני רצף )קבוצת החולים הדחויים, קבוצת3 ל-השפעת תהליך תיוג חוליםמטרתו העיקרית של מחקר זה הייתה בדיקת 

 . ואילו השערתו המרכזית של המחקר הייתה כי ימצאעל איכות הטיפול אותו הם מקבליםהחולים הניטראלים וקבוצת החולים הפופולארים( 

 ( בחולים המתויגים כדחויים,Performances & Outcomesהבדל באיכות הטיפול  )הרפואית והסיעודית( במדדי התהליך ובמדדי התוצאה  )

 ניטראליים ופופולאריים.

מטרתו של המחקר הושגה והשערתו המרכזית אוששה במלואה, כך גם רוב השערות המחקר.

 מחקר זה הוא ראשון מסוגו במדינת ישראל,  ובהיקפו ומורכבותו נראה כי הוא ראשוני גם בעולם. המחקר עשוי להוות סנונית ראשונה לחשיפת

 (  של טיפול רפואי וסיעודי לחולים המתויגים ע"י הצוות המטפל. ממצאיOutcomes(  ובתוצאים )Performancesנושא חשוב זה העוסק בביצועים )

 המחקר עשויים  לשמש כמנוף לאיתור הבעיה בכללותה מנקודות ראות שונות, ולפיתוח כלים ואסטרטגיות להתמודדות עם הבעיה. תרומתה

העיקרית של העבודה תבוא לידי ביטוי בתרגומן של המסקנות האמפיריות, כפי שנמצאו במחקר, להצעות אופרטיביות של מדיניות בריאותית-

 חברתית-טיפולית ואימוצן ע"י ארגונים רפואיים ואחרים. תיוגם של חולים כדחויים נחקר רבות בספרות בעיקר בהיבט  הסוציולוגי. מחקרים רבים

 הקדישו עצמם לדרך בה מתבצע התיוג. אולם מעטים מאד המחקרים שקשרו בין תיוגם של חולים לבין איכות הטיפול אותו הם מקבלים. מחקר

 זה בדק הן את מכלול הגורמים )על עוצמתם השונה( לתיוגם של החולים, והן את איכות הטיפול לו הם "זוכים" בעקבות התיוג. חדשנותו של

 במתודולוגיה )בחינת תופעת תיוג החולים על גורמיה ותוצאותיה החברתיות והרפואיות(, והן מתבטאת הן בהיקפו הרחבהמחקר הנוכחי 

 . מתודולוגיה זו כללה בניית כלי לזיהוי הגורמים לתיוג, בדיקת הגורמים השונים והשפעתם על איכות הטיפול בתנאי מעבדההמורכבת שלו
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 )סימולציות רפואיות(, ובדיקת השפעת הגורמים השונים על איכות הטיפול בשדה הקליני )מחלקות בית החולים(, באמצעות מדדי איכות

מקובלים. 

חדשנותו של המחקר באה לידי ביטוי גם באוכלוסיית המחקר:

 . רוב הספרות שעסקה בקשר בין תיוג חולים לבין איכות טיפול עסקה בעיקר באיכות הטיפול של צוות סיעודי. במחקר זו נבדקה  איכות הטיפולא

  לה "זוכים" חולים מתויגים, וזאת מתוך הנחה כי לאיכות הטיפול הרפואי משקל משמעותי ביותר לשרידותו, להחלמתו ולשביעות רצונו שלהרפואי

החולה.

  מתוך השווה והשונה בין עבודת הצוות הרפואי לצוות הסיעודי במחלקות האשפוז, ומתוך דגשים שונים בדיסציפלינות השונות, משווה מחקרב.

זה לראשונה בין שני המגזרים, הן בגורמים לתיוג חולים והן במדדי התהליך והביצוע של איכות הטיפול.   

  הספרות שעסקה בטיפול רפואי הניתן לחולים בעלי סטיגמה, התמקדה  בעיקר בחולים המתויגים כלל-חברתית ולאו דווקא, כפי שבדק מחקרג.

זה, חולים המתויגים בדרך כלל לראשונה באשפוז בתוך כותלי בית החולים.

  במחקר זה נבדקו חולים המאושפזים במחלקות כירורגיות במרכז רפואי גדול במרכז הארץ. המחקרים המעטים שנעשו בעולם בנושא חוליםד.

 דחויים ואיכות טיפול רפואית, בדקו את התופעה בעיקר בחדרי מיון ובמחלקות פסיכיאטריות, דבר אשר מאיר רק חלק קטן מהתופעה ומקשה על

( למחקרים דומים בתחום. N=1005הכללת הממצאים בצורה רחבה. בנוסף מספר החולים במחקר היה גבוה יחסית )

מילות מפתח:

Inequity.תיוג, החולה הדחוי, החולה הפופולארי, איכות טיפול, תוצאים, ביצועים ,
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Summary 
All over the world, inequity and disparity in the healthcare accessible to various populations and societies is an acknowledged and 

disturbing reality. The accessibility of healthcare, the socio-economic status of the population, the level of education, etc., are all macro-

factors that create inequality and disparity in the quality of healthcare in different societies.The rejected patient, or as these patients are 

referred to in the international professional literature, the " difficult patient", or the "unpopular patient" , is a distressing syndrome, and is 

directly related to physician-patient communication, quality of treatment, patient satisfaction, and professional ethics. The "difficult 

patient" syndrome becomes apparent when the medical staff, for whatever reason, decides to categorize a specific patient as being an 

insufferable patient, As a result the staff may treat this patient differently, and this may even affect the quality medical treatment the 

patient receives. The reasons these patient are categorized as insufferable may lay with the patients themselves, or with factors related to 

the medical staff, or it may be related to aspects of the patient's illness. The results of various research indicates that this syndrome may 

occur in up to 20% of cases, meaning that every fifth patient may be categorized a rejected or "difficult patient". Despite the fact that this 

syndrome is prevalent, there is an air of conspiracy surrounding it. The main aim of this research was to assess the affect that the 

categorization process has on a sequence of three main patient groups ("difficult patient", "neutral patient", and "popular patient") 

regarding the quality of treatment they are administered, with the emphasis on the "difficult patient" group in comparison to the other 

two groups. The research was divided into three primary stages: 

Phase I – Identifying the factors influencing tagging of patients as "difficult/popular patients", and profiling these patients.           

To create a profile of the "difficult/popular patient" a randomly selected group of 100 nurses and 60 physicians holding various positions, 

filled in a specially prepared questionnaire designed to identify factors relevant to categorization of patients as "difficult/popular patients". 

The questionnaire was prepared specifically for this research and was based on a wide variety of literature in this field. At the end of this 

phase, factor analysis produced five main patient profiles, as follows.  

The "difficult patient" category produced three pro files: The annoying patient, The patient with an objectionable or threatening disease 

and The violent patient.  

The "popular patient" category produced two profiles: The patient who copes and exhibits and  The 4C patient (C= Clean, Challenge, 

Cheerful, Conscious). 

To validate the patient profiles established at this stage, we carried out "laboratory setting research" at the Israel National Medical 

Simulation Center.      

Stage II – The Israel National Medical Simulation Center – Validation of the "difficult/popular patien t" categorization factors, 

and evaluation of treatment quality under laboratory conditions 

The profiles established during Stage I of the research were translated into scenarios that were played out using bogus patients in a 

simulated hospitalization ward. A randomly selected group of 20 resident physicians and 20 nurses took part in 40 scenarios, played out 

during one day at the Israel National Medical Simulation Center. The participants were requested to perform an interventional task 

according to their field: (Medical/Admittance/Nursing). When the scenarios had been played out two physicians and two nurses, who had 

not taken part in the research, graded the level of performance for each participant and patient on a scale of 1-10. Also at the end of each 
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scenario each bogus patient graded his or her encounter with the medical staff on a scale of 1-4. At the end of the process, while viewing 

films of the scenarios being played out, an inquiry was conducted to assess the medical team performance, and the different ways the team 

reacted to the patients.The primary findings of the inquiry that were discussed where summarized by the researcher, and task performance 

averages (medical/admittance/nursing) were analyzed, and assessment averages of the bogus patient meeting with the medical staff 

member were analyzed. The recorded scenarios were assessed using a RIAS tool (a system for analyzing medical communications).  

 

 

Primary Findings - Stage II: 

1. During interviews with physicians and nurses a broad level of agreement was noted regarding patient categorization and the various 

profiles. This was noted by the researcher who took part in the enquiries conducted at the end of the scenarios, during which the entire staff 

(physicians and nurses) "confirmed" the existence of the syndrome and the disparity of treatment administered the various patients.  

2. The "annoying patient" profile and the "violent patient" profile in the "difficult patient" category, and the "C4" profile and the "coping 

and patient" patient profile in the "popular patient" category were found to be the most significant in the medical simulations both by the 

medical staff and the nursing staff. The "patient with an objectionable or threatening disease" profile was found to be the least significant 

profile in the "difficult patient category.  

3.RIAS assessment revealed that the entire medical team (physicians and nurses) created a more distinctly negative interaction (individual 

and general) among "difficult patient" groups than among "popular patient" groups, and in the same manner created a more distinctly 

positive interaction (individual and general) among "popular patient" groups than among "difficult patient" groups.  

4. Almost no difference was found between the physician staff and the nursing staff regarding disparities in patient treatment. That is to 

say, that when the patient is categorized in a specific patient group then he or she will generally enjoy equal treatment from the staff in 

general.  

Once the existence of the "categorization" syndrome had been identified under "laboratory conditions" and it had been proven that various 

patients "enjoy" different qualities of treatment then the effect of the categorization syndrome on the quality of treatment was assessed in a 

clinical setting.  

Stage III – Estimation of quality of treatment and a comparison between "difficult patient", "popular patient", and "neutral 

patient" groups, in a clinical setting. 

After the patient profiles were established and were validated at the Medical Simulations Center (Stage II), then Stage III, which is the 

most important stage of the research, assessed on the basis of Stage I and II, the question of whether there is a disparity of treatment among 

the three patient groups, and if so with regard to which components of the treatment. Comparison was also made between the physician 

staff and the nursing staff. Utilizing a questionnaire, four physician staff member gave every patient in the department being researched 

(seven surgery departments) who had undergone a surgical procedure and whose term of hospitalization exceeded three days, a  

preliminary categorization status ("difficult patient", "popular patient", or "neutral patient", status).  These medical staff members were 

unaware that the questionnaire used was a "categorization" questionnaire and that in reality they had been requested to "offer an opinion" 

of the patient's behavior and the components of his or her illness. The total number of research subjects was 1005. The questionnaire 

presented fourteen "difficult patient" parameters and six "popular patient" parameters established in Stage I of the research and validated 

.in Stage II of the research. After filling in the questionnaire, the common denominator between the four medical staff members for 

categorizing the patient was assessed. At the end of this phase the patient was identified with one of the categories: "difficult patient"; 

"popular patient"; or "neutral patient". After the patient categorization stage was complete, a data gathering phase was initiated to assess 

the quality of treatment the patient was administered.  After the patient had been discharged a parameter index for medical/nursing 

treatment quality that had been formulated according to standards in the professional literature, institute practices and directives, for the 
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departments taking part in the research, was utilized to replicate the patients who comply with the (treatment) quality parameters as regards 

clinical performance and outcome. Each patient was given a "treatment quality score" according to the number of "poor events" he 

experienced. The "poor events" were defined as disease complications such as infections, infarcts, etc., or deviations from accepted 

procedure and performance standards such as not performing medical/nursing admittance requirements or not giving instructions for 

analgesic medication after surgery, etc. Comparative data analyzing was performed utilizing three patient groups for each index parameter, 

and governed by a controlled patient mix. A categorical comparison of the medical staff compared with nursing staff regarding procedure 

and performance parameters was also performed.  

The principal findings at this stage were as follows:  

1. 63.4% of the patients were categorized by the medical staff as "popular patients", 28.2% of the patients were categorized as "neutral 

patients", and 8.5% were categorized as "difficult patients". 

2. A link was not found between patient mix and category, from a clinical standpoint (Case-Mix). 

The principal finding at this stage of the research and the research as a whole are as follows: Categorization of a patient as a "difficult 

patient" guarantees that the patient will be administered an inferior quality of medical and nursing treatment compared with 

other patient groups (popular patient, neutral patient"), and the "popular patient" group enjoys the highest quality of treatment.  

The main goal of this research was to assess the affect that the categorization process has on a sequence of three main groups ("difficult 

patient", "neutral patient" group, and "popular patient") regarding the quality of treatment they were administered. The primary 

supposition of the research was that a disparity would be found in the quality of treatment (physicians and nurses) as regards outcome and 

performance parameters for patients categorized as "difficult patient", "neutral patient", and "popular patient". Our research goal has been 

attained, and our primary supposition fully validated, as have the majority of the other suppositions put forth in the research. This research 

is the first of its kind performed in the State of Israel, and in its scope and complexity may be the first of its kind performed anywhere in 

the world. This research may be the first harbinger to exposure of this important issue dealing with performances and outcomes in medical 

and nursing treatment of patients categorized by the treating medical team. The findings of this research may serve as a lever and incentive 

to identifying the problem in its entirety, and from different perspectives, and developing the strategic tools to deal with it. The primary 

contribution that this body of research has made will be articulated when it is translated into empirical conclusions, such as were found in 

the research, for operative recommendations for a healthcare-social-treatment policy to be formulated by physician associations and other 

relevant medical associations. The categorization of patients as "difficult patients" has been extensively researched in the professional 

literature, primarily from the sociological aspect. Many of these research projects were devoted to the manner in which categorization was 

performed. But very few of these research projects made a connection between patient categorization and quality of patient treatment. This 

research assessed both the full range of factors (each with its particular level of influence) that are involved in categorizing the patients, 

and the quality of treatment the patients "enjoy" as a results of categorization. The originality of our research comes to light in both in its 

scope (assessment of all aspects of categorization and the medical and social effect of categorization), and in its complex methodology. 

This methodology includes formulation of the tools to detect the factors involved in categorization, assessment of the different factors and 

their effect on quality of treatment under laboratory conditions (medical simulation), and assessment of the affect the various factors have 

on the quality of treatment in a clinical setting (hospital wards), utilizing the recognized quality parameters. The originality of our research 

also comes to light in the subject population of the research: 

1. The majority of professional literature that has dealt with the link between patient categorization and treatment quality dealt primarily 

with the nursing staff quality of treatment. This research deals with the physician staff quality of treatment that the categorized patient 

"enjoys, under the assumption that the physician staff quality of treatment significantly effects patient longevity, recuperation, and 

satisfaction.  
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2. Taking into consideration the similarities and differences between the duties of the physician and the nursing staff members, and each 

disciplines priorities, this research compares for the first time the difference between these two professional groups regarding the aspect of 

categorization factors and parameters of performance and outcome process related to quality of treatment.  

3. The professional literature that has dealt with medical treatment of patients with a "stigma" focused primarily on patients who had 

already been categorized by society in general, and not necessarily patients who where most often first categorized when hospitalized 

within the confines of a hospital.  

4. This research examined patients hospitalized in surgery departments at a large medical center in the center of Israel. The limited amount 

of research projects done all over the world on the subject of "difficult patient" and quality of medical treatment, assessed the phenomenon 

primarily in emergency rooms and psychiatric wards, not fully illuminating the full extent of the phenomenon, and making extensive 

implementation of the findings difficult. In addition, the number of research subjects here was relatively higher (1005) that in other similar 

research done in this field.  

 

Key Words:   

Inequity,  categorization, "difficult patient", quality of treatment, performance and outcome. 
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Summary: 

Rabies is a density-dependent lethal viral disease, which is abundant in canids and can 

be transmitted to humans. During the past few decades much research has focused on rabies 

in an effort to understand the dynamics of the disease in wildlife, as a basis for developing 

methods to prevent rabies eruptions. As a density dependent disease, the elimination of rabies 

outbreaks is based on reducing the density of susceptible hosts. In recent decades, a vaccine 

delivered orally (ORV) was developed and has been applied to immunize wildlife by aerial 

spread using a uniform spatial distribution of baits at a density of 15-20 baits/km2. In this 

study I focused on understanding the dynamics and the patterns of local rabies outbreaks in 

Israel in the last decades. Based on these results I developed a spatially realistic individual-

based model for rabies dynamics, which served as a tool for studying alternative non-uniform 

ORV spreading patterns that would effectively curtail the disease at a lower cost. 

The first stage of the research focused on red fox (Vulpes vulpes) dynamics, 

generating the parameters for modeling the dynamics of the disease in the Galilee. Former 

studies have demonstrated that human-related resources cause wildlife overabundance - a key 

factor in the dynamics of rabies. I compared the dynamics of red fox populations relying on 

anthropogenic resources (waste from poultry farms) vs. populations in relatively natural areas. 

I tracked 77 radiocollared foxes in 9 sites differing in sanitation level, and assessed densities 

using advanced mark-resight techniques. Densities near poultry settlements were about 5 

times greater than in natural areas (16-23 vs. 2-5 foxes per km2, respectively). Recruitment 

per den was 4.6 vs. 2.8 sub-adults per year, respectively. Sub-adults weighed on average 22% 

more near poultry settlements. Average home range size was similar in both areas (6.1�0.8 

S.E. km2). Dispersal was recorded only in sub-adult males (35%, n=20).  

Two types of categorized long-range movements of radio-collared foxes were 

recorded: (1). Dispersal – a one-way movement of 7.8 km (mean) made by sub-adults (mostly 

males) during autumn. (2). Long range forays – temporary excursions outside the home range 

averaging 5.3 km made by 80% of the foxes (all age & sex groups), ~ once a year, with no 

seasonal pattern. Radio tracking indicated that certain terrain characteristics act as semi-

barriers to fox movements: (1). Foxes exhibited a 70% preference to moderate (� 20°) slopes, 

and avoided slops � 40°. (2). Road kills were 4 times more common on major roads vs. 



highways suggesting that highways are a 75%-effective semi-barriers. (3). Fenced-

canals/rivers such as the national water carrier (Movil H'artzi), were crossed only on bridges. 

In the second stage I analyzed rabies events occurring in Israel between 1980 and 

2004 to explore the patterns of local rabies outbreaks. Of all rabies cases documented in 

wildlife in Israel, 87% were red fox, while only 7% were jackals (Canis aureus). Spatial 

analysis of reported rabies cases suggests that rabies outbreaks differ in space and time and 

can be divided into 3 categories: (1). Local events with a limited time and range of spread. 

(2). Diffusive epidemics ranging over a limited geographic range. (3). Wide range eruptions 

of ~35 km (mean). The eruptions were limited to the vicinity of the point of entry across the 

Israeli border and there was no synchrony between eruptions in different parts of the country.  

A typical eruption period was � 4 years including its fading and extinction from the specific 

zone. These results support the notion that the geographic size of Israel is not sufficient to 

sustain an autonomic rabies cycling over and extended period.  

In the third stage I created a spatially realistic individual-based model to emulate the 

dynamics of rabies spread across the terrain of the northern Galilee based on rabies disease 

characteristic and empirical data on the red fox. The model encompassed the following: (1). 

Demography – recruitment and natural mortality of foxes. (2). Fox spatial movement 

characteristic. (3). Rabies infection and disease development parameters. (4 Recruitment after 

rabies eruption was density dependent. The model included stochastic elements and was 

generated by using 20 replications that produced characteristic eruptions. Comparing the 

simulated eruptions to the documented eruptions in Israel exhibited a recognizable similarity.  

The last stage of my research focused on studying alternative patterns of spreading 

ORV that will be as effective as the uniform spread in preventing future rabies eruptions 

while reducing long term costs. I used my model to assess the efficiency of 8 different 

patterns of ORV spread for blocking rabies eruptions by contrasting the results with the 

'homogenous spread'. The patterns can be grouped into two types: (1) 'ordered types' - based 

on spreading ORV in fixed straight bands across the landscape, and (2)  'focused types' that 

form "cordon sanitaire" (sanitary belts) based on changes in estimated fox densities, 

movement patterns, and existing barriers. I found that several 'focused types' were just as 

successful in blocking the rabies penetrations as the homogenous spread, requiring a spread 

over an area 60-75% smaller than the 'homogenous spread'. By creating "cordon sanitaire" 

with similar densities of ORV spread costs can be reduced significantly without jeopardizing 

the 'defense coat' provided by the ORV cycle. The results of this model enable formulating 

recommendations for developing 'differential types' of ORV spreading patterns. 









היבטים בסיבוכיות : תכניות פרישה וחישוב בטוח,  חלוקת סוד:הנושא העבוד
  ושימושים קריפטוגרפיים

   ענב וינרב:שם המגיש
  עמוס ביימל'  דר:שם המנחה

  :תקציר העבודה
יישומים , מחד. עבודת המחקר בתחום הקריפטוגרפיה קשורה באופן יסודי לתחום סיבוכיות החישוב

בניות כגון , מאידך. ש בתוצאות קושי על מנת להגביל את כוחו של יריבקריפטוגרפיים עושים שימו

בעבודה תזה זו . מעגלים ונוסחאות בוליאניים משמשים לאפשר לשחקנים הוגנים את הגישה למידע רגיש

אנו מתמקדים ביישומים הקריפטוגרפיים של סכמות לחלוקת סוד ושל קירוב פרטי לבעיות חיפוש 

  .כיות הקשורים לבעיות אילווחוקרים נושאים בסיבו

  

 מאפשרת למחלק לחלוק סוד בקרב סכמה לחלוקת סוד. ראשית אנו מתמקדים בסכמות לחלוקת סוד

למשפחת . כך שרק מספר קבוצות מורשות מראש יוכלו לשחזר את הסוד מחלקיהן, קבוצת שחקנים

יעילות סכמה . ד של הסכמה לחלוקת לסומבנה הגישההקבוצות המורשות לשחזר את הסוד קוראים 

התמריץ המקורי לעסוק בסכמות . לחלוקת סוד נמדדת בסך הכולל של גודל החלקים הניתנים לשחקנים

אולם יש להן מספר רב של יישומים בקריפטוגרפיה , לחלוקת סוד היה לצרכי אחסון בטוח של מידע

  . ובחישוב מבוזר

  

 פרישה ליניאריות הן מודל חישוב אלגברי תכניות. תמרבית מהסכמות הידועות לחלוקת סוד הן ליניאריו

שאלה . השקול לסכמות ליניאריות לחלוקת סוד ובעל יישומים מגוונים בקריפטוגרפיה ובסיבוכיות

בסיסית היא כיצד משפיעה בחירת השדה בו מתבצעים החישובים האלגבריים על הכוח של תכנית 

מונוטוניות מעל שדות סופיים ממציינים שונים בתזה זו אנו מוכיחים כי כוחן של תכניות פרישה . הפרישה

פולינומית בין כל שני שדות עם מציינים שונים ובכך -אנו מראים הפרדה על. הם בלתי ניתנים להשוואה

אנו משתמשים בתוצאה זו על מנת להוכיח גבול . 1998-  מSgall- וPudlakעונים על שאלה פתוחה של 

ובכך אנו עונים , )P-ולכן גם ב (NC2-נוטוניות עבור פונקציה בפולינומי על תכניות פרישה מו-תחתון על

פולינומיים -כל הגבולות התחתונים העל. (1999- מWigderson- וBabai ,Galעל שאלה פתוחה של 

אנו מראים כי סכמות קוואזי , בנוסף.) P-שקדמו לעבודה זו היו עבור פונקציות שאין ידוע אם הן ב

 Ishai- וBeimelלה של סכמות ליניאריות לחלוקת סוד אשר הוצגה על ידי הכל, ליניאריות לחלוקת סוד

כי סכמות , ללא כל הנחות, זה מוכיח, בפרט. הן חזקות יותר מסכמות ליניאריות לחלוקת סוד, 2001-ב

  .ליניאריות לחלוקת סוד הן יעילות יותר מסכמות ליניאריות- לא

  

הן מהוות הכללה .  במאמרו החשוב על חלוקת סודShamirסכמות סף ממושקל לחלוקת סוד הוצגו על ידי 

במסגרת זו נתונה קבוצת משתמשים בה לכל משתמש . לחלוקת סוד) ממושקל- לא(טבעית של סכמות סף 

מחלק מעוניין להפיץ סוד בקרב קבוצת המשתמשים כך שתת קבוצה תוכל לשחזר את הסוד . משקל חיובי

בתזה זו אנו מתכננים סכמה . מסף כלשהו שנקבע מראשאם ורק אם סכום משקלי השחקנים שלה גדול 

אנו בונים מעגל מונוטוני יעיל לכל פונקציית סף , בפרט. יעילה לכל מבנה גישה מסוג סף ממושקל



.  על מנת לגזור מהמעגל המונוטוני סכמה לחלוקת סודYaoממושקל ומשתמשים בתוצאה כללית של 

 והסף עבורם קיימת סכמה לחלוקת סוד בעלת יעילות אנו מאפיינים את קבוצת המשקלות, מעבר לכך

  .תאופטימאלי

  

פונקציות . פונקציות סף ממושקל עם משקלות חיוביים הן הכללה טבעית של פונקציות סף לא ממושקל

הדרך הנאיבית לחשב אותן היא על ידי חיבור כל המשקלות של , לעומת זאת. אילו הן מונוטוניות בבירור

 שכן חיבור ואלגוריתם זה הוא אינו מונוטוני בהוויית. השוואת הסכום לסף הנתוןהמשתנים המסופקים ו

ם מעגל מונוטוני בעל גודל ל ובוני"בתזה זו אנו עוקפים את צעד החיבור הנ. הוא פונקציה לא מונוטונית

אנו מראים , כלומר, פולינומי ועומק לוגריתמי תוך שימוש בשערים בעלי מספר בלתי מוגבל של כניסות

  . mAC1-כי פונקציות סף ממושקל הן ב

  

אנו מפעילים . המעגלים המונוטוניים שאנו בונים שימושיים עבור סכמות סף ממושקל לחלוקת סוד

- וBenaloch(ונוסחאות מונוטוניות ) Yao ,1989(מעגלים מונוטוניים תוצאות כלליות להידור 

Leichter ,1990  (אנו מקבלים סכמות לחלוקת סוד לכל מבנה גישה של סף . לסכמות לחלוקת סוד

בהן גודל כל חלק הוא , סכמות בטוחות במודל תורת האינפורמציה) 1: (אנו מקבלים, בפרט. ממושקל

סכמות בטוחות תחת הנחות חישוביות בהן גודל כל חלק הוא ) 2(-משתמשים ופולינומי במספר ה-קוואזי

  .פולינומי במספר המשתמשים

  

סכמה לחלוקת סוד נקראת אידיאלית אם גודל תחום החלקים של כל משתמש הוא זהה לגודל תחום 

לי אם מבנה גישה נקרא אידיא).  האפשרי לתחום החלקים של המשתמשיםיזהו הגודל המינימאל(הסודות 

ידוע כי חלק ממבני הגישה מסוג סף ממושקל הם . קיימת סכמה אידיאלית לחלוקת סוד המממשת אותו

.  קיימת סכמה אידיאלית המממשת אותםםבזמן שלאחרים בעלי משקלות לא טריוויאליי, אינם אידיאליים

כי מבנה גישה אנו מראים . בתזה זו אנו מאפיינים את כל מבנה הגישה האידיאליים מסוג סף ממושקל

או , )Simmonsכפי שהוצג על ידי (מסוג סף ממושקל הוא אידיאלי אם ורק אם הוא מבנה גישה היררכי 

מכלילים את מבנה הגישה הדו צדדיים , אותם אנו מציגים בעבודה זו, מבנים אילו(צדדי - מבנה גישה תלת

ף ממושקל המוגדרים על מספר או הרכבה של שני מבנה גישה מסוג ס, )Saez- וPadroשהוגדרו על ידי 

אנו מראים כי בכל אותם מקרים ניתן לממש את מבנה הגישה על ידי , מעבר לכל. קטן יותר של משתתפים

ההוכחה של האפיון נשענת באופן יסודי על הקשר החזק בין . סכימה ליניארית ואידיאלית לחלוקת סוד

  .Davenport- וBrickel ידי כפי שהוכח על, סכמות אידיאליות לחלוקת סוד ומטרואידים

  

אלגוריתמי קירוב מהווים את אחד מנושאי . המוקד השני של תזה זו הוא אלגוריתמי קירוב פרטיים

תשומת לב רבה הוקדשה לעיצוב , במספר העשורים האחרונים. המחקר המרכזיים במדעי המחשב

לעיתים קרובות . ובכמו גם להוכחות קושי של קיר, אלגוריתמים לקירוב בעיות קשות חישובית

גישה . כמו במודל הקריפטוגרפי המבוזר של חישוב בטוח, אלגוריתמי קירוב מיושמים על מידע רגיש



גישה זו עלולה , אף על פי כן. נאיבית תוביל לעיצוב אלגוריתמים בטוחים עבור הפונקציה המקרבת

  .  המקוריתתלהדליף מידע שלא היה מודלף על ידי הפונקציונאליו

  

הציגו דרישה טבעית לפיה לאלגוריתם פרטי אסור , Feigenbaum et al. ,2001, פונקציותעבור 

הכללה של דרישה זו לבעיות חיפוש היא . להדליף אינפורמציה שאינה נמסרת על ידי הפונקציה המקורית

אנו מציגים הגדרה חדשה הטומנת בחובה . אינה פשוטה שכן עתה לכל קלט יתכנו מספר פלטים אפשריים

אסור לו להדליף ,  כשהאלגוריתם מופעל על קלט– מאלגוריתמים אילו תאת דרישת הפרטיות המינימאלי

ל נראית "למרות שדרישת הבטיחות הנ. מידע שאינו מוסגר על ידי קבוצת הפתרונות המדויקים לבעיה

קירוב , max exact 3SAT-אנו מראים שעבור בעיות מוכרות היטב כמו כיסוי קדקודים ו, מינימאלית

אנו מגדירים , Halevi et al. ,2001-בדומה ל. ולו עבור יחסי קירוב גרועים, פרטי כנראה אינו ייתכן

ומדגימים את היישומיות שלו על ידי הצגת , מידע) מעט( קירוב המדליפים ימושג מתפשר של אלגוריתמ

  .           max exact 3SAT המדליפים מעט מידע עבור םאלגוריתמי קירוב כמעט אופטימאליי
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Abstract: 

Research in cryptography is fundamentally related to the field of computational 

complexity. On one hand, cryptographic applications make use of hardness results to 

limit the power of an adversary. On the other hand, constructions such as Boolean 

circuits and formulae are used to enable access to sensitive data by honest players. In 

this thesis, we focus on the cryptographic applications of secret sharing schemes and 

private approximation of search problems, and study complexity issues related to 

them. 

 

Our first focus is secret sharing schemes. A secret sharing scheme enables a dealer to 

share a secret among a set of parties, such that only some predefined authorized 

subsets will be able to reconstruct the secret from their shares. Such schemes allow 

the distribution of sensitive data in environments where not all participants are fully 

trusted. The family of predefined authorized subsets is called the access structure of 

the secret sharing scheme. The efficiency of a secret sharing scheme is the overall size 

of the shares given to the parties. Originally motivated by the problem of secure 

information storage, secret-sharing schemes have found numerous other applications 

in cryptography and distributed computing.  

 

In this thesis we wish to expand our understanding of secret sharing schemes. We 

investigate the relation between the efficiency of secret sharing schemes and different 

properties of the mathematical tools used to construct them. In particular, we 

apply algebraic and combinatorial methods to study the correspondence between 

secret sharing schemes and linear algebra. Secret sharing schemes are strongly related 

to different models of computation, leading us to results in complexity theory, e.g., 

Boolean circuit complexity and algebraic models of computation. 

 

Most of the known secret sharing schemes are linear. Interestingly, the power of 

linear secret sharing schemes is captured by a computational model called Monotone 

span programs. Monotone span programs are a linear-algebraic model of computation 

that is equivalent to linear secret sharing schemes and has various applications in 

cryptography and complexity. A key step in designing a monotone span program (and 

any algebraic model of computation) for a particular function is choosing the field 

over which the algebraic computations take place. A fundamental question is how this 

choice of the field effects the power of the span program. A major by Smolensky 

1987 in this direction is, showing a separation of power over different fields of 

bounded depth circuits with Modp gates. However, the power of the field in algebraic 

models of computation is yet to be fully understood. In this thesis we prove that the 

power of monotone span programs over finite fields of different characteristics is 

incomparable. We show a super-polynomial separation between any two fields with 

different characteristics, answering an open problem of Pudlak and Sgall (1998). 

 

An important corollary of our separation result is related to the power of linear secret 

sharing schemes. As linearity is a desirable property of secret sharing schemes for 

many application, there was hope to find an efficient way to transform an arbitrary 



secret sharing scheme into a linear scheme. In this thesis we prove that such a 

transformation does not exist. In particular, we show that quasi-linear secret sharing 

schemes, a generalization of linear secret sharing schemes introduced in Beimel and 

Ishai (2001), are stronger than linear secret sharing schemes. Another corollary of our 

main result is a super-polynomial lower bound for monotone span programs for a 

function in P. All previous super-polynomial lower bounds for monotone span 

programs were for functions not known to be in P. This answers an open problem 

presented by Babai, Wigderson, and Gal (1999). 

 

A special type of secret sharing schemes we investigate in this thesis is weighted 

threshold secret sharing schemes. Introduced by Shamir in his seminal work on secret 

sharing, weighted threshold secret sharing schemes are a natural generalization of 

(simple) threshold secret sharing schemes. In such settings, there is a set of users 

where each user is assigned a positive weight. A dealer wishes to distribute a secret 

among those users so that a subset of users may reconstruct the secret if and only if 

the sum of the weights of its users exceeds a certain threshold. As a motivation, 

consider sharing a secret among the shareholders of some company, each holding a 

different number of shares. Shamir presented a simple weighted threshold secret 

sharing scheme that is efficient as long as the weights are polynomial in the number 

of users. However, prior to this work, no efficient schemes were known for the 

general case, where the weights are arbitrarily large. 

 

In this thesis we design efficient secret sharing schemes for every weighted threshold 

access structure. Specifically, we construct an efficient monotone circuit for every 

weighted threshold function and apply a result by Yao (1989) to derive the secret 

sharing scheme. Weighted threshold functions with positive weights are clearly 

monotone. However, the naive way of computing it is by adding the weights of the 

satisfied variables and checking if the sum is greater than the threshold; this algorithm 

is inherently non-monotone since addition is a non-monotone function. In this thesis 

we bypass this addition step and construct an efficient monotone circuit for every 

weighted threshold function. Furthermore, we characterize the sets of weights and 

threshold that have an ideal weighted threshold secret sharing scheme - the most 

space efficient secret sharing scheme possible. The proof of our characterization relies 

heavily on the strong connection between ideal secret sharing schemes and matroids, 

as proved by Brickell and Davenport. 

 

Our second focus in this thesis is private approximation algorithms. Approximation 

algorithms are currently one of the main research fields in computer science. The 

design of algorithms for approximating computationally hard problems has attracted 

substantial attention in the last few decades, as did research on proving hardness of 

approximation. Frequently, approximation algorithms are applied to sensitive data, as 

in the distributed cryptographic setup of secure computation. General cryptographic 

techniques are known for transforming an efficient algorithm solving a problem f to 

an efficient secure protocol solving it. However, sometimes f is a hard function that 

has no efficient algorithm, and there is a need to approximate f. Feigenbaum et al. 

(2001) observe that applying the general methods to get a secure protocol from an 

approximation algorithm may leak information not revealed by the output of the 

original function f. In this thesis, we study this phenomenon for search problems. We 

first give a  minimal definition of private approximation of search problems, and then 

prove impossibility results of private approximation of vertex cover and exact three 



SAT. On the positive side, for these problems, we design approximation algorithms 

that leak little information. 

 



ילדים בסיכון  שפה וסגנון ההנחיה האימהי אצל , עצמי-הקשר בין ויסות

  ADHD.-ל

  .עפרה לוי: המגישה

  .ודי אורבך'ג' פרופ: המנחה

  

  תקציר

בעקבות התיאוריה הפסיכוסוציאלית של ויגוצקי נבדקו במחקר זה מאפייני   

עיות המתאימות האינטראקציה הלימודית בין ילדים ואימותיהם במהלך ביצוע משימות פתרון ב

הקשר בין השימוש בשפה לבין היכולת לווסת . לאיזור ההתפתחות הפרוקסימאלי של הילדים

נמדד באמצעות השימוש שעשו , את ההתנהגות ולממש את היכולת לפתרון בעיות באופן מוצלח

משתנים אלו נחקרו . הילדים באסטרטגיה של דיבור פרטי גלוי במהלך ביצוע המשימה לבדם

  .  שלהם לפי דיווח האמהותADHD -ל ילדים שמוקמו על פני טווח של כמות מאפייני הבמדגם ש

 הםרמת השפה שלו  של הילדיםADHD-מאפייני ההשערות המחקר עסקו בקשר בין 

נטראקציה הלימודית עם מאפייני הפיגומים שניתנו לילדים במהלך האיו בקשר בין משתנים אלו

השימוש שעשו הילדים בדיבור פרטי גלוי במהלך ביצוע ו ובקשר בין כל המשתנים האלו. האם

 ל  הצלחתםכן ההשערות עוסקות במידת הניבוי של משתנים אלו על-כמו. עצמאי של משימות

ימצא קשר שלילי בין ההשערה הייתה ש.  במשימות כמדד ליכולת הויסות העצמי שלהםהילדים

עוד שיערנו . הפיגומים מהאם של הילדים ובין רמת השפה שלהם ואיכות ADHD-מאפייני ה

 הם ישתמשו יותר באסטרטגיה של דיבור פרטי ADHDשככל שיהיו לילדים יותר סימפטומים של 

  .לשם פתרון המשימה

אוכלוסיית המדגם למחקר זה נלקחה מתוך מחקר אורך העוסק באיפיון מהלך 

 המחקר רמת הסיכון של ילדי המדגם של. ADHD-התפתחותם של ילדים בסיכון משפחתי ל

 ADHD-הנוכחי הוגדרה לפי כמות הסימפטומים להפרעה כמשתנה מנבא לאבחנה עקבית ל

 שנים שעבורם נאספו כל הנתונים שנדרשו לשם בדיקת 3 בנים בגיל 56המדגם כלל . בעתיד

  .ההשערות

הראשון נערך בבית הילד ונערך בו אבחון . בדיקת המשתנים נערכה בשני מפגשים

-DSM לפי ADHDסולם . ידי האם- עלCBCLכמו כן מולאו שאלוני . Celf-Pשפתי באמצעות מבחן 

IVמתוך שאלון זה שימש כמדד לרמת הסיכון של הילדים ל - ADHD . המפגש השני נערך

שם השתתפו הילדים בשתי אפיזודות בהן למדו בעזרת האימהות כיצד לפתור בעיית , במעבדה 

כל אפיזודה מיד לאחר שלב הלמידה נדרש הילד ב. בניית דגם בפאזל מגנטי ובניית דגם בלגו

מהלך זה צולם בווידאו וקודדו ממנו המשתנים של מאפייני הפיגומים . לבנות דגם נוסף לבדו

, קידוד המאפיינים הקוגניטיביים נערך לפי סקאלות של איכות העזרה. ידי האם-שניתנו על

ומאפייני האווירה במהלך המאפיינים הרגשיים מתוך סקאלת הנוכחות התמיכתית של האם 

העבודה המשותפת מתוך מדריך ששימש במקור במחקר בולטימור ואיפיין אינטראקציה בין 

הפיגום השפתי קודד לפי סקאלת רמת הייצוגיות לפי .  שנים במהלך בניית פאזל3הורה לילד בן 

Mother-Child Teaching Task (MCTT) .מדריך של משתנה השימוש בדיבור פרטי גלוי קודד לפי 

Berkלא רלוונטי למשימה ולחישה ,  שמשקף מדד כמותי לשימוש בדיבור פרטי רלוונטי למשימה

,  למרות שהמדריך בוחן מאפיינים שונים של סוגי הדיבור הפרטי.כמדד להפנמת הדיבור הפרטי

 1



לא התאפשר במחקר זה שימוש ברמת פירוט זו וכן שימוש במדד הלחישה מפאת שכיחותם 

משתנה ההצלחה במשימה נמדד לפי כמות החיבורים הנכונים אליהם הגיעו הילדים . הנמוכה

  .בתום המשימה

לב הראשון נבדקו הקשרים בין המשתנים בש. בדיקת ההשערות נערכה בשני שלבים

וכח בין משתנים נבדקה בשלב השני עבור כל קשר שה. השונים באמצעות חישוב מתאמים

ניבויים . מידת הניבוי של המשתנה התלוי להופעת המשתנה הבלתי תלוי לפי הכיוון עליו שיערנו

.  כל משתנה תלוי חושבו באמצעות ניתוח נתיבים שכלל חישובי רגרסיות מרובות עבוראלו

 עוצמת הניבוי של המשתנים הבלתי תלויים זו ניתן היה למדוד אתבעזרת פרוצדורה סטטיסטית 

 גודל השונות המוסברת של המשתנה התלוי באמצעות  התלויים וכן אתלגבי שונות המשתנים

  .הבלתי תלויים

 רמת  עלADHD של מאפייני תוצאות המחקר אוששו את ההשערה לגבי הניבוי השלילי

רמת השפה של הילד על מידת של  הניבוימידת וכן את ההשערה לגבי , הילדיםהשפה של 

נמצא . התאמת הפיגומים הקוגניטיביים והרגשיים לצרכיו במהלך העבודה המשותפת עם האם

ם במשימת פאזל מגנטי איכות הפיגו. דפוס השפעות שונה בין המשתנים במשימות השונות

לעומת זאת במשימת .  ההצלחה במשימהשניבא באופן ישיר וחזק אתהקוגניטיבי היה המשתנה 

. ר פרטי רלוונטי למשימה הוא שניבא באופן מובהק את ההצלחה במשימהלגו השימוש בדיבו

,  ההצלחה במשימה ניבא באופן עקיף אתADHDמשתנה כמות הסימפטומים של , במשימת לגו

לו בדיבור פרטי רלוונטי הם פחות הצליחו כיוון שמאפיין זה הנמיך את השימוש שעשו ילדים א

 עם לידתו היה עוד נמצא שהמשתנה הדמוגרפי של שנות השכלת האם כפי שנמדדו. במשימה

  . רמת השפה של הילדמשתנה מנבא באופן מובהק לגבי

המשתנים שהוגדרו כבלתי תלויים בניתוח נתיבים זה הסבירו כרבע מהשונות של משתנה 

  . ההצלחה במשימה

זה מאפשר ללמוד על חשיבות מאפייני האינטראקציה של האם עם ילדה מחקר 

בסיטואציה של תהליך פתרון בעיות משותף כפי שהגדיר אותו ויגוצקי כאזור ההתפתחות 

 כאסטרטגיה השערה לגבי השימוש בדיבור פרטי רלוונטי אוששהה. הפרוקסימאלי של הילד

אשר הילד עובד באופן עצמאי במשימת יעילה לויסות לשם הצלחה בתהליך פתרון הבעיות כ

יחד עם זאת במשימת פאזל מגנטי נמצא שאיכות גבוהה של פיגום קוגניטיבי תרמה . לגו בלבד

 משתנה זה הוא גם שניבא באופן ישיר את. י למשימהרלוונט-להפחתת הדיבור הפרטי הלא

רמת ב הנמכהק  באופן מובה הילד ניבאו שלADHD-מאפייני ה. ההצלחה בפתרון משימת הפאזל

. הצלחה במשימות איכות הפיגומים או ההשפה של הילדים אולם הם לא ניבאו באופן ישיר את

 על ההצלחה במשימה דרך משתנה השימוש בדיבור פרטי העקיף השלילי במשימת לגו הניבוי

 שנים 3רלוונטי מרמזת על כך שילדים אלו משתמשים באסטרטגיה זו באופן פחות יעיל בגיל 

ממצאי המחקר מובילים להבנה טובה יותר של . לדים שאין להם מאפיינים של ההפרעהמאשר י

מאפייני האינטראקציה של אימהות עם ילדיהן וכן את יעילותו של הדיבור הפרטי בסיטואציות 

  .ליועצים ולאנשי החינוך בגיל הרך, שונות וחשובים למטפלים
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The Relationships Between Self-Regulation, Language and Mother's 

Tutoring Style in Children at Risk for ADHD 

By: Ofra Levy 

Supervision by: Prof' Judy Auerbach 

 

Abstract 

Following Vygotsky's Psychosocial Theory, this research investigated the tutoring interaction 

between children and their mothers during problem-solving tasks in the children's Proximal 

Zone of development. The relations between language and the ability for behavior regulation 

and successful performance in problem solving tasks, was measured by the use of overt 

private speech strategy while carrying out the task by themselves. These variables were 

measured on a sample of children in a range of amount of ADHD symptoms as reported by 

their mothers. 

This research questions dealt with the connections between the variables of the children's 

ADHD symptoms, their language level, the mother's scaffolding while tutoring the children, 

the amount of use the children make with private speech strategy and the children's task 

success as a measure of their self-regulation ability. 

The sample for this research was taken from a longitudinal research examining 

developmental elements of children with familial risk for ADHD. The risk factor in our 

research was specified by the amount of symptoms in this early age as a predictor of 

consistency of diagnosis in the future. 

The sample included 56 three years old boys whom participated in all parts of the data 

collection. The first part was a home visit in which the child's language was assessed with 

Celf-P instrument and the mother filled up the CBCL questionnaire. The second part took 

place in the developmental laboratory. There the children participated in two episodes of 

building a magnetic puzzle and a Lego model with their mothers. After every tutoring session 

the children built another puzzle and Lego task by themselves. The episodes were videotaped 

and coded for the mother's scaffoldings. The cognitive scaffolding was coded by a Quality of 

Parental Assistance Scale, the affective scaffolding was coded by the Supportive Presence 

Scale and the atmosphere by scales of Parent Positive affect and Mood Setting, all taken from 

the Manual for Scoring the Puzzle Task for the Baltimore Study. The mother's speech was 

coded by the distancing scale of the Mother-Child Teaching Task (MCTT). The amount of 

overt private speech coded by Berk's manual for frequency of relevant speech, non-relevant 

speech and whispers. Because we didn't have enough data for subcategories of speech and 

whispers we have used only the relevant and non-relevant categories. The task success was 

coded by the correct connections in the buildings of the models at the end of the episode. 



The statistical operation was calculated in two stages. The first one included correlations 

calculated between variables. In the second stage, for the significant connections only we 

calculated predictions weight in the directions we assumed theoretically. We also learned 

about the size of the variance explained by our independent variables. The statistical 

procedure we used was multiple-regression within a recursive paths analysis. 

The results confirm our hypothesis that the ADHD symptoms predicts lower language level of 

the children. We also found the predictive value of the children's language level on the 

mother's cognitive and affective scaffolding. We found different pattern of predictions for the 

different tasks for the rest of  the hypothesizes. In the puzzle task the mother's cognitive 

scaffolding was the strongest predictive variable on the task success. In the Lego task the 

strongest predictive variable for the task success was the use of relevant private speech. On 

this task the ADHD symptoms gave a negative indirect prediction on the task success, in the 

way that children who had more symptoms used a reduced amount of the relevant private 

speech strategy and as a result were less successful in their task performance. We also found 

that mother's education was a significant predictor for the children's language. 

The independent variables in this research explain about a quarter of the task success 

dependent variable variance. 

This research investigated parameters of mother-child interactions in a problem solving 

setting in the Proximal Zone of development as being defined by Vygotsky. The use of private 

speech has being proved as an efficient strategy for children's self-regulation measured on 

task success while working alone, only for the Lego task. The mother's cognitive scaffolding 

was the most efficient variable for puzzle building task. The ADHD symptoms variable didn't 

predict directly the success of both tasks. In the Lego task the less these children used 

relevant private speech the less successful they were. Our speculation from this is that at age 

of 3 years old children who perform more symptoms of ADHD are less efficient in using 

strategies they have in their behavioral repertoire than other children. 

The implications of this research can be useful for clinicians for learning about parameters of 

interaction between children and their parents and for teachers to learn about the useful 

strategy of private speech in deferent tasks especially for preschoolers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 עיבוד וייצוג שברים: נושא העבודה

 ערבה קלאי: מגישה

 יוסי צלגוב' פרופ: מנחה

 :תקציר

החלק . ידי בחינת עיבודם האוטומטי של מספרים אלה-ייצוג שברים בזיכרון ארוך הטווח נחקר על

בחלק זה נמצא כי בעוד ששברים שונים . הראשון בעבודה זו בחן עיבוד מכוון ואוטומטי של שברים

כמות "קיים בזיכרון ארוך הטווח ייצוג כללי של , )Primitives(יוצגים כיחידות עצמאיות אינם מ

- ייצוג זה נמצא על אותו קו).Generalized Fraction – GeF" (שבר מוכלל"לו קראתי , "קטנה מאחד

מספרים מנטאלי עליו מיוצגים מספרים טבעיים והוא כנראה הכמות הקטנה ביותר המיוצגת על קו 

 החלק השני בעבודה בחן האם אימון נרחב על מושגי שברים ייצור ייצוגים מנטאליים מובחנים של .זה

אך לא ייצר , בחלק זה נמצא כי האימון שיפר את השימוש באסטרטגיות יעילות. שברים שונים

בעבודה בחן את האפשרות כי החלק השלישי . ייצוגים פרימיטיביים של שברים בזיכרון ארוך הטווח

המהוות בעצמן יחידות ,  כשילוב של ספרותיהמכשול לייצוג שברים ספציפיים נעוץ בייצוגם הגראפ

ידי מיפוי שברים -על, )מונה ומכנה(נמצא כי הסרת השפעתם של מרכיבי השבר . עצמאיות נומריות

לפחות במונחים של , עצמאיותאפשרה לנבדקים לייצג ערכי שברים שונים כיחידות , לסימנים חדשים

 .יחסי סדר

 



Title: Processing and Representation of Numerical Fractions 

By: Arava Kallai 

Advisor: Prof. Yossi Tzelgov 

Abstract: 

The representation of fractions in long-term memory was investigated by examining the 

automatic processing of such numbers. The first part of this thesis tested intentional and 

automatic processing of fractions. In this part I found that while different fractions are not 

part of the set of numerical primitives, a generalized entity representing an "amount 

smaller than one", which I termed GeF, is represented in long-term memory, and most 

likely is the smallest member of the mental number line shared by natural numbers. The 

second part of the thesis tested whether extended practice with fractions would generate 

differentiated representations for various fractions. In this part I found that practice 

enhanced the use of specific strategies, but it did not result in specific primitive 

representations for various fractions. The third part of the thesis tested the hypothesis that 

the obstacle for representing fractions as unique entities in long-term memory rests in 

their designation by combinations of integers, which themselves serve as numerical 

primitives. I found that once the influence of the components was eliminated by 

designating fractions by new meaningless figures, participants represented fractional 

values as unique primitives, at least in terms of ordinal relations. 











  

  

  חומצה ארכידוניתתירי  של טריאצילגליצרולים עשינועביוסינתיזה ו

  ציסהנפריאטוכלוריס איבאצה הירוקית 

  

  פושקאר שרסטה

  

  :מנחים

  צבי הכהן' פרופ

  בצלאל קסלר' פרופ
  גולדברג-ר אינה חוזין"ד

    

היא בעלת חשיבות , (PUFA)רוויה - בלתי- חומצה שומנית רב, (AA)החומצה הארכידונית 

 מכילה כמויות גדולות ביותר של  Parietochloris incisaהאצה . תפתחות תאי מוח בתינוקותרבה לה

AA , רוב ה.  מהמשקל היבש21%עד-AAהבהרה של המסלולים המעורבים .  נמצא בטריגליצרידים

בעבודה זו נעשה מאמץ לזיהוי . כן בעלת חשיבות מרובה- בביוסינתיזה של טריגליצרידים אלה היא על

נמצאו AA - וPUFA 20:3-ה. molecular speciesים והליפידים המעורבים בסינתיזה ברמת האנזימ

 PEנתונים אלה מצביעים על מעורבות . DGTS- וPC בליפידים 18:3- ו18:2 ואילו PEבעיקר בליפיד 

אנליזה של . 6∆ - ו12∆ בשלבים הקודמים בעמדות DGTS- וPC ומעורבות 5∆בדסטורציה מסוג 

molecular species מתרחשות בעמדה 6∆ - ו12∆ הראתה כי הדסטורציות sn-2של השלד הגליצרידי  .

  .sn-2 - וגם בsn-1 - מתרחשת גם בPE- ב5∆דסטורציה , לעומת זאת

-על בסיס הרכב ה. AA קבוצות 3 או 2 מכילים TAG של molecular species- רוב ה

molecular species של PE ניתן לשער מסלול בו PEדיאציל גליצרול  משחרר (DAG) המכיל קבוצה 

  .TAG- הופך לDAGATי פעולת האנזים " ועAAאחת או שתיים של 

יצירה .  פותח פרוטוקול ובוצעה פרקציונציה של התאיםDAGATמנת לאפיין את פעילות - על

in vivo של TAG 18:1 נמדדה תוך שימוש בסובסטרטים רדיואקטיביים-DAG 18:1 או-CoA . פעילות

DAGAT נמצאה בפרקציות ממברנליות ובחלבונים של גופיפי שמן (oil bodies) .נמצאה , בנוסף

  .י העברה של קבוצות אציל" עDAG משתי מולקולות של TAG היוצר DGTA,, פעילות של אנזים אחר

הוצעה היפותיזה , כן-כמו.  באצהAAעל בסיס הממצאים בעבודה זו הוצעה סכמה לביוסינתיזה של 

  . באצה מסייעת להתמודדות עם שינויים בתנאי הסביבהTAG- בAAתכולה הגבוהה של הטוענת כי ה

עם ירידת . מתרחשים בהדרגה, באצות של מקווי מים גדולים שינויים בתנאים כגון טמפרטורה

מנת לשמור על -ריוויון של החומצות השומניות בממברנה על-עולה בהדרגה דרגת האי, הטמפרטורה

- באצות שמוצאן בסביבה אלפינית השינויים מתרחשים תוך דקות ועל, ומת זאתלע. פלואידיות גבוהה

  . בגופיפי שמןPUFAיש צורך באגירה של , ריוויון נאותה- מנת לספק לממברנה במהירות דרגת אי

-  וoC 24-נבדקו שינויים בהרכב חומצות שומן בליפידים השונים ב, מנת לאשש היפותיזה זו- על

12 oC ,בשני המקרים רוב ה. הרעבה לחנקןלאחר התאוששות מ-TAG נצרך והיה מעבר של AA 

הוצע כי בניית הליפידים , על בסיס ממצאים אלה ואחרים. MGDGבעיקר , לליפידים כלורופלסטיים



המסלול העיקרי , כאשר תנאי הסביבה אינם תומכים בגידול.  אופנים3-הכלורופלסטיים מתרחשים ב

כאשר מתרחש שינוי בתנאי הסביבה . 18/16 מסוג molecular speciesהוא פרוקריוטי שבו נוצרים 

. 20/18 או 18/18 מסוג molecular speciesהמסלול האאוקריוטי גובר ובו נוצרים , והגידול מתאפשר

 molecularידי יצירת - מופעל המסלול השלישי המאופיין על, כאשר מתאפשר גידול מהיר ביותר

species ב20/20 מסוג -MGDG.  
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Biosynthesis and mobilization of arachidonic-acid-rich triacylglycerols in the green 

microalga Parietochloris incisa 

Pushkar Shrestha 

Supervisors: 

Prof. Zvi Hacohen; Prof. Bezalel Kessler, Dr. Inna Khozin-Goldberg 

The very long chain-polyunsaturated fatty acid, arachidonic acid (AA, 20:4ω6), is essential for 

brain development and critical biological functions of human health. The unicellular fresh water 

green microalga Parietochloris incisa is capable of accumulating high amounts of AA-rich 

triacylglycerols (TAG) in cytoplasmic oil-bodies. Under nitrogen starvation, TAG accounts for 

over 30% of dry weight. The deposition of over 95% of the cellular AA in TAG, brought about a 

great interest in exploring the mechanisms of accumulation of AA and its role in this alga.  

Elucidation of the lipid intermediates in the biosynthetic pathway(s) of AA-rich TAG at the 

lipid level, suggested the role of phosphatidylethanolamine (PE) as the substrate for the ∆5 

desaturase, and phosphatidylcholine (PC) and diacylglycerol (N,N,N)-trimethylhomoserine 

(DGTS) for  ∆12 and ∆6 desaturases, respectively. The presence of various C18 PUFAs in the 

sn-2 and AA and 16:0 in the sn-1 positions of PC and DGTS molecular species revealed that ∆12 

and ∆6 desaturations occur specifically at the sn-2 position. Molecular species of PE, containing 

AA at the sn-1 position and C20 PUFA at the sn-2 position are likely to be involved in the ∆5 

desaturation of 20:3. 

To characterize the activity of diacylglycerol acyltransferase (DAGAT) that is involved in 

the final step of the assembly of TAG in cellular fractions of P. incisa, a fractionation protocol 

has been established. TAG formation was assayed in microsomal fractions and oil bodies using 

[14C]oleoyl-DAG or [14C]oleoyl-CoA, that resulted in their incorporation to TAG. In the 

presence of [1-14C]oleoyl-CoA, DAGAT activity showed some preference towards the 18:1/18:1 

molecular species of DAG over the AA/AA molecular species. In the presence of a thiol-

modifying reagent, TAG formation was drastically reduced, thus it can be assumed that a serine 

or a cysteine residue is important for the activity. In the DAGAT assays with [14C]oleoyl-CoA, 

in addition to TAG, several other lipids were also labeled, indicating the activity of several 

acyltransferases, that might be involved in the biosynthesis of TAG. 

An acyl-CoA-independent TAG biosynthesis has been also revealed, probably 

accomplished by DAG:DAG transacylase (DGTA). This activity was pronounced at a high Mg2+ 

concentration and had the highest specific activity for TAG synthesis. The lipase activity, 

deduced in the microsomes by the release of FFA from the labeled DAG substrate, demonstrated 
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positional selectivity to the acyl composition of DAG. Oleic acid was released from both 

positions of 18:1/18:1 DAG, however, AA was not was retained in the form of sn-2 MAG. These 

data may also suggest a MAGAT–mediated pathway of AA-rich TAG biosynthesis. 

Oil bodies were not active in the DAGAT assay with [1-14C]oleoyl-CoA.  However, 

delipidated oil bodies proteins, catalyzed the incorporation of labeled oleoyl-CoA into TAG. 

When [1-14C]dioleoylglycerol was supplied, DAGAT activity was observed without delipidation.  

At 150 mM MgCl2, oil bodies could utilize [1-14C]1,2 dioleoylglycerol as their sole acyl donor 

for the synthesis of TAG. However, in contrast to microsomes, the DGTA activity was inhibited 

by the thiol-specific reagent, suggesting the presence of a different isoforms of DGTA.  

It can be thus concluded that oil bodies and membrane fractions of P. incisa can 

accomplish the final step of TAG assembly in vitro. The source of the activity was not DAGAT 

exclusively. Due to the presence endogenous substrates and activity of several enzymes that 

directly or indirectly may play a role in the biosynthesis of AA-rich TAG, it was difficult to 

assess DAGAT selectivity towards the supplied substrates. An outline of TAG biosynthesis in 

the membrane fraction of P. incisa was proposed. Probably, various enzymatic activities are 

assigned to maximize the specific incorporation of AA into the glycerol backbone of the TAG at 

the different metabolic steps. 

Further, we have hypothesized that the presence of high amounts of AA–rich TAG in P. 

incisa might have a role as a depot of PUFA, which could be mobilized for the construction of 

chloroplastic membranes under sudden changes in environmental conditions. In fact, P. incisa 

was isolated from an alpine environment, where environmental conditions changes rapidly. We 

have thus studied the changes in lipid and fatty acid composition during recovery from nitrogen 

starvation at 24 and 12 °C. At both temperatures TAG was mainly consumed to support growth, 

however, there was a significant increase in the content of AA in the chloroplastic lipids, 

predominantly, monogalactosyldiacylglycerol (MGDG) at 24 °C, but much less so at 12 °C. 

Similar results were obtained using radiolabeled precursors. These and other findings point to the 

existence of three modes of operation for the construction of chloroplastic lipids that the alga can 

utilize to support growth under changing environmental conditions. When environmental 

conditions do not support growth, the prokaryotic pathway predominates. When sudden changes 

occur, the eukaryotic pathway is enhanced and can be even further augmented by influx of acyl 

moieties from TAG to maximize the exploitation of growth conditions that may possibly be 

transitory. 



  

   

 גורמי אנוש בכריית מידע ויזואלית

 בק פיטר

  מאיר יואכים' פרופ בהדרכת

  

חיפוש זה מבוצע . כריית מידע הנה תהליך של חיפוש אחר תבניות בעלות משמעות במאגרי נתונים גדולים

ת לצד הפעלת מגוון שיטות הערכה סטטיסטיו, בעת כריית המידע. באמצעות כלים אוטומטיים הנשענים על אלגוריתמים

שליטתם של תהליכים אוטומטיים בניתוח הנתונים . נעשה גם שימוש בכלים רבים לתיאור וארגון הנתונים, ומתמטיות

מותירה למשתמש תפקיד פסיבי בתהליך ועשויה להוביל לכך שהמשתמש יטיל ספק , ובמניפולציות הנעשות עליהם

ת והמידע שהן מספקות בלתי נגיש עד כדי כך כי מערכות כריית מידע נהיו כה מורכבו, נראה. באמינות התוצאות

  . שהמשתמשים נאלצים לסמוך על המלצותיהן מבלי להפעיל שיקול דעת נוסף

הצגת הנתונים באופן זה . אחת השיטות אשר נותנות מענה לבעיות אלו הנה הצגת הנתונים באופן ויזואלי

ון של מידע ויזואלי ולכן גם מאפשרת לו להיות מאפשרת לגורם האנושי להביא לידי ביטוי את כישוריו בתפיסה וארג

מערכות המשלבות הצגת מידע ויזואלי כוללות גם אמצעים לניתוח נתונים ומעניקות למשתמש במידה . מעורב בתהליך

בעת האחרונה התפתחו במהירות שיטות להצגת מידע באופן . מסוימת את היכולת לבצע מניפולציות על אופן הצגתם

  . מאפשרים אינטראקציה בין הגורם האנושי למערכתויזואלי וכלים ה

מצריך התחשבות , באמצעות מערכות המציגות מידע באופן ויזואלי, שילוב המשתמש בתהליך כריית המידע

קיימת ספרות ענפה העוסקת בביצוע משימות עם . באופן בו הוא יבצע את המשימות ובגורמים המשפיעים על כך

נראה כי הספרות מתייחסת , יחד עם זאת. ויזואלי ובמדדים לכימות טיב הביצועמערכות המציגות מידע באופן 

, במחקרים בעבר, כמו כן. למשתמש כצופה פאסיבי מן הצד ולפעולותיו כמייצגות תגובות לפעולות המערכת בלבד

 מורכבותו וכך למעשה, נעשה שימוש במשימות פשוטות מאוד על מנת לבחון מהם הגורמים המשפיעים על טיב הביצוע

  .  ואופיו האיטראטיבי של התהליך לא נלקחו בחשבון

באמצעות בניית מודל , ימטרת המחקר הנוכחי הנה להגדיר את תפקיד המשתמש בתהליך כריית המידע הוויזואל

על מנת להשיג מטרה . בגישה המתמקדת במשתמש, זאת, המתאר את התנהגותו ואת הגורמים המשפיעים על התהליך

המשימות והנתונים בניסויים עוצבו כך שידמו תהליך של זיהוי קשרי . סידרה של ניסויים בתנאי מעבדה נערכה ,זו

ומשימתו הייתה לזהות מי מן המדידות מצביעה , כמה משתנים נמדדו והוצגו למשתמש. סיבה ותוצאה על פני ציר הזמן

 את המשימה היה על המשתמשים לבחון את על מנת לבצע. על חריגה מטווח ערכים מסוים וגורמת לאירוע בלתי רצוי

ולהשתמש בכלים שברשותם על מנת לבצע מניפולציות הן על הנתונים והן על , אשר הוצגו בצורה גראפית, הנתונים

צפינו שתהליך זה יהיה . היו צריכים המשתמשים להשוות מקורות מידע שונים ולשלב ביניהם, לשם כך. התצוגה

טיב הביצוע . התצוגה והמשתמש, תכונות נראות של הנתונים ומאפיינים של המשימה: וןמושפע מגורמים סביבתיים כג

  . נערכה סדרה של ארבעה ניסויים. נאספו נתונים לגבי השימוש בכלים, וכן, נמדד על פי זמן ודיוק

סוגלים הניסוי הראשון היה ניסוי פיילוט ומטרתו הייתה לבחון את המערכת הניסויית ואת המידה בה הנבדקים מ

המשימה דרשה מהמשתמש למצוא קשר בין גורם ותוצאה ולחזות לגבי . להבין את המשימה ואת אופן השימוש בכלים

נערכו מניפולציות על מידת הנראות של נתונים של הנתונים , בנוסף. נקודות זמן עתידיות אם נגרם בהן אירוע או לא

התוצאות הצביעו על קיומם של הבדלים אינדיבידואליים . םעל מנת לבחון את ביצועי הנבדקים בתנאי נראות השוני

חלק מן המשתתפים למדו את המשימה במהירות וביצעו אותה באופן . גדולים ועל השפעת מידת הנראות של הנתונים

שאר . אשר הוביל לביצועים ברמה נמוכה, בעוד חלק אחר מן המשתתפים הפגינו זמן לימוד ארוך יותר, כמעט מושלם

ינו את הביצועים הטובים ביותר לא הושפעו ממידת הנראות המשתתפים אשר הפג. ים הפגינו ביצועי בינייםהמשתתפ

באופן . בעוד נבדקים אשר ביצועיהם היו ברמה נמוכה הושפעו במידה רבה ממידת הנראות של הנתונים, של הנתונים



  

   

נבחרו בהסתברות גבוהה יותר כקשורים לאירועים הבלתי , נתונים אשר מידת הנראות שלהם הייתה רבה יותר, כללי

  . םרצויי

הסגנון . מטרת הניסוי השני הייתה להוסיף על ממצאי הניסוי הקודם באמצעות התייחסות למאפייני המשתתפים

ניסוי זה נערך באופן . הקוגניטיבי לעיבוד מידע נבחר כמשתנה המתאר את ההבדלים האינדיבידואליים בין המשתמשים

יונאליות והאקספרימנטאליות של נבדקים נבחר בתור השאלון המודד את רמת הרצ. זהה ובאמצעים זהים לניסוי הקודם

כדי , נבחנו דפוסי השימוש בכלים, בנוסף. ונמצא ככלי מהימן לחיזוי ביצועי הנבדקים, מדד כמותי לסגנון קוגניטיבי

התוצאות הצביעו על כך שנבדקים השתמשו שוב . לנתח את האסטרטגיה אותה אימצו הנבדקים בעת ביצוע המשימה

נראות הנתונים השפיעה על , בדומה לממצאים קודמים. על מנת לדלות מידע מן התצוגה, קבוע של כליםושוב ברצף 

  .אך השפעה זו מותנה על ידי הסגנון הקוגניטיבי, ביצועי הנבדקים

בניסוי השלישי . בהן בחרו הנבדקים על רמת ביצועם, הניסוי השלישי בא לבחון את השפעתן של האסטרטגיות

מורכבות המשימה הייתה . במקום לחיזוי של מאורע עתידי, ם ניסוח של קשר הסיבה והתוצאה עצמודרשה מהמשתתפי

הוגדרו שתי אסטרטגיות שונות לביצוע המשימה , בהסתמך על תוצאות הניסוי הקודם, בנוסף. אחד מתנאי הניסוי

סטרטגיות בהתאם לדרך שבה המשתתפים שויכו לאחת משתי הא. ויעילותן נבחנה כפונקציה של מידת נראות הנתונים

והאסטרטגיה הנבחרת השפיעה על , בחירת האסטרטגיה נמצאה קשורה לסגנון הקוגניטיבי. השתמשו בכלים שברשותם

בעוד האחרת דווקא , אחת האסטרטגיות מיתנה את השפעת נראות הנתונים על התנהגות הנבדקים. ביצועי הנבדקים

  .חיזקה את השפעת נראות הנתונים

הנתונים והמשימה גם הם היו , סביבת הניסוי. רביעי עסק בהשפעת אוטומציה על תהליך גילוי כלליםהניסוי ה

. האוטומציה בניסוי הייתה אלגוריתם המסייע בצורה חלקית באיתור קשר הסיבה והתוצאה. זהים לניסוי הקודם

התוצאות הצביעו . ת משתמש שונותנראות שונה של נתונים ותכונו, הביצועים נבחנו תחת תכונות שונות של אוטומציה

והשפעתה זו ממותנת על , כאשר המלצותיה אינן נכונות, על כך שאוטומציה עלולה להשפיע באופן שלילי על הביצוע

, ממצאי הניסוי הקודם בנוגע להשפעתם של הסגנון הקוגניטיבי. ידי הסגנון הקוגניטיבי ומחוזקת על ידי נראות הנתונים

  .ות הנתונים חזרו על עצמם בניסוי זהמורכבות המשימה ונרא

ניתן לתאר את התנהגות המשתמשים וביצועיהם בכריית מידע ויזואלית באמצעות , בהתבסס על ממצאים אלו

כריית מידע ויזואלית הנה תהליך אינטראקטיבי ובו . מודל דינאמי של הפקת מידע המושפעת ממספר גורמים

ויש לאשר , השערה זו יכולה להיות פתרון לדרישות המשימה. ות השערההמשתמשים אוספים פיסות מידע על מנת לבנ

אשר משתמשים , בניית ההשערה ובחינתה הנן תהליכים איטראטיביים. אותה בטרם נותנים את התשובה הסופית

  . בניגוד לתהליך המורכב מתגובות מידיות לכל פעולה של המערכת, מבצעים בהם רצפים של פעולות

סגנון קוגניטיבי . גורמים שונים משפיעים על ביצועי המשתמשים באופן מורכב, מצאי המחקרעל פי מ, כמו כן

ממתן את השפעתה של מידת נראות , משפיע על ההחלטה ביחס לאסטרטגיה, רציונאלי משפר את דיוק הביצוע

 מעלה את הסיכוי רמת נראות גבוהה יותר של נתונים, באופן כולל. מורכבות המשימה והטיית האוטומציה, הנתונים

אוטומציה עשויה לשפר ביצוע . וכך השפעתה של האוטומציה עשויה להיות גדולה יותר, שייבחרו כקשורים לאירוע

  .אך לפגוע בביצוע כאשר אינן נכונות, כאשר תגובותיה והמלצותיה נכונות

. תמקדת במשתמשמתוך נקודת מבט המ, המחקר הנוכחי מספק מסגרת תיאורטית לחקר כריית מידע ויזואלית

מתאר את תהליך ביצוע המשימה כאינטראקציה דינאמית , האחד: תוצאות המחקר מסתכמות בשני מודלים

, אשר מטרתו הנה הפקה מוצלחת של מידע, מראה כי תהליך זה, השני. ואיטראטיבית בין המשתמש לבין הסביבה

מהלך התכנון והפיתוח של מערכות לכריית אותם יש לקחת בחשבון ב, מושפע מתכונות המשתמש וממאפייני הסביבה

  .מידע ויזואלית
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Data Mining describes the process of searching for patterns of interest in large data sets. This 

search is usually carried out by automatic tools and algorithms. In addition to a variety of statistical 

and mathematical methods for evaluation, data mining employs numerous tools to describe and 

organize data. Semi or fully automated processes take over analysis and data-manipulation, giving 

the user a passive role and possibly leading to insufficient user confidence in the results. It seems 

that data-mining systems have become so complex and information so inaccessible that users are 

forced to rely on suggestions coming from automated tools without any opportunity at 

reconsideration.  

A promising tool that can reverse this process is visualization, which allows quick and 

adequate representation of the data to the user. Visualization also takes advantage of human 

perceptual abilities that can analyze and interpret information. Visual information displays provide 

the means for data analysis and allow users to manipulate the representation to some extent. 

Visualization and interaction techniques developed rapidly to support the user in the data mining 

process leading to the new discipline of “visual data mining”.  

When involving the user in complex tasks with visual information displays, several 

performance aspects and other influencing factors must be addressed. The extensive literature on 

performance measures and determinants considers, for the most part, performance as a stimulus-

response process or confers on the user a passive and observing role in information extraction. 

Also, factors of influence were analyzed without considering the complexity of a visual data 

mining task and without addressing the iterative nature of exploring the data. 

The current research aims to define the role of the user in visual data mining from a user-

centered perspective by developing a performance model and mapping the factors influencing 

performance. To achieve this aim, a series of experiments was conducted in a laboratory 

environment. The task and the data types were limited to finding cause-and-effect relations in time 

series data. A number of measurements were shown to the user, and the user’s task was to 

determine which variable causes events. For performing the defined task, users were required to 

investigate the data in a graphical environment and use the available tools for display and data 

manipulations. To do so, users needed to compare and integrate different sources of information. 

This process was predicted to be influenced by environmental factors, such as visibility features of 

the data and characteristics of the task, of the display, and of the user. Task performance was 

measured through accuracy and performance time, and tool usage was also recorded. A series of 

four experiments was conducted. 

The first experiment was a pilot study to test the experimental system and user ability both to 

learn the task as well as the use of the tools. . Users were required to identify a rule describing 

cause-and-effect relations, and decide whether at a specified point in time an event will occur or 

not. In addition, visibility features of the data were manipulated to test user performance under 

different visibility conditions of the data. Results pointed to large individual differences and to an 

effect of the visibility features of the data. Some participants learned the task very quickly and 

performed almost perfectly, whereas other participants underwent long learning phases, resulting 

in poor performance. Other participants performed intermediately. The best performers were 

unaffected by the visibility features of the data, whereas poor performers were strongly affected. 



The higher visibility causes were more likely to be selected as causes for events than low visibility 

causes. 

The second experiment extended the findings of the pilot experiment by measuring user 

characteristics using an individual differences measure. This study was based on the previous one 

by keeping the system, the tools, and the task constant. Cognitive style of information processing 

was chosen as an individual difference measure. The rationality-experientiality inventory – a 

quantitative measure of cognitive style – proved itself highly reliable in predicting performance. 

Tool usage patterns were analyzed to assess user strategy for performing the task. It was evident 

from the results that users repeatedly preferred a certain sequence of tools to extract information 

from the display. Previous findings on the effect of data visibility features were moderated by user 

cognitive style. 

The third experiment employed a task that requires the declaration of the cause-and-effect 

relation itself instead of the prediction of a future event. The experiment also introduced task 

complexity as an experimental condition. In addition, based on the results of the second 

experiment, two different task solving strategies were defined, and their efficiencies were assessed 

as functions of the visibility features of the data. To do so, users were classified according to their 

tool use into one of the strategies. The choice of a strategy was related to cognitive style, and it had 

a complex effect on performance. Some strategies moderate, while others enhance the effects of 

the visibility features of the data on performance. 

The fourth experiment addressed the effect of automation on the process of rule discovery. 

The environment, data, and task were repeated from the previous experiment. Automation was 

introduced as an algorithm that provides a partial solution for the rule. Performance was measured 

under different properties of the automation, visibility features of the data, and user characteristics. 

Results show that automation is likely to bias performance, but its effects are moderated by 

cognitive style and enhanced by the visibility features of the data. Previous results on the effect of 

cognitive style, rule-complexity, and visibility features of the data were repeated from the previous 

study. 

Based on these findings, the performance in visual data mining could be modeled as a 

dynamic process of information extraction and as a function of several determinants. Visual data 

mining is an interactive process, where users extract information piece by piece to generate a 

hypothesis. The hypothesis, representing a possible solution of the task, needs to be confirmed 

before a response can be given. The construction and testing of the hypotheses are iterative 

processes, in which users apply sequences of actions repetitively, rather than a linear process, in 

which users respond to a signal from the environment.  

In addition to this model of performance, results of the empirical studies revealed the 

complex effects of factors influencing performance. The rationality cognitive style improves the 

accuracy of performance, determines strategy-choice, and moderates the effects of data visibility 

features, task complexity, and automation bias. In general, higher visibility of the measurements 

makes them more likely to be selected as causes for the events, which may ultimately enhance the 

effects of automation. Automation improves performance when correct, but may bias it when 

incorrect.  

Overall, the current research provides a theoretical framework for investigating visual data 

mining from a user centered perspective by accentuating performance as a dynamic and iterative 

process of the user with the environment. This process, aiming for successful knowledge 

discovery, was shown to be affected by characteristics of the user and properties of the 

environment, both of which need to be considered during the design and development of visual 

data mining systems. 
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Abstract: Penaeid shrimp (Crustacea, Decapoda, Penaeidae) are among the most abundant 

arthropods in the Oceans and comprise one of the most important items in the diet of many 

animals including people. The world shrimp industry is young compared to the fishing industry, 

but aquaculture production already produces the same numbers of shrimp as are captured at sea. 

Meanwhile, farmed shrimp numbers are expected to rise in the coming years. Almost all shrimp 

farms are located along coastlines and use natural seawater, but recently that the ability of the 

shrimp Litopenaeus vannamei to grow in saline geothermal water from inland aquifers such as 

those of the Negev desert was revealed, raising the possibility that reproduction of this species 

may have to be done in small recirculating seawater systems. Similar to any attempt to reproduce a 

living organism in captivity, an intimate understanding of L. vannamei reproduction under these 

culture conditions was required before any attempt was made to culture the shrimp. This study 

reports on the knowledge gained and the discoveries made during the reproduction experiments, 

and it contains four chapters in the form of articles. 

Prior to the actual reproduction experiments, shrimp populations grown in geothermal saline 

water were observed to monitor their sexual development. Spermatophores with mature 

spermatozoa appeared in males while the females were found to be arrested in pre-vitellogenic 

states similar to that of L. vannamei females growing in natural seawater. Nevertheless, after 

passing a certain age-size threshold, in some of the females the expression of a female-specific 

gene, which encodes the precursor for the main egg yolk protein vitellogenin, was detected. 

After monitoring shrimp sexual development, experiments were carried out to produce larvae 

in an artificial seawater system by using a small adult broodstock. The substantial numbers of 

larvae produced showed that it is indeed possible, and some of the problems encountered were 

similar to those recurring in natural seawater systems. The main problem was the imbalance 

between female and male reproductive outputs. The explanation suggested for this phenomenon 

centered on the standard method used to reproduce them, which is the same method employed in 

this study. The inhibition of gonad development in the females is removed by endocrinological 

induction while the males are not induced because their spermatophores develop spontaneously. 

Thus, it was hypothesized that the females go through accelerated reproductive cycles while the 

males develop spermatophores normally and probably cannot match the females reproductive 

output. 

This hypothesis received substantial support when it was discovered (to the best of our 



  

  

ההתבגרות המינית והאופי המחזורי של הרבייה לאורך מחזור הנשל בזכרים ובנקבות של הסרטן  : נושא העבודה

Litopenaeus vannamei (Crustacea: Decapoda)   

   שמואל פרנס:שם המגיש

  אמיר שגיא' פרופ: שם המנחה

הם סרטנים מסדרת מעשירי , פשרימ,  או בשמם הנפוץ(penaeid shrimp)חסילונים פנאידים  :תקציר העבודה

 הנמנים בין פרוקי הרגליים הנפוצים ביותר באוקיינוסים ומהווים מזון חשוב לבעלי חיים (Decapoda)הרגליים 

אך כמות השרימפ המיוצרת כיום , תעשיית השרימפ העולמית צעירה יחסית בהשוואה לדגים.  שונים וביניהם האדם

כמעט כל חוות הגידול .  באוקיינוס והיא צפויה לעלות עוד יותר בשנים הקרובותבחוות גידול כבר דומה לזו הנידוגה 

אך בשנים האחרונות נמצא כי ניתן לגדל שרימפ מהמין , ממוקמות לאורך חופים ומשתמשות במי ים טבעיים

Litopenaeus vannameiול גיד.  גם במים גיאותרמיים מליחים המופקים מאקוויפרים יבשתיים המרוחקים מהים

נוסה גם בצפון הנגב וזה העלה את הצורך בפתרון בעיית הריבוי שלו במערכות מים , שרימפ ממין זה באופן האמור

הדבר חייב רכישת ידע והבנה , כבכל ניסיון לריבוי בעלי חיים. דבר שככל הנראה לא נוסה עד עתה, קטנות ומסוחררות

עבודת מחקר זו מדווחת על הידע והתגליות . המקומיים בתנאי הגידול L. vannameiשל ביולוגיית הרבייה של  

, שנעשו במסגרת ניסיונות הריבוי של שרימפ זה והיא בנויה כאסופת מאמרים שכל אחד מהם מהווה פרק בפני עצמו

  .לארבעה פרקים בסך הכו

יחים נערכה תצפית ארוכת טווח אחר אוכלוסיות שרימפ גדולות הגדלות במים גיאותרמיים מל, כשלב ראשון

מתצפית זו עולה כי אורגניזמים אלו גדלים היטב . על מנת לברר האם ההתפתחות המינית שלהם מתרחשת כסדרה

הנקבות אומנם גדלו , לעומת זאת.  המכילים תאי זרע בשלים(spermatophores)בשבי ובזכרים מתפתחים תיקי זרע 

למה שמתרחש בנקבות שרימפ מהמין  ויטלוגני בדומה -אך שחלותיהן נשארו מעוכבות בשלב קדם, גם הן

L. vannameiמעבר לגיל ומשקל מסוימים ולמרות העיכוב הנראה לעין, בחלק מהנקבות.  הגדלות במי ים טבעיים ,

. הויטלוגנין, חלבון התשמורת העיקרי בביצי סרטנים-נמצאה התבטאות של גן ספציפי לרבייה נקבית המקדד לקדם

  .התפתחות המינית מתרחשת גם פה באופן סדיר אינדיקציה לכך שאכן ההזו היית

נערכו ניסיונות לריבוי של שרימפ בוגרים במערכת מי ים מלאכותית בעזרת עדר רבייה , בשלב השני במחקר

כמויות לא מבוטלות של לרוות שיוצרו במערכת הראו שהדבר ניתן . לראשונה בעולם, שוב, קטן עד לשלב לרוואלי

.  תעוררו היו דומות מאוד לאלו הידועות ממערכות ריבוי המשתמשות במי ים טבעייםלביצוע וגם חלק מהבעיות שה

ההסבר החדשני שהוצע לבעיה . הבעיה המרכזית שהתגלתה היא חוסר איזון בתפוקה הרבייתית בין הזכרים והנקבות

הנקבות מטופלות .  ושימשה גם אותנוL. vannameiזו נעוץ בשיטת העבודה המשמשת בריבוי של שרימפ מהמין  

באינדוקציה אנדוקרינית במטרה להסיר את העיכוב מעל תהליך התפתחות השחלות ואילו הזכרים אינם עוברים 

 שהנקבות הההיפותזה שהוצעה כהסבר היית. יאינדוקציה כזו מכיוון שתיקי הזרע בהם מתפתחים באופן ספונטאנ

הזכרים מפתחים תיקי זרע בקצב רגיל שככל הנראה לא מספיק לתת מענה עוברות מחזורי רבייה מואצים בעוד ש

  .הולם לקצב הנקבי

, התברר. היפותזה זו קיבלה תמיכה משמעותית בעקבות תגלית שנעשתה בשלב השלישי של המחקר

ן שרביית הזכרים מחזורית בדומה לנקבות וכי הם מסוגלים להפרות נקבה רק בחלק קטן מזמ, לראשונה בעולם החי

כתמים אלו הם . תופעה זו נמצאה בעזרת מעקב אחר הופעתם והיעלמותם של כתמי מלנין בתיקי הזרע. המחזור

בזכרים שלא . תופעה מוכרת בזכרי שרימפ ומופיעים אך ורק בזכרים המאכלסים מערכות גידול וריבוי מלאכותיות

ור הנשל וחדשים מופיעים מיד לאחר נמצא כי תיקי הזרע הישנים נעלמים בשעות האחרונות של מחז, הזדווגו

בזכרים . מצוי בכתמי המלנין, ההבדל בין זכרים שהזדווגו לכאלה שלא. ההתנשלות כתוצאה של תהליך פירוק כלשהו

בעוד שבזכרים שלא הזדווגו ובהם , כתמי המלנין ככל נראה הוצאו ביחד עם הספרמטופורים אל מחוץ לגוף, שהזדווגו



כמו כן היה ברור שלא רק . כתמי המלנין נשארו והופיעו גם על תיקי הזרע החדשים, ל פירוקתיקי הזרע עברו תהליך ש

שהזכרים מפתחים את תיקי הזרע שלהם בקצב רגיל אלא שהם מסוגלים להזדווג ככל הנראה רק פעם אחת בכל 

  . פעמים בכל מחזור נשל2-3מחזור נשל בעוד שהנקבות מגיעות ליכולת הטלת ביצים 

. נבחן גם נושא המחזוריות ברביית הנקבות, חזוריות שנמצאה בפיזיולוגיית הרבייה של זכריםבמקביל למ

הנקבות , במין זה.  אינו יוצא מכלל זהL. vannameiלרבייה יש אופי מחזורי ברור והשרימפ , בנקבות בעלי חיים

ר מכן נכנסות למהלך נוסף של הן מזדווגות ומטילות את ביציהן ולאח, מפתחות את שחלותיהן וכשהן מוכנות להטלה

מתנשלות ורק , הן סופגות את חומרי התשמורת, במידה ולא הזדווגו, לחילופין. יצירת חלמון ופיתוח שחלה ויטלוגנית

, לראשונה בסרטנים, מעקב כמותי שנעשה אחר ביטוי הגן לויטלוגנין הראה. אז מפתחות שוב את השחלה

רוצף תעתיק , בנוסף לכך. זו של מחזור הנשל והתפתחותה של השחלהשלהתבטאות עצמה יש מחזוריות המקבילה ל

  . הגן במלואו והופקד בבנק הגנים הבינלאומי

  

  

  

  

 

 



knowledge, for the first time in animals), that reproduction in L. vannamei males is a cyclical 

phenomenon similar to that of females, such that they can fertilize females for only a small part of 

the cycle. This finding was made by following the appearance and disappearance of melanin 

specks on the spermatophores. These specks appear regularly only in captive male shrimp. In non-

mated males, it was found that old spermatophores disappear during the final hours of the molt 

cycle, probably as a result of a degradation process, and new ones appear after ecdysis. The 

difference between mated and non-mated males is in the melanin specks. In mated males, the 

specks were probably voided together with the spermatophores during ejaculation, while in non-

mated males, in which the spermatophores were degraded, the melanin specks remained intact in 

the ampoules and could also be seen on the new spermatophores. In conclusion, not only do the 

males develop spermatophores in their natural pace, but also they are capable of mating only once 

while the females may spawn 2-3 times during every molt cycle. 

In parallel with the periodicity found in male reproductive physiology, the issue of female 

periodicity was also investigated. Animal females are known to have cyclical reproduction, and 

shrimp are no exception. Induced L. vannamei females develop secondary vitellogenic ovaries, and 

when ready they mate and spawn and immediately begin developing their ovaries again. 

Alternatively, if they do not mate, they absorb the nutrients accumulated in their ovaries after 

which they molt, and only then do they develop a new ovary. A quantitative follow-up of 

vitellogenin gene expression relative to this process showed that the gene’s expression has a 

periodic nature closely associated with the molt cycle and ovary development. In addition, the full 

transcript of the vitellogenin gene was sequenced and deposited in GenBank. 
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ABSTRACT 

Ethanol occurs in all fleshy fruit as a by-product of alcoholic fermentation of sugars.  

Thus, frugivorous animals that often serve as seed dispersers may consume substantial 

amounts of ethanol.  Moderate consumption of ethanol, i.e., at concentrations close to those in 

naturally ripening fruit, by frugivores may have beneficial short- and long-term effects, 

whereas consumption of larger quantities may have negative short- and long-term effects.  

Therefore, I hypothesized that ethanol vapor emanating from palatable fruit may act as an 

odor cue, guiding frugivorous vertebrates to the fruit, and aiding them in assessing its quality.  

In order to test this hypothesis, I used an obligatorily frugivorous bat, the Egyptian fruit bat, 

Rousettus aegyptiacus, in several related experiments.  

Initially, I found that ethanol concentration [EtOH] in ripe-wild fruit ingested by these 

bats varied from ~0.1 to 0.7%.  I also analyzed volatile compounds in the headspace (the gas 

space above a fruit in a closed container) of dates (Phoenix dactylifera) and rusty figs (Ficus 

rubiginosa), both of which are consumed by fruit bats.  I did this to elucidate which 

compounds originate from fermentative pathways and to determine what changes in emission 

rates take place during ripening.  Ethanol, acetaldehyde, and acetic acid were the only volatile 

compounds detected as products of fermentation in both fruits.  In dates, emission rates of 

these compounds increased during maturation, whereas in rusty figs, they decreased or 

remained constant.  Methanol, although not a fermentation product, increased in emission rate 

during ripening in both fruits.  I found that Egyptian fruit bats were neither attracted nor 

deterred by the smell of methanol at any of the concentrations used.  Although the odor of 

ethanol emanating from food containing concentrations similar to those found in ripe fruit did 

not attract the bats, at relatively high concentrations (≥1%), the smell of ethanol apparently 

deterred them.  Thus, ethanol at high concentrations may serve as a signal for bats to avoid 

overripe, unpalatable fruit.  

To test whether ethanol acts as an appetitive stimulant and to examine the nutritional 

interactions of this alcohol with sugars in fruit, I developed a feeder for Egyptian fruit bats 



appropriate for applying the optimal patch-use model based on the marginal value theorem, 

i.e., a feeder that yields diminishing returns.  According to this model, the amount of food left 

by a forager after feeding in a depletable patch of known volume, the giving-up density 

(GUD), estimates the quitting harvest rate, and is also related to the marginal value of the 

food.  The feeder I designed contained liquid food mixed with pieces of latex hose that 

interfered with the drinking behavior of the bats, and forced them to work progressively 

harder to obtain more food as the depth of the liquid in the feeder decreased.  Harvest rates in 

bats using these feeders declined with time.  When presented with feeders containing different 

initial food densities, the bats equalized GUD and consumed proportionately more food from 

rich patches than from poor ones.  Thus, the bats recognized patches of different quality and 

foraged following a fixed quitting harvest rate patch-use strategy. 

Since frugivorous bats may consume substantial amounts of ethanol, I hypothesized that 

ethanol in food modifies the marginal value of the food for Egyptian fruit bats.  Ethanol is a 

nutrient at low concentrations, so I predicted that food with [EtOH] close to those in natural 

ripe fruit have a higher marginal value for the bats than those with lower (unripe fruit, < 0.1%) 

or higher (overripe, unpalatable fruit, ≥ 1%) concentrations.  Since at high concentrations 

ethanol is toxic, I predicted that food with [EtOH] ≥1% has the lowest marginal value for the 

bats.  I further hypothesized that the amount of food ingested on a particular night influences 

the toxic effects of ethanol on a bat on the following night, and consequently affects the 

marginal value of ethanol-containing food.  Since ethanol may be more toxic for food-

restricted bats than for well-fed animals, I predicted that after a night of food restriction the 

marginal value of food containing 1% ethanol is lower than that of ethanol-free food.  Ethanol 

did not increase the marginal value of food for Egyptian fruit bats at any of the experimental 

concentrations.  High [EtOH] reduced the marginal value of food for well-fed bats, but for 

food-restricted bats there where no differences between the marginal value of ethanol-

containing and ethanol-free food. I conclude that ethanol in food and the body condition of 

Egyptian fruit bats affect the way these animals value food.   

I also examined whether sugars and ethanol are treated as complementary resources by 

fruit bats.  Different food resources are complementary for a forager if their contribution to 

fitness is higher when consumed together than when consumed independently.  For instance, 

two food types may be complementary to an herbivore because ingesting one may reduce the 

toxic effects of the other.  As a case in point, the concentration of potentially toxic ethanol in 

fleshy fruit increases during ripening and it affects the food preferences of Egyptian fruit bats, 

becoming deterrent at high concentrations (≥1%).  However, ethanol toxicity is apparently 



reduced when ingested with some sugars, more with fructose than with sucrose or glucose.  

Therefore, I predicted that ingested ethanol would be eliminated faster when the bats eat food 

containing fructose than when the food contains sucrose or glucose.  I further predicted that 

the marginal value (MV) of fructose-containing food will increase with increasing [EtOH] 

relative to sucrose- or glucose-containing food, and that the MV of sucrose-containing food 

will be higher in the presence of ethanol than the MV of glucose-containing food.  Ethanol 

levels measured in fruit bat breath declined faster after feeding on fructose-containing food 

than when food contained sucrose or glucose.  When [EtOH] in food increased, the MV of 

food with fructose increased relative to that of glucose-containing food.  However, the MV of 

food containing sucrose increased with increasing [EtOH] compared to food containing 

fructose or glucose.  Although fructose enhanced ethanol elimination in Egyptian fruit bats 

breath better than the other sugars, for the bats both fructose and sucrose were treated as 

complementary to ethanol.  This suggests that in the wild, the amount of ethanol-containing 

fruit consumed or rejected by Egyptian fruit bats may be related to its own sugar content and 

composition, and/or the proximity of other sucrose- and fructose-containing fruits. 

In summary, my results indicate that Egyptian fruit bats may use the smell and taste 

ethanol as chemical signals, but only to detect overripe, unpalatable fruit.  I found no clear 

evidence that yeast, via the ethanol they produce, may be beneficial for the plant-fruit bat 

interaction.  Nonetheless, my results also indicate that Egyptian fruit bats treat ethanol-

containing food in different ways, depending on context; that is, the marginal value they 

assign to ethanol-containing food depends on their body condition and the composition of 

sugars in the food.  Thus, ethanol-containing fruit may have a higher chance of being eaten in 

times when the bats' body condition is poor and/or when they contain sugars that complement 

ethanol.  Hence, the particular effects of ethanol on the interaction between fruit-bearing 

plants and fruit bats may depend on the properties of both the forager and the fruit. 

 



פרות עטלפי של השחור התנהגות על בפרי אתנול של ההשפעה

תואר לקבלת הדרישות של חלקי מילוי לשם לפילוסופיה"מחקר "דוקטור

תמא

סנצ אלחנדרו בררה'פרנסיסקו ז

תקציר

תוצר הינו הפירות-אתנול בכל סוכרים של מתסיסה חיים.העסיסייםלוואי בעלי

משמשים ואשר מפירות פהניזונים רובעל זרעיםי כמות,כמפיצי לצרוך כן על עשויים

אתנול של אתנול.ניכרת של מתונה גםצריכה וכנראה אנרגיה עתירת תרכובת שהוא

בשלים)hormetic(הורמטית בפירות הקיימים לאלה דומים להקנותעשויה,בטבעבריכוזים

הארוך בטווח והן הקצר בטווח הן אלה חיים לבעלי מוגברתצריכה,לזאתבניגוד.יתרון

והארוך הקצר בטווח חסרון להוות עשויה אתנול זאת.של ש,לאור אדיהתנדפותשערתי

מפירות הבשליםאתנול ריח כאות לשמש עשויה חייםמושךלאכילה הניזוניםבעלי

הפרי אל בהערכת,מפירות להם שביצעתי.וטיבווומסייע ניסויים במספר זו השערה בחנתי

עטלף .מפירותבעיקרהניזון,Rousettus aegyptiacus,ירותפהעם

בשלים בר בפירות האתנול ריכוז כי ידיאכלושנ,מצאתי כ,פירותפיעטלעל -היה

הנדיפות,בנוסף.0.7%עד0.1 התרכובות את צמחיםניתחתי מיני שני של מפירות

ידיאכליםהנ הפירותעל ).Ficus rubiginosa(ותאנה)Phoenix dactylifera(תמר,בישראלעטלף

זו מדידה מקורהההייתמטרת מהתרכובות מי תסיסהבלגלות משתנהבפריתהליך וכיצד

פליטת הנדיפותקצב ההבשלההתרכובות הפירות.במהלך ,אתנולכימצאתי,בשני

אצטית,אצטאלדהיד שהןוחומצה היחידות הנדיפות ,בתמרים.תסיסהבמקורןהתרכובות

פלי אלהקצב תרכובות ההבשלהגברטת או,במהלך ירד הפליטה קצב שבתאנים בעוד

קבוע שאינו.נשאר למרות הבשלתם במהלך עלה המתנול פליטת קצב אלה פירות בשני

תסיסה לא.תוצר פירות עטלפי כי ריחאונמשכומצאתי ידי על בריכוזיםהנדחו מתנול

כי.שונים מצאתי כן נמשכוכמו לא ממזוןהעטלפים הנפלט אתנול זהיםבעללריח ריכוזים

בשלים בפירות הקיימים ידיודחנאך,לאלה יחסיתשלריחעל גבוהים בריכוזים ≥(אתנול

כ,כלומר).%1 לשמש עשוי גבוה אתנול מפסמןריכוז להימנע לעטלף מדירהמורה בשל י

אכיל .ובלתי

לב מנת כמדוקעל משמש אתנול עבורעוררהאם ותאבון פירות מנתעטלפי אתעל לבחון

התזונתיים הגומלין ביןיחסי הפריסוכריםלביןהאתנולהקיימים ברקמת בניתי,הנמצאים

המתאימהמתקני במודלליישוםיםאכלה מיהדוגל מזוןכתשלביטניצול  Optimal patch(מי

use model(,על השוליעקרון"המבוסס (הערך "Marginal value theorem.(מתקן,כלומר

המניבה ופוחתתאכלה הולכת   .תשואה

זה מודל פי ה,על המזון מתכלה"ענותרתכמות בכתם האכילה בתום המשחר י

ידוע גודל ל,)GUD = Giving-up density(הויתורצפיפות,בעל מדד שלהויתורנקודתהיא



GUD(העמדות העטלפים,כלומר.בין

ו שונה איכות בעלי כתמים שיחור"בחרו"זיהו בכתמיםשלבאסטרטגית קבוע ויתור .קצב

לצרוך עשויים מפירות הניזונים ועטלפים אתנולמאחר של ניכרות שיערתי,כמויות

המזוןעלמשפיעאתנולהש של השולי ידםהערך על נמוכים.הנצרך ובריכוזים מאחר

מזין בשלים,האתנול בפירות הקיים לזה דומה בריכוז אתנול המכיל מזון כי ,בטבעחזיתי

נמוך ריכוז עם למזון ביחס העטלף עבור יותר גבוה שולי ערך בעל ל(יהיה בשלפרי <א ,

אתנולזבריכואו)0.1% של מ(גבוה בשל אכיל,אדפרי רעילוןמכיו).1%≥,בלתי שאתנול

גבוהים בריכוז,בריכוזים אתנול המכיל מזון כי בעל1%≥חזיתי שיהיה עבורוערך נמוך לי

נתוןיש.העטלפים בלילה הנצרכת המזון כמות כי העלתשפיעערתי שלרעילותמידת

מכך וכתוצאה הבא בלילה העטלף עבור המכילתשפיעהאתנול המזון של השולי הערך על

המזון.אתנול בכמות שהוגבלו חיים בעלי עבור יותר רעיל להיות עשוי ואתנול  מאחר

לאכל להם שאכלו,שניתן לכאלה הגבלהבהשוואה בחזיתי,ללא שבוכי מןילילה מזון מנע

המ,העטלפים של השולי בריכוזהערך אתנול המכיל מזון1%זון של מזה יותר נמוך יהיה

כלל אתנול מכיל שנבדקו.שאינו הריכוזים לאכימצאתי,בכל לאתנול ערךבהיעלגרם

המזון של עטלףהשולי של.פירותהעבור השולי הערך את הקטין אתנול של גבוה ריכוז

במזון הוגבלו שלא עטלפים עבור העטלפ,המזון כאשר להםאך שניתנה במזון הוגבלו ,ים

אתנול הכיל שלא מזון של זה לבין אתנול עם מזון של השולי הערך בין הבדל מצאתי .לא

כילכן ריכוזהסקתי משפיעהן העטלף של הגופני המצב והן במזון בויםהאתנול האופן על

מזנו טיב את מעריך .הוא

סוכרים,בנוסף האם ב ,בחנתי טבעי באופן משאביםהינם,ואתנול,פירותהנמצאים

הפירות)complementary(משלימים עטלף כשוניםנותמזו.עבור עבורמוגדרים משלימים

לכשירותכשהמשחר נ)fitness(ותרומתם כאשר יותר לעומתאכליםגבוהה בומצביחדיו

נאכלים עבור.בנפרדהם משלימים להיות יכולים שונים מזון מרכיבי שני למשל -אוכלכך

כאשרצמחים משאבכלשהו האחראכילת של הרעילות השפעת את מורידה מצאתי.אחד

האתנולעסיסייםבפירותכי רעל,ריכוז הבשלתם,יפוטנציאלשהוא עם ובריכוזים,עולה

כגורםהוא)1% ≥(גבוהים ועבורמרתיעמשמש הפירות העדפותבכךעטלף על משפיע

של זאת.והמזון מה,עם האתנולספרותידוע של רעילותו עםהואכאשרקטנהכי נצרך

פרוקטוזה,סוכרים עם יותרו,בעיקר פחותה וגלוקוזבמידה סוכרוז זאת.עם כי,לאור חזיתי

מהגוף אתנול של היעלמות ע(מואצתקצב האתנול צריכת מלווה"כאשר פירות עטלפי י



להשת,לסיכום עשויים פירות בתורעטלפי האתנול ובטעם בריח כימייםסימניםמש

לאכילה ראויים שאינם פירות לאתר ראיה.כדי מצאתי אתנולישבילכךלא י"עצור

הפרילתורםשמרים בין הגומלין ביחסי היתרון זאת.עטלףלבין התוצאות,למרות

למזון שונה באופן מתייחסים פירות עטלפי שונים שבתנאים כך על אתנולמכיהמצביעות .ל

שבו,כלומר הסוכרים להרכב בהתאם משתנה אתנול המכיל מזון של הצפוי השולי הערך

העטלף של הגופני למצב זאת.ובהתאם של,לאור אתנול,פריסיכויו גבוה,המכיל להיאכל

גופני במצב העטלף כאשר משלימים/וירודיותר שהינם סוכרים מכיל הפרי כאשר או

צמחיהשפ,לפיכך.לאתנול שבין הגומלין יחסי על האתנול הפירות-עת עטלפי לבין פרי

תלויה להיות החייםבמאפייניהןעשויה ובעל בהמשחר הההן של וטיבו ..פרירכבו



  ,שפעול מטבולי: א מתיל טרנספרז.נ.מעכב חדש של ד, זיביולארין
  . ציטוטוקסיות והפעלה מחדש של גנים

  צבי- צבי בן' ריאד אגבאריה ופרופ'  דר:מנחים    קסוס-ציפי בן: מאת
  תקציר

קשורה לעיתים , י מתילציה אבנורמלית באזורי הפרומוטור"השתקה של גנים המשתתפים בבקרת התא ע

מעכב חזק של האנזים , אנאלוג של ציטידין, (pyrimidinone riboside, zeb-(1H)2), זיביולארין .רטןקרובות עם ס

יציבות כימית המאפשרת : כגון,  יש יתרונות רביםzeb -ל. התגלה לאחרונה כמעכב מתילציית דנא, ציטידין דיאמינאז

 zebמנגנון העיכוב של . in vitroול ממושך זמינות ביולוגית גבוהה ורעילות נמוכה שנצפתה במהלך טיפ,  דרך הפה

 שעובר אינקורפורציה zeb לבין (DNMT)מוסבר ביצירת קשר קוולנטי בלתי הפיך בין האנזים דנא מתיל טרנספרז 

נבחנו וכומתו רמות , בעבודה זו.  מותנה בזרחון ובאינקורפורציה שלו לתוך הדנאzebשפעול מטבולי של , לפיכך. לדנא

 zebרמות הזרחון של . (T24) ורמת האינקורפורציה שלו בתאי קרצינומה הומאניים של שלפוחית השתן zebהזרחון של 

 עם קולונה משחלפת (HPLC)והאינקורפורציה שלו לדנא כומתו באמצעות אנליזת כרומטוגרפיה נוזלית בלחץ גבוה 

די וטריפוספט נוצרו , מונו-'zeb – 5המטבוליטים המזורחנים של . ואנליזות אנזימתיות וספקטרופומטריות, אניונים

דיפוספוכולין -שני מטבוליטים נוספים של זיביולארין, באופן ניסיוני, זוהו, בנוסף. zebכתלות בריכוז ובזמן ההדגרה עם 

(zeb-DP-Chol)דיפוספואתנולאמין - וזיביולארין(zeb-DP-EA) .עולה , בבחינת הרמה התוך תאית של המטבוליטים

 דומה והינה הגבוהה ביותר בתא מבין כל שאר zeb-DP-Chol - ו(zeb-TP)טריפוספט -יולאריןכי הרמה של זיב

בהשוואה .  יותר מאשר לדנא7 עובר אינקורפורציה לרנא פי zebנמצא כי , כמו כן. zebהמטבוליטים התוך תאיים של 

, (MC38)ממעי גס של עכבר  ותאי קרצינומה (Molt-4) לימפובלסטואידים הומניים T תאי –לשורות תאים נוספות

  .  ורמות דומות של אותם מטבוליטים מזורחנים תוך תאייםzebנצפה פרופיל מטבוליטים דומה של 

" ערומים"עוריים בעכברים זכרים -הושרו גידולים תת, zeb in vivoמנת לבחון את המטבוליזם של -על  

(nude) מסוג BALB/c nu/nu עם תאי EJ6 , תאי וריאנט טומורוגני שלT24 . לאחר שהגידולים התפתחו וניתן היה

 שהוזרק לתוך mg/kg 2-[14C]zeb 500 שעות עם 24העכברים טופלו למשך , )שלושה-לאחר שבועיים(לראותם בעין 

 zeb in,מהתוצאות שהתקבלו עולה כי פרופיל המטבוליטים של . (.intraperitoneum; i.p)חלל הבטן של העכברים 

vivo , זהה לזה שנצפה ברקמה סרטנית in vitro , בתאיT24 .נבחן הפיזור של , בהמשךzeb ברקמות השונות של 

 עובר ספיגה ופיזור בכל הרקמות zeb -הממצאים מעידים על כך ש. BALB/c nu/nuזכרים מסוג " ערומים"עכברים 

שריר , לב, אשכים,  עור,ריאות, קיבה, מעי, כבד, בטחול) בסדר יורד( נמצאה zebהרמה הגבוהה ביותר של . שנבדקו

  . והרמה הנמוכה ביותר נמדדה במוח,

 ,  מעכב מתילציה אחר בהשוואה לzeb לבחון את הציטוטוקסיות של המטרתנו היית, בחלק השני של עבודתנו  

5-aza-C לבטל את ) דאוקסיציטידין ודאוקסיורידין, יורידין, ציטידין( ולבדוק את יכולתם של נוקלאוזידים טבעיים

י " מדידת קצב שגשוג התאים ע–1:  שיטות שונות3-נעזרנו ב, לשם כך. T24 בתאי zebעות הציטוטוקסיות של ההשפ

לאחר הדגרה ,  לאורך זמןT24 תאי תניסוי המאפשר את בחינת הישרדו, colony forming assay –2, ספירה ישירה

תוצאות . ות מידת השגשוג וחיות התאיםניסוי המאפשר את כימ, WST-1 assay –3 -ו,  שעות24עם התרופות למשך 

בהתבסס . aza-C-5  גבוהה יותר לאורך זמן לעומת ת מאפשר יכולת הישרדוzebהראו כי  colony forming assay -ה

 zebזמנית עם -תאים שהודגרו בו. zeb יותר מאשר 32 טוקסי פי aza-C-5נראה כי , WST-1 assayעל תוצאות 

 בוטלה לחלוטין כאשר zebוהציטוטוקסיות של ) ללא טיפול, בדומה לקבוצת הביקורת (יוציטידין גדלו באופן נורמאל

נוקלאוזידים אחרים מלבד ציטידין לא הועילו בביטול ההשפעות הציטוטוקסיות של .  ציטידין µM 50התאים טופלו עם 

zeb .  
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התוצאות הראו כי אפופטוזיס היה . T24 על מחזור התא והאפופטוזיס בתאי zebנבחנה ההשפעה של , בהמשך  

 עלה וככל שזמן zeb -החלק היחסי של תאים אפופטוטיים גדל ככל שריכוז ה, לפיכך. תלוי מנה ותלוי זמן הדגרה

נצפתה עלייה באחוז התאים שנעצרו , zeb שעות עם 24 הודגרו למשך T24לאחר שתאי .  התארךzebהאינקובציה עם 

בריכוז , באופן מפתיע. G2/M - ויחד עם זאת ירידה באחוז התאים המצויים בשלב ה,zeb כתלות בריכוז S -בשלב ה

תוצאות אלו מעידות . 79% - ל53% - עלה באופן משמעותי מG1אחוז התאים שנעצרו בשלב , zeb ,30 µMנמוך של 

  .  הינו שונהzeb מנגנון הפעולה של zebעל כך שבריכוזים שונים של 

 לגרום לביטוי מחודש לגן שהושתק בעקבות zebמקד בפוטנציאל של החלק האחרון של העבודה מת

 לגרום לביטוי מחודש zebוביכולת של ,  השביר Xתסמונת, במחקרינו התמקדנו בתסמונת גנטית הקרויה. היפרמתילציה

 X בשורת תאים לימפובלסטואידים שהופקה מחולה בתסמונת Fragile X mental retardation 1 (FMR1)של הגן 

המובילה לדיכוי השעתוק של ,  השביר נגרמת כתוצאה מהיפרמתילציה אבנורמלית של פרומוטר הגןXתסמונת . שבירה

 והאפקט האנטיפרוליפרטיבי שלו נבדקו בשתי zebהמטבוליזם של , ראשית. (FMRP)ולפיכך להעדר החלבון , הגן

 Fragile,  השבירXייה מחולה בתסמונת  והשנ(CL-206) האחת הופקה מאדם בריא -שורות תאים לימפובלסטואידים
X patient lymphoblastoid (FXPL) , תאיCL-211 . מבחינת המטבוליזם שלzeb  בתאי CL-206ו -    CL-211 

 בשתי שורות zebהאפקט האנטיפרוליפרטיבי של .  באותם תנאי ניסויT24נצפה פרופיל מטבוליטים דומה לזה שבתאי 

גבוהה , zeb-TP, ניתן להסביר תוצאה זו בכך שרמת המטבוליט הפעיל. T24 שנצפה בתאי תאים אלו היה נמוך יותר מזה

גם בתאים הלימפובלסטואידים , T24בדומה לתאי , בנוסף.  בהשוואה לזו שבתאים הלימפובלסטואידיםT24 בתאי 3פי 

zeb5 - היה פחות ציטוטוקסי בהשוואה ל-aza-Cל מבחינת האינקורפורציה ש.  באופן משמעותיzeb לדנא ולרנא של 

 zeb, גם הפעם. T24 עם מנגנון פעולה דומה כפי שנצפה בתאי zebתאים אלו עולה כי מתקבל אותו דפוס מטבוליזם של 

 בתאי FMR1 לגרום לביטוי מחודש של הגן zebמנת לבחון את היכולת של -על. עבר אינקורפורציה בעיקר לרנא

FXPL , בוצעה אנליזתWestern blotקבוע האם הרמה של  בכדי לFMRP עולה לאחר טיפול עם zeb5 - בהשוואה ל-

aza-C . מהתוצאות נראה כי טיפול עםzeb 5 או עם-aza-C לא העלה את רמת FMRP בתאי CL-211 . קביעת רמת

FMRPי " נעשתה גם עFlow cytometry ,ובדומה למה שהתקבל באנליזת , שיטה כמותיתWestern blot  , שיטה

בעבודות . CL-211 בתאי FMRP על הרמה של aza-C-5 או zebגם הפעם לא נראתה השפעה של , הכמותית למחצ

הסבר זה .  בפרומוטרCGG מעוכב ולא יוצא לפועל בשל המספר הרב של רצפי FMRPקודמות הוצע כי התרגום של 

י "גום בתרגום עעלול לפ, FMR1כמו זה הקיים בתעתיק של , CGGשמספר רב של חזרות הרצף , מתבסס על הממצא

 RT-PCRנעזרנו באנליזת , ל"מנת לבחון את ההשערה הנ-על. mRNA - לאורך ה40Sמניעת הנדידה של תת היחידה 

טיפול עם ,  המוצגת מעלההבהתאם לתיאורי. zeb לפני ואחרי טיפול עם FMR1בכדי לקבוע את רמת התעתיק של הגן 

5-aza-C של השעתוק הוביל לעלייה משמעותית ברמת FMR1 ואף לרמה גבוהה יותר לאחר טיפול עם zeb כבר לאחר 

אף על פי שאותו ,  ימי טיפול עם התרופות10 - ו7 נשמרה גם לאחר FMR1עלייה זו ברמת השעתוק של .  ימי טיפול3

  . FMRPהטיפול לא הוביל לעלייה משמעותית ביצירה של 

 במכשולים ל עלולות להיתקzeb או aza-C-5ו כמ, אסטרטגיות טיפוליות בשימוש עם מעכבי מתילציה, לסיכום  

 מבטל CGG -בשל המספר הרב של רצפי ה, mRNA - לסרוק את ה40Sחוסר היכולת של תת היחידה , בפועל. רבים

 השביר עשויה Xתסמונת , אם כן. י טיפול במעכבי מתילציית דנא" עFMR1את האפשרות לגרום לביטוי מחודש של הגן 

  .FMR1מבלי שתהיה מלווה בהיפרמתילציה של הגן ,  בפרומוטרCGG -מספר רצפי ה בעקבות עלייה בםלהיגר
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Zebularine, a Novel Inhibitor of DNA Methyltransferase: Metabolic Activation, 

Cytotoxicity, and Gene Reactivation 
By: Tsipi Ben-Kasus        Mentors: Dr Riad Agbaria and Prof Zvi-Ben Zvi 

 
ABSTRACT 
 Gene silencing by abnormal methylation of the promoter regions of regulatory genes is frequently 

associated with cancer. Zebularine (2(1H)-pyrimidinone riboside, zeb), a synthetic analogue of cytidine 

that is a potent inhibitor of cytidine deaminase, has been recently identified as a general inhibitor of 

DNA methylation. Although not as potent as 5-aza-C or 5-aza-dC, zeb is attractive as an orally 

administered agent because of its chemical stability, its apparent bioavailability, and the low cytotoxicity 

observed during continuous treatment in vitro.Metabolic activation of zeb thus requires that it be 

phosphorylated and incorporated into DNA. We have quantitatively assessed the phosphorylation and 

DNA incorporation of zeb in human bladder carcinoma (T24) cells using 2-[14C]-zeb in conjunction 

with gradient anion-exchange High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) and selected enzymatic 

and spectroscopic analyses. The corresponding 5'-mono-, di-, and triphosphates of zeb were readily 

formed in a dose- and time-dependent manner. Two additional zeb-containing metabolites were 

tentatively identified as diphosphocholine (zeb-DP-Chol) and diphosphoethanolamine (zeb-DP-EA) 

adducts. Intracellular concentrations of zeb-TP and zeb-DP-Chol were similar and greatly exceeded 

those of other metabolites. DNA incorporation occurred but was surpassed by that of RNA by at least 7-

fold. Equivalent levels and similar intracellular metabolic patterns were also observed in human T-

lymphoblasts (Molt-4) and murine colon carcinoma (MC38) cell lines.  

 For male BALB/c nu/nu mice implanted subcutaneous (s.c.) with the EJ6 variant of T24 bladder 

carcinoma and treated intra peritoneum (i.p.) with 500 mg/kg 2-[14C]-zeb, the in vivo phosphorylation 

pattern of zeb in tumor tissue examined 24 h after drug administration was similar to that observed in 
vitro. Further, we assessed zeb distribution in male BALB/c nu/nu mice. Results showed that zeb is 

absorbed and distributed in all organs examined. The highest concentrations of zeb were found (in 

descending order) in spleen, liver, kidney, intestines, stomach, lungs, skin, testis, heart, muscles, and the 

lowest concentration was measured in the brain.  

 In the second part of our work we aimed to examine zeb cytotoxicity, and to compare this to another 

methylation inhibitor, 5-aza-C, and the ability of natural nucleosides (cytidine, uridine, deoxycytidine, 

and deoxyuridine) to reverse the cytotoxic effects of zeb in T24 cells. Three experimental methods were 

employed: 1 – measuring cell growth rate (by direct cell count), 2 – colony forming assay, an assay 

which allows examination of the survival of T24 cells with time after 24 h incubation with drugs, and 3 

– WST-1 assay, which permits the quantification of cell proliferation and cell viability. Results of the 

colony forming assay showed that zeb permits higher survival resistance over time than 5-aza-C. Based 

on the WST-1 results, we found that 5-aza-C is 32-fold more toxic to cells than zeb. Cells exposed 

simultaneously to zeb and cytidine were able to grow normally and the cytotoxicity of zeb was totally 

abolished when 50 µM of cytidine was used. All other natural nucleosides failed to reverse zeb’s 
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cytotoxic effect under the same conditions, while there is no rescue effect at all after the delayed 

addition of 50 µM cytidine. 

 Later, we examined the effect of zeb on cell cycle and apoptosis in T24 cells. Apoptosis was both 

dose-dependent and time-dependent – the relative proportion of apoptotic cells increased with higher 

concentrations and length of exposure to zeb. Twenty-four hours incubation with zeb indicated a dose-

dependent elevation of the S-phase population and concomitant loss of cells in G2/M–phase, suggesting 

zeb is an S-phase agent; surprisingly, at a low dose of zeb, 30 µM, the proportion of G1 cells increased 

significantly from 53% to 79%. These controversial data imply a possible different mechanism of action 

of zeb at different concentrations.  

The last part of this work focused on the potential of zeb to reactivate a silenced gene. In our study we 

focused on a genetic disorder, fragile X syndrome, and on the ability of zeb to reactivate silenced 

Fragile X mental retardation 1(FMR1) gene in a lymphoblastoid cell line derived from patients with 

fragile X. In fragile X syndrome the abnormal hypermethylation of the promoter suppresses gene 

transcription, resulting in the absence of the FMR protein (FMRP). First, the metabolism and 

antiproliferative effect of zeb was examined in two lymphoblastoid cell lines – normal control (CL-206) 

and fragile X patient lymphoblastoid (FXPL) cells (CL-211). A similar pattern of anabolic metabolism 

which was seen in tumor T24 cells was observed in CL-206 and CL-211 cell lines under equivalent in 
vitro conditions. The antiproliferative effect of zeb in the two lymphoblastoid cell lines was lower than 

that observed in T24 cells. This result could be explained by the 3-fold higher level of zeb-TP measured 

in T24 cells compared to lymphoblastoid cells. As in T24 cells, zeb is much less cytotoxic than 5-aza-C 

in these lymphoblastoid cells. Incorporation of zeb into the DNA and RNA of these cells also indicates 

that the same pattern of metabolism and mechanism of action exist in these lymphoblastoid cell lines. 

Once again, the vast majority of the radioactivity was incorporated into the RNA.  

 In order to investigate the ability of zeb to reactivate the silenced FMR1 gene in FXPL cells, 

Western blot analysis was used to determine whether FMRP increases after zeb treatment compared to 

5-aza-C treatment. The results show that zeb and 5-aza-C treatment had no effect on FMRP level in CL-

211 cells. In support of these results, FMRP quantitation by flow cytometry analysis also showed no 

effect on FMRP level in CL-211 cells.  

 In order to highlight the latter assumption, we employed RT-PCR analysis to determine the level of 

FMR1 specific transcript before and after treatment with zeb. 5-aza-C and zeb treatment led to 

significant induction of FMR1 transcription after only 3 days of treatment, which was maintained after 

continuous treatment for 7 or 10 days with the drugs, despite the fact that this same treatment did not 

lead to significant induction in FMRP production.  

 In summary, therapeutic strategies involving 5-aza-C or zeb-induced hypomethylation of patient 

FMR1 genes might encounter many obstacles. However, the inability of the 40S initiation complex to 

scan through the enlarged CGG repeats appears to preclude this option. Indeed, these data suggest that 

fragile X syndrome could occur solely on the basis of repeat expansion, without the associated abnormal 

FMR1 methylation.  
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  "מנגנוני התמקמות ומכאניקת שבירה של דייקים קלסטיים" :שם העבודה

  
  צפריר לוי: שם הסטודנט 

  רם וינברגר' יהודה אייל ודר' פרופ: שם המנחים

   
  תקציר

ובנויים  הסביבה יאנכיים החוצים את סלע- תת, דיסקורדנטייםים גופנם יהיקים קלסטיים י   ד

 שבו פאסיבימנגנון  :עיקריים להיווצרות דייקים קלסטיים םשני מנגנוניישנם  .חומר קלסטימ

קלסטיים בתוך סדקים  חלקיקים השקעת על ידי מצטבריםהסדימנטים הממלאים את הדייק 

 מוזרקים הסדימנטים הממלאים את הדייק  שבוידינאממנגנון ; )depositional dikes( קיימים

בשכבת המקור  חיל להיבנותבעת שלחץ מוגבר מתים המתפתחים בסלעי הסביבה קלסד

)injection dikes(.  הנוצרים במנגנונים שונים  דייקים קלסטיים הגיאומטרית של תםשצורכיוון

ות דנדייקים קלסטיים ב  העוסקותעבודות רבות . פשוטמנגנון היווצרותם אינו הרי שזיהוי  ,דומה

 טנטטיבי ואה המקור  זיהוי חומרכאשר, של חומר המקור הממלא את הדייקיםאפשרי באיתור 

דייקים ההתמקמות של ה עוסקים במנגנון  בלבדמחקרים מעטים. ו מאליברור לחילופיןאו 

זרימה הו הסביבהסלע של סדוק ה ןמנגנו אתבדרך כלל הדבר נעשה מבלי לשלב ו ,קלסטייםה

  . לתוך הסדק שנוצרסדימנטיםהשל ) כיוון ומהירות(

 רעידות בעת הנוצרים מבנים להבחין ביןיש  יםייסמי הפליאוסרשימת הנתוניםאת בכדי להשלים 

שנוצרו על ידי הזרקה דייקים קלסטים .  ובין מבנים שאינם תוצרי רעידות אדמהאדמה חזקות

 בעת רעידות תמתפתחההנזלה הם קשורים לכיוון ש תוצרי רעידות אדמההנם חלק ממבנים 

דייקים קלסטים באזור של וצרות היוההמחקר הנוכחי מתמקד במנגנוני ). M>6.5(אדמה חזקות 

מאות  שם ,שור עמיעז ונחל פרציםיאזור המחקר ממוקם במ. הסייסמי הפעיל של העתק ים המלח

  .יסטוקן המאוחריהפלגיל תצורת הלשון מ  שלחוצים את הסדימנטים האגמייםקלסטיים דייקים 

חית בעיקר בשני העבודה הנוכעסקה קלסטים הדייקים הבכדי להבין את תהליכי ההתמקמות של 

שפעלו מנגנוני סדוק ) 2 -ודייק אל ה מסלע המקורמנגנון ההובלה של החומר הקלסטי ) 1: היבטים

  נעשה שימושהנוכחימחקר ב. כוהזרקת החומר הקלסטי לתו על סלע הסביבה ואפשרו את

. injection dikes - הלבין depositional dikes  -הלהפריד בין בלתי תלויות בכדי ו  שונותבשיטות

 Anisotropy of Magnetic)המגנטית  הסספטבליותעל האנאיזטרופיה של  תתבססמאחת  השיט

Susceptibility (AMS)) ה שיטתבאמצעות  . של הדייקיהמילו של חומר-  AMSניתן היה  

 .התמקמות הדייקים ולשפוך אור על מנגנון הובלת החומר הקלסטי בדייקהלזהות את מנגנון 

 כדייושמה  Optically Stimulated Luminescence (OSL)  על ידיתיארוך  ,ההשיטה השניי

 ולהציע טווח גילים סביר לזמן injection dikes - ה  לביןdepositional dikes - הבין הבחיןל

 Elastic Crackיישום התיאוריה של סדק אלסטיב קשורההשיטה השלישית . התמקמות הדייקים



Theory (ECT)וזאת בכדי להבין את ,קלסטייםדייקים עבור ל זרימה בתוך תעלה  והתיאוריה ש 

 שאינה ,השיטה הרביעית. יםהתמקמות הדייקל הקשוריםהדינאמיקה ואת מנגנון הסדוק 

ממדית - ה תלתהצג באמצעות מנגנון הסדוק הבנת אהי ,מהנושאים העיקריים של המחקר הנוכחי

של  וגודלו, )fracture height(בין גובה הסדק ל) fracture aperture(פתח הסדק יהיחס בין מ של

השוואה לתיאוריה של מנגנון הסדק האלסטי ך ות) Elongated Tip Zone(קצה סדק מאורך 

  .ולמנגנוני סדוק נוספים) Linear Elastic Fracture Mechanic (יליניאר

דיו יה ברור דייקים קלסטיים שמנגנון היווצרותם ה לע AMSשיטת ה יושמה    במחקר הנוכחי 

 ועבור ששקעו כמשקע רגיל בתוך הסדקעבור חומרים AMS של " החתימה" כדי לזהות את

 , דייקים שחומר המילוי שלהם שקע בצורה פאסיבית.שהוזרקו לתוך הסדק המתפתחחומרים 

  AMSבאליפסואיד של  ו אופיינ, על פני השטחהקלסטי הנמצאחומר ל זהההכילו סילט חום ו

 המגנטית היא הנמוכה עוצמת הסספטבליותהציר בו  (V3 ה צירי בו ר פחוסשל כדוכ שצורתו

דייקים  . לתנאי השקעה פאסיביים של חומר קלסטיימארג מגנטי זה אופיינ .יםאנכי )ביותר

מינרלוגי הרכב הסדימנט חרסיתי ירקרק שה שחומר המילוי שלהם הוזרק לסלע הסביבה והכילו

-  תצורת הלשוןבשכבה דטריטית לבין בינם חיבור פיסי ים קי ו, זהה לשכבה בתצורת הלשוןשלו

 , מקובציםV1צירי ה בתבנית זו  .של סיגר מאורךכ וצורש  AMS על ידי אליפסואיד של ואופיינ

 י מארג מגנטי זה אופיינ.אנכיים-  תתV2וצירי ה ,  ומקבילים לקירות הדייק,אופקיים- תת

  . לשקיעת חומר קלסטי בתנאים של זרימה

 תהליך סידוק שהתרחשעל ידי  נוצרוהדייקים כי וח מפורט של המארג המגנטי מראה    נית

 ,גם על ידי עדויות שדה ךהנתמ AMS, -תוצאות הניתוח  .במקביל להזרקה של החומר הקלסטי

המזוהה על ידי מהירה  אנכית זרימה) 1: (שהסדימנט החרסיתי המוזרק מאופיין על ידי המרא

) 2 (-  וV3ו  V1אופקיים של - צירים תת ועל ידי,ים את כיוון הזרימה המראאנכיים-  תתV2צירי 

 .V2 ו V1אופקיים של - צירים תתו ,אנכיים- תתV3צירי   המזוהה על ידיזרימה אופקית איטית

הבנויה ו)  streaked" ( משוכה" הנראית כ AMSתבנית לעיתים ניתן היה לזהות בזרימה האנכית 

אשר יוצרת  זרימה טורבולנטית תמייצגתבנית ייחודית זאת  V3. ושל V2בעיקר מצירים של 

 סידורו AMS -  הפרמטרים השונים של ה.מערבולות מקומיות בעת הובלת החומר הקלסטי

שתנוחת החלקיקים המועדפת   בכךלאורך קירות הדייק תומכיםכרעפים אפשרי של החלקיקים 

הוא  לראשונה המוצע במחקר זה חדש AMSיישום  .תחת קצב מעוות גבוהנעשתה לכיוון מסוים 

בין דייקים שחומר המילוי  הבחנהליכול לשמש ככלי החלקיקי החומר של אפיון מבנה המארג 

 הדייקים .זרק לתוך סדקיםשלהם שקע בצורה פאסיבית לבין דייקים שחומר המילוי שלהם הו

ים את להשלהם יכולים וככאלה , האחרונים מזוהים כמבנים שהתפתחו בעת רעידות אדמה

  .רשימת הנתונים הסייסמיים של האזור בו נוצרו

הדייקים שחומר המילוי שלהם הגיע מפני השטח וגיל הדייקים שחומר של  OSL י הגילטווח 

תצורת הלשון מגיל צעיר זה גיל  . לפני ההווה אלפי שנה7 - ל15בין הוא  ,הוזרקהמילוי שלהם 

וה של הגילים שחושבו מחלקיקי קוורץ הפיזור הגב.  הדייקיםסלע הסביבה שלהמהווה את 

הגילים שחושבו . מספר אירועי מילויקיומם של מציע על  depositional dikes -מהבודדים 



injection dikes  שנה לפני ההווהאלפי 7 - ל15בין  מתפזרים . 

 מכיל אינו והסדימנטמאחר ן מעון הזש על ידי מנגנון של איפוס  מוסבריכול להיות פיזור גילים זה

האיפוס התרחש בעת אירוע ההנזלה ובזמן  נראה כי. חלקיקי קוורץ מחומר שממוקם מלמעלה

 OSL בשיטת התיארוך יאפשר ל  לטענה זוביסוס פיסיקאלי . היה גבוהנזל חומר המוהעל לחץ הש

  . ות הדייקים כלי חשוב בכדי לקבוע את זמן גיל רעידת האדמה שהביאה להתמקמלהוות

של  כלפי מעלה ההזרק) 1: (ס תצפיות שדה ומבחני צמיגויותיבסעל  אנליטייםשני מודלים נבחנו 

ניתוח פרופיל הפתיחה של סדק ) 2(ו , זרימה בתוך תעלה באמצעות מים -תערובת חרסית

 1-25בין , שני המודלים צופים ללחצים גבוהים. סדק אלסטיהתפתחות התיאוריה של באמצעות 

 מודל .שלב האחרון של אירוע ההזרקהבהתפתחו בתוך הדייקים ובשכבת המקור ש, גה פאסקאלמ

בתוך תעלה צופה שמהירות ההזרקה יכולה להגיע לעשרות מטרים של חומר מונזל זרימה ה

 ,םהתמקמות הדייקי. ר גודל של מספר שניותדזמן התמקמות הדייקים הוא בס ,ולפיכך ,בשנייה

החומר  הפועל על העילוי ח אינה יכולה להיות מונעת על ידי כו,שטחשהייתה קרובה לפני ה

הנו זניח משכבת המקור  החומר המוזרקסלע הסביבה לבין הפרש הצפיפויות בין ו מאחר ,המוזרק

יצגים את נפילת המאמץ הסטטי יהגבוהים מ הלחץ כי ערכימוצע  .ואפילו יכול להיות שלילי

 בשני .ים בחומר הקשיחיסייסמהצאה של מעבר הגלים הם תוש או ,שנוצר בעת רעידות אדמה

 בסמוך התרחשה הקלסטייםהדייקים התמקמות שהמקרים הערכים הגבוהים של הלחץ מעידים 

חושבו מחזקים את הלחצים הגבוהים ש . ים המלחהעתק לאחד מהסעיפים הפעילים של

  .אופסו בעת ההזרקה OSL  שגילי ה האפשרות

קטנים ממטר הסדקים ל  הסדק שתמדידות שדה וניתוח גיאומטריס יבסעל המחקר הנוכחי מציע 

מוצע . דוק דינאמיישלב האחרון של תהליך סכי הם נוצרו ב, )small-scale fractures(אחד 

 תוך כדי מזעור ,בתנאים של האטה ,לאחר שלב הסדוק הדינאמישסדקים אלו התפתחו 

גם לאורך ומחשופים שונים בשנמדדו , )A-H(פתח לעומת גובה  י מ, ממדי הסדקניתוח .מימדיהם

כי המחקר הנוכחי מראה  . בין מפתח הסדק לגובהומעריכי קשרעל  מראים ,המימד השלישי

 גם היחס ובהם,  מטר0.1 -  מקטןנוצרים רק בסדקים שגובהם ) םלא ליניאריי(מעריכיים יחסים 

A/H כולה להיות מיושמת  אינה ייהתיאוריה של מנגנון הסדק האלסטי ליניאר . קבועאינו

לכן תיאוריות נוספות של  . אינו קבועA/H -   ה אלומאחר ובסדקים  מטר0.1 -הקטנים מבסדקים 

 (Elastic Plastic Fracture Mechanics),  כמו מנגנון של סדק אלסטי פלסטי,מנגנוני סדוק

גובהו של  במקרים בהם ,מוצע שבעת מזעור ממדי הסדק.  אלוצריכות להיות מיושמות בסדקים 

התיאוריה של  ,)Elongated Tip Zone( קצה סדק מאורך  שלוגובהמ 10פי קטן מהסדק הראשי 

העוצמה כי של תיאוריה זאת מראה  מהיישו. פלסטי יכולה להיות מיושמת- אלסטימנגנון של סדק 

חייב גובהו של הסדק הראשי .  באופן דרמטילרדתת חייבשל מקדם ריכוז המאמצים בקצה הסדק 

 .קבוע אינו  A/H יחס של ועל כן המקדם ריכוז המאמציםב תלוי והואמאחר בצורה תלולה ון לקט

תפקיד חשוב בכל  כיםמאור של קצות סדק םבהתבסס על המוזכר למעלה מוצע שלהיווצרות

  .בעתיד רלהחק זאת צריכה אפשרות .הקשור במנגנון האטת הסדק הדינאמי ועצירתו הסופית
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ABSTRACT  

  

 

Clastic dikes are discordant, sub-vertical sheets of sediment within a host rock. 

While the common final geometry of these structures is everywhere similar and well 

defined, their mode of formation is ambiguous. This ambiguity arises because the 

sediment comprising the dikes may accumulate either 'passively' (depositional dikes) 

by deposition of clastic materials into preexisting fissures or 'dynamically' (injection 

dikes) by fracturing the country rocks and injection of clastic materials during 

overpressure buildup. Many studies of clastic dikes deal with the possible source 

rocks of the dike fill, but usually their determinations are either tentative or 

unequivocal. Only a few studies deal with the emplacement mechanism of the clastic 

dikes, but commonly without integrating the issues of fracturing with flow mechanics 

of clastic material and direction of flow. 

  To complete the paleoseismic record, all structures in seismically active zones 

that were induced by relative strong earthquakes should be identified. Of these 

structures injection dikes are probably the most impressive liquefaction-fluidization 

features that occur during earthquakes (M>6.5). Hence, understanding the processes 

involved in dynamic clastic dike emplacement is of interest beyond the context of 

clastic transport. The present study focuses on the mechanisms of clastic-dike 

formation within the seismically active Dead Sea Fault (DSF) zone. The study area is 

located within the Ami'az Plain and Nahal Perazim area where hundreds of dikes 

cross-cut the late Pleistocene lake sediments of the Lisan Formation. 

To understand the processes of clastic dike emplacement mainly two aspects 

were studied in the frame of the present work: (1) the transportation mechanism of the 

clastic material comprising the dikes; and (2) the fracture mechanics of the evolving 

dikes that enabled the injection of the clastic material into the host rock. In this study, 

independent techniques were used to differentiate between depositional dikes and 



injection dikes. One technique is based on Anisotropy of Magnetic Susceptibility 

(AMS) of the dike's fill. The AMS was applied here to detect the origin and shed light 

on the transportation of the clastic infill. The second technique used here was the 

Optically Stimulated Luminescence (OSL) dating method to distinguish between the 

depositional dikes and the injection dikes and to suggest reasonable interval ages for 

the clastic dikes' emplacement. The third technique applied the Elastic Crack Theory 

(ECT) and the channel flow theory to the clastic dikes to understand the fracturing 

and the dynamics that took place during the dike emplacement. The fourth issue, 

though not one of the main issues of this study, is to understand the fracture 

mechanism of the clastic dikes by using the relations between the fracture apertures 

and the fracture heights (A-H) in 3-D and the sizes of the Elongated Tip Zone (ETZ) 

and comparing them with the Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) theory (and 

other fracture mechanic theories). 

In the present study the anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) of clastic 

dikes of known origin was analyzed and the characteristic AMS signatures of 

depositional or injection filling was defined. The passively filled dikes, comprising  

brownish silt that resembles the local surface sediments, are characterized by an 

oblate AMS ellipsoid and vertical minimum susceptibility axis V3. The dikes 

comprising green clayey sediment, which is connected to a mineralogically identical 

detrital layer in the Lisan Formation, are characterized by a triaxial AMS ellipsoid, 

well-grouped sub-horizontal and parallel to the dike walls' maximum susceptibility 

axis V1, and sub-vertical intermediate susceptibility axis V2. Field evidence and AMS 

analysis indicate that these dikes were emplaced by injection probably due to 

seismically triggered fluidization-liquefaction.  

Detailed analyses of the magnetic fabric indicate that the clastic dikes formed by 

simultaneous fracture propagation and injection of clastic material into the fractures 

as a result of high pressure buildup in the source layer. The AMS results supported by 

field evidence indicate that the injection of clay-rich sediment is characterized by: (1) 

Vertical flow characterized by subvertical V2 axes, indicating the flow directions 

during fast flow, and subhorizontal V1 and V3 axes. and (2) Subvertical V3 axes 

characterizing horizontal slow flow, and subhorizontal V1 and V2 axes. A streaked 

AMS pattern mainly comprised of V2 and V3 axes represents a turbulent flow that 

generated local eddies during the clastic material transport. The AMS parameters 

along the dikes and possible grain imbrications along the dike walls support preferred 



orientation of grains under high strain rates. This novel application of the AMS 

provides a petrofabric tool for distinguishing passively filled dikes from injection 

dikes and identifying the latter as seismites.  

   The quartz single aliquot OSL ages of both depositional and injection dikes are 

between 15 and 7 ka, younger than the Lisan host rock. The highly scattered 

distribution of single grain ages of depositional dikes suggests several episodes of 

infill. The latest Pleistocene to Holocene single grain ages of the injection dikes 

results from the resetting of OSL signals because they do not contain recently 

bleached grains that infiltrated from above. The resetting occurred at the time of 

fluidization–liquefaction and buildup of fluid pressure within the injection dikes. If 

this resetting mechanism has a physical basis, then OSL dating is an important tool 

for constraining the ages of earthquake-induced injection dikes. 

   Two analytic models were examined based on field observations and experimental 

viscosity tests: (A) a channel flow for upward injection of a clay–water mixture; and 

(B) a profile of fracture dilation based on the elastic theory analysis. These two 

models predict that high pressures, between 1-25 MPa, were generated in the dikes 

and source layer during the last stage of the injection process. The model of channel 

flow predicts that the injection velocity can reach tens of meters per second, and the 

emplacement time of the clastic dikes is on the order of a few seconds. The 

emplacement of the shallow clastic dikes in the Dead Sea basin could not have been 

driven by buoyancy. It is suggested that the high pressure values represent the static 

stress drop during earthquake events or result from the seismic waves which passed 

through the solid medium. In both cases the predicted high pressure values indicate 

that the clastic dikes were emplaced very close to an active segment of the Dead Sea 

Fault. The high pressures that lead to the injection process could also have caused the 

resetting of OSL ages as suggested above. 

   The present study suggests, based on field measurements and analysis of fracture 

geometry, that the small-scale fractures (clastic dikes) (height<1m), extensively 

developed in the upper Lisan Formation, belong to the last stage of the dynamic 

fracturing process. It is suggested that these fractures developed under deceleration 

conditions and have propagated at a post dynamic fracturing stage. Plotting the 

apertures and the fracture heights (A-H), measured in 3-D from different outcrops 

strongly indicate power-law relations. The present study shows that these power-law 



relations form only because fractures whose heights are less than 0.1m indicated a 

non constant aspect ratio (A/H). Because in these fractures the A/H is not constant, the 

LEFM theory in such fracture sizes can no longer hold  and other fracture mechanic 

theories such as Elastic Plastic Fracture Mechanics (EPFM) should be used.  The 

relative increase of the ETZ height may bring to increasing the resistance to 

fracturing. Since at this stage the ETZ height is relatively long, the stress intensity is 

estimated under an Elastic Plastic condition (Anderson, 1995). This condition lowers 

the stress intensity magnitudes and consequently the velocity is lowered as well. 

Based on the above, it is suggested that the formation of the ETZs may also play an 

important role in dynamic fracturing during the deceleration process; this must be 

further verified in the future.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

         

 
      



 על הפרשת Herpes Simplex virus thymidine kinaseהשפעת התמרה גנטית עם 

 פרוסטגלנדינים בתאים סרטניים

 
 ר רימון גלעד"ר אגבריה ריאד וד"ד: מנחים, קונסון אלכסנדר: מאת

 
 תקציר

אסטרטגיה  םוביניה, במחקרים של העשורים האחרונים תוארו מספר אסטרטגיות לתראפיה גנטית של סרטן

המערכת .  שמייצגת גישה שמטרתה הרג סלקטיבי של תאים סרטנייםsuicide" gene therapy"ועה בשם היד

וססת על   מבsuicide" gene therapy"הידועה והנחקרת ביותר לביצוע תראפיה גנטית של סרטן בגישת 

 התרופה ומתן herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-tk)גן התמרה של תאים סרטניים עם ה

 בעבודה זאת אנו מתארים מכשול בשימוש בתראפיה גנטית בגישת .ganciclovir (GCV) האנטי ויראלית

HSV-tk/GCV . בעבודה מוצגת עדות ראשונה לכך שהתמרה גנטית עםHSV-tk מגבירה את קצב הגדילה של 

גידולים דתנו נמצא שבעבו. syngeneic mice- שהושתלו תת עורית ב(MC38)תאי סרטן מעי הגס העכבריים 

 בנפח 63% עליה של  הציגוHSV-tk (MC38/HSV-tk) שעברו התמרה עם הגן MC38שמקורם הינו תאי 

ואילו גידולים שמקורם הינו תאי .   נאיבייםMC38הגידול הממוצע בהשוואה לגידולים שמקורם בתאי 

MC38אימונוהיסטוכימית של רקמות אנליזה .  שעברו התמרה עם וקטור ביקורת הציגו ירידה בקצב הגדילה

 בהשוואה לגידולי MC38/HSV-tkהגידולים הראתה הגברה משמעותית בצפיפות כלי דם בגידולים מסוג 

MC38 , מה שמצביע על כך שקצב גדילה מואץ של הגידולים מסוגMC38/HSV-tkגבוה של ר מלווה בשיעו 

 גרמה HSV-tkגן  עם הMC38שהתמרת תאי אנו מראים גם , בהמשך. (angiogenesis)יצירת כלי דם חדשים 

 עם MC38 בעוד שהתמרת תאי ,ex vivo-ו E2  (PGE2) in vitroלעליה משמעותית בהפרשת פרוסטגלנדין

 MC38/HSV-tk- וMC38בתאי  PGE2יכוב של הפרשת ע. PGE2וקטור ביקורת הורידה את רמת ההפרשה של 

כרוכה בסינתזה של  אלהתאים  בPGE2 כך שהפרשת על העיד cycloheximideי מעכב סינתזת החלבונים "ע

י " עMC38/HSV-tk- וMC38 בתאי PGE2התקבל עיכוב כמעט מלא של הפרשת , בנוסף.  חלבונים חדשים

-COX ולא COX-2 המצביע על מעורבות של NS398- וCOX-2 nimesulide (NIM)מעכבים סלקטיביים של 

 MC38 הראתה שהתמרת תאי בדיקת ביטוי של חלבונים אלו, ואכן.  בשני סוגי התאיםPGE2 בסינתזת של 1

 כלל COX-1  ואילוex vivo- וCOX-2 in vitroאת הביטוי של  ) 2פי ( מגבירה באופן משמעותי HSV-tkבגן 

בהתאמה לתוצאות הקודמות שלנו שהראו ירידה , כמו כן. MC38 ובתאי MC38/HSV-tkלא התבטא בתאי 

. COX-2 נמצאה גם ירידה בביטוי של האלבתאים , רה עם וקטור ביקורת בתאים שעברו התמPGE2בהפרשת 

דבר שיכול להצביע על קשר סיבתי אפשרי בין ,  עיכב באופן משמעותי את קצב גדילת הגידוליםNIM-טיפול ב

יחד עם . HSV-tk לבין עליה בקצב גדילה של הגידולים לאחר התמרה גנטית עם PGE2הפרשה מוגברת של 

 לאותה רמה כמו זו של גידולי MC38/HSV-tk לא הוריד את קצב הגדילה של גידולי NIM-בטיפול , זאת

MC38 .יתכן שגורמים נוספים מלבד , לכןCOX-2 מעורבים בהאצת קצב הגדילה של הגידולים לאחר התמרה 

 .HSV-tkגנטית עם 

 



 הופכים להיות בלתי נגישים להרג GCV- ומפתחים עמידות לHSV-tkמכוון שהתאים שמבטאים את הגן 

 וקצב PGE2 על רמת GCV-בחנו את ההשפעה של התפתחות העמידות ל, HSV-tk/GCVבאמצעות מערכת 

 PGE2 מפרישים GCV- שפיתחו עמידות לMC38/HSV-tkנמצא כי תאי . הגדילה של הגידולים המותמרים

ולים שהמקור שלהם הינו תאי גיד, כמו כן. GCV- הרגישים לMC38/HSV-tkבאותה רמה כמו תאי 

MC38/HSV-tkעמידים ל -GCV הציגו את אותו קצב גדילה מוגבר כמו גידולי MC38/HSV-tk . מכאן

לתוצאות . GCV- אינו מושפע מהתפתחות העמידות לMC38/HSV-tkהיסקנו שקצב גדילה המואץ של גידולי 

 רבהמידים יכולה להתדרדר במידה אלה יש משמעות קלינית חשובה משום שהפרוגנוזה של הגידולים הע

 . GCV-כאשר גידולים אלה מציגים קצב גדילה מואץ יחד עם עמידות לטיפול ב

 

כגון זיהום חיידקי או ,  בתגובה לגירויים שוניםCOX-2מחקרים רבים דיווחו על כך שהגברה בביטוי של 

, כמו כן. nuclear factor-kappa B (NF-κB)י "הורמונים ופקטורי גדילה מתווכת ע, ציטוקינים, ויראלי

-NF במהלך סרטון התאים נובע מפעילות מוגברת ומתמשכת של COX-2קיימות עדויות לכך שביטוי יתר של 

κB .החלטנו לחקור את מעורבותו האפשרית של , לאור עדויות אלוNF-κB בהגברת הביטוי של COX-2 בתאי 

MC38 לאחר התמרה גנטית עם HSV-tk . תאי נמצא כי התמרתMC38עם הגן  HSV-tk העלתה באופן 

מעכב , sulfasalazine (SFZ)- בMC38/HSV-tkטיפול בתאים מסוג . NF-κBמשמעותי את פעילותו של 

גם הביא לירידה משמעותית בביטוי של ו, NF-κBגרם לעיכוב משמעותי בפעילות של , NF-κBסלקטיבי של 

COX-2 וירידה בהפרשת PGE2 .תאי , בנוסףMC38ו -MC38/HSV-tk נבדקו במערכת של גן מדווח אשר 

 הנמצא תחת בקרה של פרומוטר של luciferaseכללה טרנספקציה זמנית של התאים עם וקטור ביטוי של 

COX-2 . התוצאות מראות שמוטציה באתר הקישור שלNF-κB בפרומוטר של COX-2 הפחיתה באופן 

 ואילו מוטציה זו לא השפיע על הפעילות של הגן MC38/HSV-tkמשמעותי את הפעילות של הגן המדווח בתאי 

ביטוי , NF-κB מגבירה את הפעילות של HSV-tkנמצא גם שהתמרה גנטית עם , לבסוף. MC38 בתאי המדווח

 ותאי (9L)תאי גליוסרקומה של חולדה ,  בשתי שורות תאים סרטניים נוספותPGE2 והפרשה של COX-2של 

אה מתוצאות אלו שהתופעה שתוארה בעבודה זאת אינה מוגבלת לשורת נר. (T24)סרטן כיס השתן של אדם 

 . תאים אחת אלא יותר כללית

 

 גורמת להפעלה HSV-tkהממצאים שהוצגו בעבודתנו מראים שהתמרה של תאים סרטניים עם הגן , לסיכום

ול לסכן מה שעל,  והאצת קצב גדילה של הגידוליםCOX-2שמביאה להגברת ביטוי של , NF-κB-של מסלול ה

אנו סבורים  שהבנה , עם זאת. HSV-tk/GCV בגישת suicide" gene therapy"את המטרות טיפוליות של 

 על הביולוגיה של הגידולים הסרטניים יכולה HSV-tkעמוקה יותר של השפעות לוואי של התמרה גנטית עם 

 .להביא לשיפור בשימוש קליני עתידי בגישה זו

 



The Effect of Herpes Simplex Virus Thymidine Kinase Gene Transduction on 
Prostaglandins Production by Tumor cells 

By: Konson Alexander,  Supervisors: Dr Agbaria Riad and Dr Rimon Gilad 

Abstract 

During past decades, several cancer gene therapy strategies have been developed, and among these 

strategies, "suicide" gene therapy represents a fundamental approach aimed at killing tumor cells. The 

most common and best-studied system utilized to date for “suicide” gene therapy of cancer involves 

transduction of tumor cells with the herpes simplex virus thymidine kinase (HSV-tk) gene and 

subsequent treatment with the nucleoside analog ganciclovir (GCV). In this study we describe an 

obstacle of the HSV-tk/GCV system that may negatively impact on the future therapeutic employment 

of this approach. We provide first evidence that HSV-tk gene transduction augments the tumor growth 

rate of murine colon cancer (MC38) cells subcutaneously implanted in syngeneic mice. We show 

herein that tumors derived from HSV-tk-transduced MC38 cells (MC38/HSV-tk) exhibited a 63% 

increase in mean tumor volume compared to tumors derived from wild-type cells, while tumors 

originating from MC38 cells transduced with control vector showed a significant decline in tumor 

growth. Immunohistochemical analysis of tumor tissues revealed that an enhanced growth rate of 

HSV-tk-transduced tumors was accompanied by increased microvessel density, indicating a high rate 

of neovascularization. It is further demonstrated that in parallel to its enhancing effect on tumor 

growth rate, HSV-tk gene transduction of MC38 cells resulted in a significant increase in the release of 

prostaglandin E2 (PGE2) in vitro and ex vivo, while transduction with a control vector actually 

decreased PGE2 release. Attenuation of PGE2 release in MC38/HSV-tk and MC38 cells by de novo 

protein synthesis inhibitor cycloheximide indicated that de novo protein synthesis is required for PGE2 

production in these cells. Furthermore, a role for COX-2 rather than COX-1 has been suggested since 

treatment with the selective COX-2 inhibitors NS398 and nimesulide (NIM) completely abolished 

PGE2 release by both MC38/HSV-tk and MC38 cells. Indeed, Western blot analysis revealed that 

HSV-tk gene transduction significantly (2-fold) enhanced COX-2 expression in vitro and ex vivo, 

while COX-1 expression in both HSV-tk-transduced and non-transduced cells was undetectable. 

Thereafter, we assessed the effect of NIM on the growth rate of HSV-tk-transduced MC38 tumors. 

NIM caused significant reduction in growth rate of MC38/HSV-tk tumors, suggesting a possible 

causal relationship between increased production of COX-2-derived PGE2 and enhanced growth rate 

of these tumors. 

 

Since HSV-tk-transduced tumors that develop resistance to the cytotoxic action of GCV cannot be 

further eliminated through GCV therapy, we evaluated the growth rate and levels of PGE2 release by 

tumors derived from GCV-resistant HSV-tk-transduced MC38 cells (MC38/HSV-tk/GCVR). Our 



results clearly indicate that both enhanced growth rate of HSV-tk-transduced MC38 tumors and 

increased levels of PGE2 in HSV-tk-transduced MC38 cells persist upon the development of GCV 

resistance. In addition to the clinical significance of these findings, and since GCV resistance may 

develop as a result of decreased HSV-tk activity, such outcome may indirectly indicate that HSV-tk 

activity is not required for PGE2 upregulation following HSV-tk gene transduction.  

 

Continuing to elucidate the molecular mechanism of the observed phenomenon, we investigated the 

involvement of nuclear factor-κB (NF-κB), a pivotal transcriptional regulator of COX-2, in the 

upregulation of COX-2 expression by HSV-tk gene transduction. MC38/HSV-tk cells exhibited 

significantly (~4-fold) enhanced transcriptional activity of NF-κB, compared to that of MC38 cells. 

Treatment of HSV-tk-transduced MC38 cells with sulfasalazine, a potent NF-κB inhibitor, led to dose-

dependent inhibition of NF-κB activity accompanied by significantly decreased COX-2 expression 

and reduced release of PGE2. We then performed a series of experiments involving transient 

transfection of MC38 and MC38/HSV-tk cells with luciferase expression vector, in which the 

transcription of the luciferase reporter gene is driven by either native COX-2 promoter or COX-2 

promoter with a mutated NF-κB binding site. As expected, reporter activity in MC38/HSV-tk cells 

transfected with native COX-2 promoter construct was significantly (4.4-fold) greater than reporter 

activity observed in similarly treated MC38 cells. Additionally, it was found that mutation in the NF-

κB responsive element of COX-2 promoter significantly reduced reporter activity in MC38/HSV-tk 

cells, while it had no effect on reporter activity in MC38 cells. These findings suggest that the 

conserved NF-κB site of COX-2 promoter is important for transcriptional upregulation of COX-2 in 

MC38/HSV-tk cells. At last, it was also found that HSV-tk gene transduction caused significant 

enhancement of NF-κB activity and COX-2 expression in two additional tumor cell lines, rat 

gliosarcoma (9L), and human urinary bladder cancer (T24), indicating that the observed phenomenon 

is not limited to MC38 cells. 

 

In summary, our findings indicate that HSV-tk gene transduction results in the activation of the NF-κB 

pathway, which leads to COX-2 upregulation and subsequent enhancement of tumor growth rate, 

thereby compromising on the intended therapeutic goals of HSV-tk/GCV therapy. However, we 

suggest that better understanding of the side effects of HSV-tk gene transduction on tumor cell biology 

may lead to the improvement in future clinical employment of HSV-tk/GCV strategy. 

 



 .Porphyridium spהבטים אימונולוגיים של תרכיבים המבוססים על המיקרואצה אדומית 

 שרסטה-קלפנה מאננדר:     מאת

 פרופסור יעקב וינשטין ופרופסור שושנה ארד: מנחים

 תקציר

 יצירת אצות טרנסגניות :יות יש מספר יתרונות על מערכות אחרותילמערכות יצור חלבונים במיקרואצות אדומ

 חומר טרנסגני בתנאים שמונעים זליגת , מבוססת קיימת במערכתגידול האצות בהקפים תעשיתיים,  קצרבזמן

לחלבונים הטרולוגיים המתבטאים במיקרואצות אדומייות יש פוטנציאל לשימושים תעשיתיים . לסביבה

. גן ארוז בתוך האצהאחד השימושים הפוטנציאלים הוא יצירת תרכיבי חיסון אכילים שבהם האנטי.  ופרמקולוגיים

 יתרונות רבים בגלל הקלות הנוחיות והבטיחות בחיסון האוכלוסיה ובעלות כספית נמוכה לשרותי לחיסון אכיל יש

 דבר זה חשוב במניעת חדירה המוקוזאלית בנוסף לחיסון הפריפריחיסון אכיל מעורר את  מערכת החיסון . הבריאות

 ).ומערכת המין מה ועיכולדרכי נשי(משטחי המוקוזה של פתוגנים דרך 

אנחנו בטאנו את החלבונים אלבומין הביצה . מטרת העבודה היתה לפתח חיסון אכיל על בסיס אצות אדומייות

הכנו בפלסמיד . Porphyridium sp כחלבוני מודל במיקרואצה האדומית (HBsAg)  של הצהבת Sוהאנטיגן 

אתר פוליאדנילציה  ,cauliflower mosaic virus (CaMV) 35Sוקטורי ביטוי המורכבים מפרומוטר שמקורו ב 

האצות ) . Zeocin( המקנה עמידות לאטיביוטיקה  זאוצין  ,  bleomycin-resistant gene (Sh ble)וגן סלקטיבי  

ודלו על צלחות פטרי מצופות גי טילטולם בנוכחות כדורי זכוכית שספחו את וקטור הביטוי ו"עברו טרנספורמציה ע

לאחר שבועיים הופיעו מושבות . ל" מיקרוגרם למ6עם זאוצין בריכוז )  מי ים מלאכותיים-ASW )ASWבאגר 

המשך המחקר נעשה באצות שהראו . שהכיל זאוצין   ASWהמושבות הועברו לגידול במדיום , של אצות באגר

  She ble עם פרימרים ספציפיים לגניםPCR הראנו נוכחות של הפלסמיד באצות בשיטת . עמידות לזאוקין

 ונוגדנים ספציפיים Westernבעזרת אנאליזת . HBsAgשל ה ) בינוני (Mו ) קטן (Sאלבומין הביצה וחלבונים 

 HBsAgהחלבון הבינוני של . ות החלבונים באצות הטרנסגנילאלבומין הביצה ולאנטיגן של הצהבת הראנו ביטוי

 כנראה בגלל המצאות פפטיד סיגנל בקצה  הגידולמופרש למדיום ) small(התבטא בתוך התא בעוד שהחלבון הקטן 

 . טרמינלי של החלבוןNה

מיצוי מסיס של חלבוני אצות טרנסגניות . י הזרקה והאכלה"התכונות האנטיגניות של האצות הטרנסגניות נבדקו ע

רקו והוז ) CFA(המבטאות חלבון ביצה או את האנטיגן הבינוני של הצהבת עורבבו באדגובנט מלא של פרויינד 

יחד עם (כיל את האנטיגן הקצר של הצהבת ה בצורה דומה מדיום גידול מרוכז ש.מתחת לעור של עכברים

הביקורת החיובית היתה עכברים שהוזרקו בחלבון   . CFAהוזרק לעכברים עם ) הפוליסככריד שמופרש מהאצה

 היו מיצוי חלבוני או מדיום הביקורות השליליות). Engerix-B( שמקורו בשמרים טרנסגניים HBsAg ביצה או ב

נוגדנים ספציפיים לאלבומין הביצה או .  כל עשרה ימיםףזריקת דח החיות קבלו.  גידול מרוכז  של אצות מזן הבר

נמצאו נוגדנים ספציפיים בחיות שחוסנו במיצוי חלבוני או  . dot blot או ELISAאנטיגן הצהבת נבדקו בשיטת 

 התוצאות מראות שהחלבונים .מקורם באצות מזן הברשמדיום גידול של האצות הטרנסגניות אבל לא בביקורות 

בעקבות התגובה החיסונית החיובית להזרקה נחקרה היעילות של חיסון .  בהזרקההטרנסגנים הם אימונוגנים

ות המבטאות מזן הבר או אצות טרנסגני(טחונות של אצות יבשות '  גר2.5ם קיבלו אוכל שהכיל עכברי. בהאכלה

מזון טחון שעורבבו  גרם 2.5 היתה שללחיסון הביקורת . מעורבב בכמות שווה של מזון עכברים טחון) חלבון ביצה



במשך יומיים רצופים כל ל "העכברים קבלו את המזון הנ.  מיליגרם אלבומין ביצה1.25ם או ר מיקרוג125בו 

נוגדנים נבדקו בשיטת , )האורלי(העכברים דוממו בזמנים שונים לאחר תחילת החיסון . שבוע  במך שמונה שבועות

בדימום הראשוני שנלקח לאחר האכלה השלישית נמצאו נוגדנים ספציפיים כנגד אלבומין הביצה רק .  ELISAה

גתית בטיטר הנוגדנים לאחר קבלת מנות נוספות של חיסון  היתה עליה הדר,ותאצות טרנסגניבחיות שאכלו 

 ,לצורך בדיקת זכרון חיסוני.  עכברים שאכלו אצות מזן הבר או אלבומין ביצה נקי לא יצרו נוגדנים. באכילה

ההפסקה בהאכלה .  שבועות נוספים3 שבועות וחודש למשך 6 שבועות למשך 8 הופסק לאחר בהאכלההחיסון 

ת הנוגדנים מהאיזוטיפים מוד שרע בIgGבטיטר של הנוגדנים כנגד אלבומין הביצה מסוג תית משמעוגרמה לירידה 

IgM  ו IgAעבור 2.75 ו 2.0 , 1.6לאחר החיסון המחודש בהאכלה רמת הנוגדנים עלתה פי .  לא השתנתה IgG ,

IgM ו IgAל המחוסנים "עכברים הנה , זיכרון חיסוני נבדק בדרך נוספת.דבר המצביע על זיכרון חיסוני,  בהתאמה

 מיקרוגרם אלבומין 30לעכברים הוזרק מתחת לעור , לאחר החיסון האורלי האחרון שבועות 12 נבדקו בהאכלה

 2.5כנגד אלבומין הביצה גדל פי בסרום ארבעה ימים לאחר החיסון הטיטר של הנוגדנים . CFAביצה מעורב ב

 התוצאות מראות שחיסון אכיל מקנה זיכרון חיסוני .וגדניםאכלו את זן הבר של האצות לא נמצאו נבעוד שבחיות ש

 .לארוך זמן

 שכיחות האיזוטיפים , לאחר שמונה שבועות של חיסון בהאכלה–יעילות החיסון האכיל הושוותה לחיסון בהזרקה  

של האיזוטיפים  בעוד שהחלוקה היחסית IgA 25% ו IgG , 20% IgM 52% כנגד אלבומין הביצה היתה בסרום

תוצאות אלו מראות שחיסון אכיל  . IgA 4.5% ו IgG , 7.5% IgM 82%  עוריים היתה -חר שני חיסונים תתלא

 IgA  מסוגנוגדנים מופרשים כנגד אלבומין ביצה, בנוסף IgM. ו IgA  מגביר את היצירה של הנוגדנים  מטיפוס 

(sIgA) נמצאו ברוק של עכברים שאכלו אצות טרנסגניות ולא את זן הבר.  

עכברים . ובנט בחיסון' כאדג.Porphyridium spבעבודה זו נבדק גם הפוטנציאל של הפוליסכריד המופרש מהאצה 

  ימים לאחר זריקת הדחף השניה נבדק CFA4. הוזרקו מתחת לעור עם אלבומין ביצה מעורב בפוליסכריד או ב

 או פוליסכריד יצרו רמה גבהה של CFAעכברים שחוסנו עם אלבומין ביצה מעורב ב. הטיטר של הנוגדנים בסרום

אות אלו מצביעות צתו. לא גרם להופעת נוגדנים)  או פוליסכרידCFAללא (בעוד שחיסון בחלבון נקי נוגדנים 

 . ובנט ויכולות לעזור בהבנת הפוטנציאל החיסוני של האצות האדומיות'שלפוליסכריד יש פעילות של אדג

יש פוטנציאל לשמש כתרכיבי  .Porphyridium spבוטאים באצה  חלבונים רקומביננטים המלמסקנת המחקר ש

  .חיסון אכילים

 



IMMUNOLOGICAL ASPECTS OF THE RED MICROALGA PORPHYRIDIUM SP. BASED 
VACCINE.    

by Kalpana Manandhar-Shrestha 
Prof. Yacob Weinstein and Prof. Shoshana Arad - advisors. 
Abstract 
Red microalgal based cell factory offers several advantages over other systems, e.g. rapid generation of 

transgenic algae and established industrial scale cultivation in the physically confined environment. 

Microalgae have potential to produce heterologous proteins for industrial and pharmaceutical applications, for 

example as edible vaccines encapsulated within microalgal cells. Oral delivery of vaccines is attractive due to 

factors such as ease and safe administration leading to improved patient convenience and compliance, thereby 

reducing overall healthcare cost. Furthermore, the oral immunization stimulates not only humoral immunity 

but also mucosal immunity, which is important for fighting against mucosal pathogens that enters the body via 

mucosal surfaces. The objective of this research project was to develop red microalga-based edible vaccine. 

We have expressed ovalbumin and hepatitis-B surface antigen (HBsAg) as model proteins in the red 

microalga Porphyridium sp. Algal expression plasmid vectors containing a cauliflower mosaic virus (CaMV) 

35S promoter, polyA signal site and selective marker bleomycin-resistant gene (Sh ble) that confers resistance 

to the antibiotic Zeocin were constructed. Algae were transformed by agitating cells with plasmid vectors and 

glass beads, spread on to agar-ASW (artificial sea water) plate containing 6 µg/ml Zeocin. After about two 

weeks, small red colonies appeared in the agar plates and inoculated into liquid ASW medium containing 6 

µg/ml Zeocin. Positive transformants that grew in the ASW medium in the presence of Zeocin were selected 

for further experiments. Presence of plasmids in the transformants was confirmed by PCR amplification with 

primers specific to ovalbumin, HBsAg and Sh ble. The expression of recombinant protein examined by 

Western blot using anti-ovalbumin and anti-HbsAg antibodies showed that the ovalbumin and medium-

HBsAg (HBsAg-M) proteins were expressed inside the cells, while short-HBsAg (HBsAg-S) protein was 

secreted into the growth medium due to presence of signal peptide in its N-terminus. The parenteral and oral 

immunogenicity of the transgenic algae expressing ovalbumin or HBsAg was analyzed by injecting and 

feeding the transgenic microalgae to mice. Mice were injected subcutaneously with total soluble proteins 

extracts (TSP) from transgenic algae expressing ovalbumin or HBsAg (M) mixed with Freund's complete 

adjuvant (FCA). Similarly, concentrated growth media (containing polysaccharide) of transgenic algae 

expressing and secreting short-HBsAg with FCA were injected. The positive control group mice was injected 

with pure ovalbumin or recombinant HbsAg from transgenic yeast (Engerix-B) and the negative control group 

of mice were injected with TSP or concentrated growth media from the wild type (untransformed) algae. All 

groups of mice received boost of same doses in every 10 days. The levels of antibodies were analyzed by 

ELISA or dot blot analysis. Specific antibodies (anti-ovalbumin or anti- HBsAg) were detected only in mice 

injected with TSP or concentrated growth media from the transgenic algae, whereas the mice injected with the 

wild type TSP or growth media did not generate antibodies. These results showed that the expressed 



transgenes were immunogenic. Following positive immune response to injection, the efficacy of oral 

immunization was investigated. Mice were fed with 2.5 g of finely ground algal biomass (wild type or 

transgenic algae expressing ovalbumin) mixed with equal amount of regular powdered mouse food. For a 

control group, mice were fed either 125 µg or 1.25 mg pure ovalbumin mixed with 2.5 g of their regular 

powdered mouse food. All the mice were fed two consecutive days a week for eight weeks. The mice sera 

samples were collected in various time points and analyzed by ELISA. First analysis done after the 3rd week of 

feeding revealed that only the mice fed with transgenic algal generated specific antiovalbumin antibodies and 

showed gradual increase in antibody titers with more doses of feeding. Mice fed with either wild type algal 

biomass or pure ovalbumin did not generate antibodies. To examine the immunological memory, feeding was 

discontinued for six weeks after 8th weeks of oral immunization, and then refeed from 15th week for three more 

weeks. After the oral vaccination was stopped, the titer of antibody was reduced significantly only for IgG but 

not for IgM and IgA. When mice were revaccinated by oral feeding for three weeks, the anti-ovalbumin 

antibody titer increased by 1.6, 2.0 and 2.75 times for the IgG, IgM and IgA isotypes, respectively, indicating 

the existence of immunological memory. To further analyze the long term memory, 12 weeks after the last 

feeding vaccination of the above mentioned mice, they were subcutaneously injected with 30 µg ovalbumin 

(with FCA). Four days after immunization anti-ovalbumin titer increased by 2.5 fold higher while no anti-

ovalbumin antibodies were detected in mice that were fed with the wild type algae. This observation 

demonstrates that oral immunization generates long term immunological memory. To investigate efficiency of 

edible vaccination, oral immunization was compared with parenteral immunization – the standard method of 

immunization. After eight weeks of oral immunization, mice generated 52% IgG, 20% IgM and 25% IgA, 

whereas the relative anti-ovalbumin isotypes distribution in subcutaneous immunization was 82% IgG, 7.5% 

IgM and 4.5% IgA, showing that oral vaccination elicit high titers of IgA and IgM in serum. In addition, 

mucosal antibody was analyzed in saliva. The secretory anti ovalbumin IgA (sIgA) was detected in mice fed 

with transgenic algae but not with the wild type algae. In addition, the polysaccharide from Porphyridium sp. 

was analyzed for adjuvant activity. The mice were injected subcutaneously with ovalbumin mixed with 

polysaccharide from Porphyridium sp. or with FCA. Fourth days after the second boost, the mice injected 

with ovalbumin with either polysaccharide or FCA showed high titer of antibodies, while mice injected with 

pure ovalbumin (without polysaccharide or FCA) did not generate antibodies. This observation shows the 

adjuvant activity of the polysaccharide and may explain the efficiency of red microalgal based oral 

vaccination. This study concluded that recombinant proteins expressed and encapsulated within the cells of 

Porphyridium sp. have the potential in the oral immunization. 
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Self-Stabilizing Operating Systems 

by Reuven Yagel 

Advisor: Prof. Shlomi Dolev 

Summary 
Interest in robust system design has increased in recent years. One reason is 

the increase of vulnerability to soft-errors. A novel way to deal with such 

threats is by designing a system to be self-stabilizing. The self-stabilization 

property captures the desire to recover automatically from any (unexpected) 

state. A self-stabilizing system converges to a legal execution once faults stop 

occurring. 

 

This work presents new concepts and directions for building a self-stabilizing 

operating system kernel. A self-stabilizing algorithm/system makes the 

obvious assumption that it is executed. This assumption is not simple to 

achieve since both the microprocessor and the operating system should be 

self-stabilizing, ensuring that eventually the (self-stabilizing) applications/ 

programs are executed. The work presents several design solutions on a 

scale ranging from a black-box solution to several tailored solutions. The 

proofs and prototypes show that it is possible to design a self-stabilizing 

operating system kernel. A provable self-stabilizing operating system kernel 

can also form the basis for a protected host system against possible malicious 

programs. Thus, this work provides concepts for building a system that can 

automatically recover from an arbitrary state including even one in which a 

Byzantine execution of one or more programs repeatedly attempts to corrupt 

the system state. 
 
The controllers of a critical facility (e.g., a nuclear reactor or even a car) may 

experience an unexpected fault (e.g., an electrical spike) that will cause it to 

reach an unexpected state, from which the system will never recover, therein 

leading to harmful results. This work is a step towards using the well founded 

self-stabilization paradigm as part of the design of on-going critical systems. 

This effort should lead to robust systems and hence better service for us all. 



  מערכות הפעלה מתייצבות עצמית

  ראובן יגל: מאת

  שלומי דולב' פרופ :מנחה

  

  תקציר

בשל  בין השאר, בשנים האחרונות גבר העניין בתכנון מערכות מחשב עמידות בפני תקלות

העבודה מציגה מספר גישות . )Soft Errors(שגיאות רכות התגברות הרגישות של רכיבים ל

  ).Self-stabilizing( צמיתלעיצוב מערכת הפעלה מתייצבת ע

  

. ת מערכות מחשב עמידות בפני תקלותיהתייצבות עצמית הנה גישה אלגנטית לתכנון ובני

אם היא מתכנסת במהלך ריצתה להתנהגות " מתייצבת עצמית"-מערכת מחשב מוגדרת כ

אלגוריתמים מתייצבים עצמית מיושמים עבור . בלא תלות במצב בו היא מאותחלת, רצויה

עבודה זו באה לתת מענה להרצת תוכניות מתייצבות  .בעיות מגוונות בחישוב מבוזרפתרון 

  . כחלק ממחסנית של כלי תשתית בנושא זאת, ברכיב בודד עצמית

  

מבוססת על התקנה תקופתית שחורה ו-קופסאההיא בגישת , בעבודה זוהגישה הראשונה 

מתקינה , יותר ודנתגישה מע. מחדש ואתחולּה קיימת ואוטומטית של מערכת הפעלה

ההפעלה בלבד ומשתמשת בפרדיקטים על מצב -מחדש את חלק הפקודות של מערכת

  .טיח שהיא אינה חורגת מהמפרט שלהבכדי לה) תוכנם של משתנים(המערכת 

לצורך התייצבות  מיוחדמותאמת ב קטנהבניית מערכת הפעלה מכאן עוברת העבודה ל

: עיקריים המקובלים בגרעין מערכת הפעלההנגנונים ממתוארים ומפורטים ה. עצמית

מנוסחות הדרישות הנוספות , כמו כן .פלט/תקני קלטניהול זיכרון וה, ניהול תהליכים

  .מחלקים אלו

מעל המעבד שכזו טיפוס למערכת הפעלה -ותאבמימושים של מתוארים מספר , בנוסף

ת את הבסיס מתואר כיצד מערכת הפעלה כזו יכולה להוו, לסיום .פנטיום של אינטל

  .וגנת מפני תקיפות ביזנטיניותלמערכת מארחת מ

  

, למשל בקר בכור גרעיני או אפילו במכונית, בהתקן קריטי בעקבות ליקוי בלתי צפוי

באמצעות  .אינה יכולה להתאוששהיא מערכת יכולה להימצא במצב בלתי צפוי שממנו 

ובכך למנוע תוצאות  ההתקן יוכל בסופו של דבר להתייצב, המערכת המתוארת בעבודה

  .הרסניות



נושא העבודה  הקשר בין רמת ההתפתחות של החשיבה האריתמטית של פרחי הוראה לבין המצופה : 
                           מהם בלמידה משמעותית

שם המגישה      ראיסה גוברמן:
שם המנחה  שלמה וינר' פרופ:      

 
 תקציר

, ויש, לך הכשרתםמורים רוכשים את החלק המשמעותי של הידע הנדרש להם לצורך עבודתם במה

שביעות -  קיימת אי,כידוע. במהלך הניסיון בהוראהשמצטבר מבוטל של הידע  גם חלק בלתי, כמובן

קורסים במהלך הכשרתם רב של  הוראה לומדים מספרהפרחי :  ומתוצאותיוההכשרה תהליךמרצון 

מה המחקר מנסה להתחקות אחר שורשי הבעיה במג. מגיעים לתוצאות המצופות מהםאך אינם 

של לימוד האריתמטיקה כמקצוע העיקרי שאותו דוגמה תוך שימוש ב(להציע פתרונות אפשריים 

  ).ילמדו סטודנטים אלה בעתיד

  :מטרות המחקר

) כותרות הולמות(לתת שמות הולמים ו הילה-ה אריתמטית לתאוריית ואןלפתח גירס .1

  .לרמות החשיבה האריתמטית

.יבה האריתמטית של פרחי הוראהרמת החשלקבוע את ניתן לפתח כלי שבעזרתו  .2 

הוראה במכללות המכשירים הלקבוע את התפלגות רמות החשיבה האריתמטית של פרחי  .3

  .את עצמם להוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי

במחקר השתתפו סטודנטים המתמחים בהוראת המתמטיקה בבית ספר יסודי ולומדים בארבע 

ובסוף הקורס ענו ,  סטודנטים96דים ענו על השאלון בתחילת שנת הלימו. מכללות אקדמיות לחינוך

 כי ,לצייןיש .  הסטודנטים שענו על השאלון המקדים96 סטודנטים מתוך 94 על אותו שאלון

דיה אינם מהווים אוכלוסיה גדולה  סטודנטים המתמחים בהוראת המתמטיקה בבית ספר יסודיה

יה נוספת שהשתתפה במחקר אוכלוסי .מדגם זה כלל חלק ניכר מאוכלוסייה זועם זאת . בישראל

  .השתתפו במחקר ארבע מרצות, )קורס מקביל לובאו ( בקורס אריתמטיקה מרצות ההיתה

החשיבה של התפתחות ה תעל שאלון לקביעת רמפעמיים הסטודנטים שהשתתפו במחקר ענו 

 נערך ,בו הועבר השאלון המקדיםשבאותו יום . בתחילת הקורס באריתמטיקה ובסופו: האריתמטית

  . מהן את הסילבוסים של הקורסיםנאספוובקורסים גם ריאיון עם כל אחת מהמרצות 

  :תמצית הממצאיםלהלן 

להצביע על הבדל ואפשר נמצא שקיימות ארבע רמות של התפתחות החשיבה האריתמטית  •

 הבדל זה בא לידי ביטוי בטיפוסי התשובות של .כל אחת מהןביניהן ועל ייחודה של איכותי 

האריתמטית של הלומדים הנמצאים דים הנמצאים ברמה מסוימת ובמאפייני החשיבה הלומ

 .ל כל אחת מהרמותע

:כתוצאה מניתוח הנימוקים שנתנו הסטודנטים זוהו ארבעה טיפוסי תשובות • 

  ;היענות בלתי מבוקרת לגירוי ראשוני לבצע פעולה :T1הטיפוס

שיטה , המבנה העשורי(תפיסה גלובלית נכונה של שיטות לכתיבת המספרים  :T2הטיפוס

  ;עם קושי או חוסר יכולת לתת הסברים) 'לרישום השברים וכד



3T הטיפוס יכולת הבחנה ביחסים וקשרים אריתמטיים עם יכולת הנמקה בעזרת :  

   ;דוגמאות

ת להבין את המבנה הלוגי של משפטים אריתמטיים ויכולת ניתוח לוגי של יכול :T4הטיפוס

  .נתונים

לומדים . לרמה הראשונהכשייכים  לסווג אותם שאי אפשרזוהו לומדים  בנוסף לרמות אלו •

הצהרות  שהיו בעצםמתן נימוקים היה המאפיין הבולט שלהם . 0לרמה כשייכים אלה סווגו 

  .לכאורה-  ומעידות על חשיבה מושגית,ת לשאלה כללסתמיות שפעמים רבות אינן קשורו

נמצא שחל שינוי מובהק ברמות החשיבה של הסטודנטים כתוצאה מהשתתפות בקורס  •

 .באריתמטיקה

 )0-2 (נמצא שרוב הסטודנטים המגיעים ללמוד קורס באריתמטיקה נמצאים ברמות נמוכות •

תמטיקה חלק גדול כתוצאה מהשתתפות בקורס ארי). 65%-כ(של החשיבה האריתמטית 

 כמות הסטודנטים הנמצאים ברמות .2-  לרמה ה1-  וה0- רמות ההמהסטודנטים עברו מ

 ).60%- כ(ה משמעותית תלא השתנ) 0-2(חשיבה נמוכות 

 ורק פחות משליש של הסטודנטים הגיעאריתמטיקה ההשתתפות בקורס שלמרות הנמצא  •

  . של התפתחות החשיבה האריתמטית4רמה ל

 שרוב ההתקדמות של הסטודנטים היתה ברמה אחת לשערממצאים ניתן כתוצאה מניתוח ה •

  . בלבד למעט אחוז קטן של יוצאים מן הכלל

ההערכה של המרצות לגבי הידע הקודם של הסטודנטים מצביעה על קיומה של הבנה נמצא ש •

אך הבנה זו אינה שיטתית והינה בעלת חסכים רבים , אינסטרומנטלית של האריתמטיקה

עולות בקנה אחד עם תוצאות נמצא שטענות אלו של המרצות  . צפויים לתיבמקומות ב

  . המבחן המקדים

מניתוח הסילבוסים והראיונות עם המרצות בקורסים עולה שהמרצות מצפות מהסטודנטים  •

 .בתום הקורס) 3-4 (תלהגיע לרמות חשיבה גבוהו

סים של הקורסים נמצא שיש נושאים אריתמטיים אליהם יש התייחסות בכל אחד מהסילבו •

 היו בדרך כזהנושאים שלא זכו לציון . לציון מיוחדזוכים  ויש נושאים שלא ,באריתמטיקה

בין הפעולות השונות , כלל נושאים של קשרים והקשרים בין קבוצות המספרים השונות

הצהרה -נמצא שיש התאמה בין אי. והקשר בין תכונות המספרים לתכונות הפעולות עליהם

 ,בנוסף. סילבוס לבין היעדר שיפור בשליטה בנושאים אלה בתום הקורסיםנושאים בעל 

הנמצאים ברמה השניה לבין  ביןנושאים אלה הם נושאים שהבנתם מבדילה משמעותית 

 .שיתיהנמצאים ברמה השל
  

 



The relationship between the Development Levels of Arithmetic Thinking of 
Preservice Teachers, and the Ability Expected from Them in meaningful 

Learning. 
Raisa Guberman 

Advisor: Prof. Shlomo Vinner 
 
The teachers acquire a significant portion of the requisite knowledge for their work 
during their period of training. A non negligible portion of their knowledge is also 
formed during the course of their teaching experience. It is commonly known that 
dissatisfaction exists with regards to the products of teacher training. Teacher trainees 
study a number of courses during the time of their preparation and they don't achieve 
the results expected of them. The research attempts to examine the roots of the 
problem with a view towards providing possible solutions while relying on the study 
of arithmetic, which is the main subject which the students will teach in the future. 
 
The Objectives of the Study 
1. To develop an arithmetical version for the Van Hiele Theory. I also sought to 
provide suitable names (titles) for levels of arithmetical thinking. 
2. To develop a tool via which I can determine the level of arithmetical thinking for 
pre-service teachers.  
3. To determine the classification in levels of arithmetical thinking for teacher 
trainees in the teacher training colleges who are readying themselves for teaching 
mathematics in the elementary school. 
 
Participating in this study, were students specializing in teaching mathematics in the 
elementary school and who are studying in four academic teachers’ seminaries. At the 
beginning of the school year, 96 students answered the questionnaire, and at the end 
of the course, 94 out of these 96 students who answered the preliminary questionnaire 
responded to the very same questionnaire. It's important to point out that students 
who specialize in teaching mathematics in the elementary school do not constitute a 
large population in Israel.  
Students participating in the study responded to a questionnaire for evaluating the 
level of development in their arithmetical thinking on two occasions: at the beginning 
of the arithmetic course and at its conclusion. On the very day that the preliminary 
questionnaire was administered, I also conducted an interview with each of the 
lecturers, and I collected from them their syllabi for the courses.  
Below are a summary of the findings:  

• It was discovered that there are four levels of developments in arithmetical 
thinking, and one can demonstrate a qualitative difference between each and 
every one of them. This distinction finds expression in the types of answers 
provided by students situated on a certain level and in the thought 
characteristics at every single level. 

• As a result of analyzing the explanations provided by students, four categories 
of responses were identified:  
Type  - An uncontrolled response to a preliminary stimulus to perform an 
action. 

1T

Type T2 - A correct global concept of methods for writing numbers (the 
decimal system, the method for representing fractions etc.) while displaying 
difficulty or inability to provide general explanations. 
Type T3 - An ability to distinguish between arithmetical relations and 



connections together with an ability to explain via examples. 
Type T4 - An ability to understand the logical structure of arithmetical sentences and 
an ability to perform a logical analysis of data. 

• In addition to these levels, the study identified students who could not be classified in 
even the first level. These students were classified as level 0. The most prominent 
characteristic of this category was supplying explanations that were akin to immaterial 
declarations that on many occasions were totally unrelated to the question and can be 
regarded as pseudo-conceptual thinking. 

• We discovered that a significant change occurs in the level of arithmetical thinking of 
students as a result of participation in the arithmetic course. 

• We found that the majority of the students at the beginning of the arithmetic course 
were at lower levels (0-2) of arithmetical thinking (about 65%). As a result of their 
participation in the arithmetic course, a large portion of students graduated from levels 
zero and one to level 2, however the quantity of students who remain at the lower level 
of thinking (0-2) has not changed appreciably (about 60%). 

• We discovered that as a result of participation in the arithmetic course, some students 
reached level four in the development of their arithmetical thinking. From an analysis 
of the findings we can draw the conclusion that the majority of the students progressed 
by only one level except a small percentage of exceptional cases.  

• It was discovered that the teachers' evaluation of the prior knowledge of the students 
indicates an instrumental understanding of arithmetic, but this understanding was not 
systemic and contained many lacunae in unexpected places. According to the lecturers 
the relational understanding was low and when such understanding was found, it 
related only to a small number of topics. The lecturers believe that the students do not 
understand the essence of mathematics and they do not know what the practice of the 
formal mathematic implies. 

• From an analysis of the syllabi and interviews with the lecturers in these courses it 
emerges that the lecturers expect that the students should attain high levels of thinking 
(3-4) at the end of the course. 

• It was discovered that there are arithmetical topics which are addressed in each and 
every one of the syllabi in arithmetic courses while there are topics that were not 
treated at all. Topics that were not treated were generally the topics of connections and 
relationships between various groups of numbers, between various operations and the 
connection between the nature of numbers and the nature of operations which act upon 
them. There is a correlation between the topics not included in the syllabi and an 
absence of improvement in these topics at the end of the courses. In addition, these 
were precisely the topics whose understanding makes a significant difference between 
those who are located on level 2 and those who are located on level 3. 

  
In summarize: As emerges from the findings, it's important that those who instruct the future 
teachers should rely more on a psychological organization of the arithmetic course rather than 
upon a logical structure which corresponds to the accepted structure in mathematics. It is a 
plausible assumption that instruction that deals with the cognitive development of the student 
would facilitate the development of his thinking and would result in a long-term improvement 
in his achievements. In addition, students who participated in the research are our future 
teachers or teachers in practice. Therefore, the approach to instruction which takes into 
consideration the development of thinking in the framework of studying arithmetic can 
influence their work in the future.  



PERCEPTUAL VIDEO ASSESSMENT,  MODELING AND 

QUALITY METRICS FOR QOS  IP  NETWORKS TRANSMISSION  

By   Ron Shmueli 

Supervisors:  Dr.  Ofer Hadar,  Prof. Natan Kopeika 

 
ABSTRACT  

     Digital video communication systems exhibit diverse types of distortion that are 

strongly influenced by actual video content, compression methods and transmission 

capabilities. Recently, with the beginning of deployment of commercial visual services over 

packet switching networks, the motivation to optimize performance and assure a grade of 

service for digital video communication systems has become a necessity.  Thus, the focus 

of this work was to fit a computational model for quality evaluation of video transmitted 

over IP networks.   

  The proposed models and metrics fitted to human perception, i.e., Quality of 

Experience (QoE), were obtained using extensive data from subjective experiments. A 

wide range of scenes and test conditions were employed in subjective experiments in order 

to establish the relationship between the perceived qualities and the computational models. 

The computational results can then be used to optimize the performance of digital imaging 

systems with respect to visual content, compression and transmission.  

     We evaluated the degradation in a video sequence suffering from increasing PLR using 

several kinds of objective and subjective quality measures and demonstrated the differences 

between packet loss models and degradation factors.  We, moreover, analyzed the viewer-

perceived quality of several type of compressed video stream, transmitted over a lossy IP 

network with a Quality of Service (QoS) mechanism.  We thus demonstrated that for 

known video content and within the space of different ways to achieve a target bit rate, 

there exists an encoding scheme that maximizes user perceived quality.   

     A key aspect of the model developed in these studies is the ability to predict perceived 

video quality. For this purpose, we modeled video content with respect to the human 

visual system (HVS), taking into account color perception, the multi-channel architecture 



  

 רשתות גבי על המשודרים ווידאו סרטי של ,נתפסת איכות להערכת מודל

IP תומכות QOS.  
  

   שמואלי רו� : מגיש
  נת� קופיקה' פ פרו,עופר הדר' דר :   תבהנחיי

 
  תקציר

שידורי� מסחריי� של וידאו ספרתי על כיו� מתאפשרי� , פס הפריסה של תשתיות תקשורת רחבות ע�     

בעיקר המושפעי�   הפרעות צפייה  סוגי� שוני� של ל גורמי�אלו � ישידור. נותגבי רשתות למיתוג מ

 המוגבלי� ,הצור� לנצל את משאבי הרשת .מאפייני רשת התקשורת ו הדחיסהעוצמתמ, סרטמאפייני המ

מדידת .  המשודרו מדידה של איכות הוידאי�מחייב, ייה נאותה צפאיכות להבטיחובו בעת , ברוחב סרט

השיטות .  בהתא� למשאבי� השידורשל מערכותדינאמית  ופטימיזציהא ביצוע שרתהאיכות מאפ

 מתאימי� עוד לאופי � אינ, על מדידת יחס אות לרעשהמבוססותאנלוגי   וידאואיכות ידתמד להקלאסיות

להסתמ� חייב , השידור והדחיסה המושפע מאופי של וידאו ספרתיאיכות המדידת  .  הספרתישידורי הוידאו

ה מעמיקה הבננדרשת , כדי להשיג מטרה זו.  האנושיתר� שבה המידע החזותי נתפס במערכת הראיה הדעל

  . מודל ההתנהגות  של רשת התקשורת ומערכת הדחיסהכמו ג� , מערכת הראיה האנושיתשל 

נתפסת של שידורי וידאו האיכות הלהערכת חישובי  מודל ה של בנייאו ה, מחקרה תהמיקוד של עבוד      

במסגרת   .ברמת הרשתשרות  איכות ותומכות במנגנוני , למיתוג מנותעברי� על גבי רשתות תקשורת המו

 נבחנו ,הקשורי� למערכת הראייה האנושית שוני� �מאפייניפותחו מודלי� חישוביי� למדידה של המחקר 

מתו� . ווידאו  אופני� שוני� לדחיסת סרטונגזרו,  הגות של רשת למיתוג מנותנתהדלי� המתארי� את המו

.  סרט וידאואיכותהחישובי למדידת מודל האת הבסיס לבניית המהווי� מטרי� אוס� פר נגזר, כל אלו

כפי שהיא נתפסת אצל , תמספר ניסויי צופי� שימשו להתאמת המודל החישובי לאיכות הסובייקטיבי

אשר , לי מאפייני� שוני� בניסויי� אלו נדרשו צופי� לאמוד איכות של  סרטוני וידאו בע.הצופה האנושי

מתו� ניסויי� אלו נבנה מאגר נתוני� ששימש להתאמת המודל . שודרו בתנאי רשת ודחיסה משתני�

  .החישובי

ו נבחנ  . על איכות שידורי הוידאו ספרתי,מנות קצב איבוד ההשפעה שלנבחנה של העבודה  הראשו� חלקב     

אובד� בצרורות של  ומודל , פילוג אחידבעל מנות ל אובד� מוד,  אופייניי� של אובד� מנות ברשתשני מודלי�

,  המבוססי� על כל אחד מהמודלי� סרטי� בעלי מאפייני� שוני� שודרו בתנאי רשת משתני�. חבילות

 כי מודל האובד� בעל הפילוג מניסוי זה נית� להסיק.  איכות הסרטי� נמדדה בעזרת מספר מדדי איכותו

המדמה , שהצביע על הצור� במודל אובד� משולבעובדה , והה יותר בסרטי�ירידת איכות גבלהאחיד גר� 

 הראייה התייחסות חלקית למערכת ג� כללו מדדי האיכות אשר ,  בנוס�.את ההתנהגות הכוללת של הרשת

 . לא אובחנה ירידת איכות�ג� במקומות בה� במדדי� האובייקטיבי,  האנושית הצביעו על ירידת איכות

    .  למודל מערכת הראייה האנושית הכרחית לביצוע מדידת איכות של סרטי וידאותוכלומר ההתייחס

 מהצד האחד .קידוד הסרטל ודרכי� שונות , נבח� הקשר בי� האיכות הנתפסתבחלק השני של העבודה 

ומספר , גודל מסגרת, עומק הדחיסה, מושפעת מקצב השידור על גבי הרשת, סכימת הקידוד של סרט וידאו

  אשר שודר בסכמות קידוד שונות ,ומצד שני האיכות הנתפסת של סרטו�.  ת המשודרות לשנייההמסגרו



ב  

נעשה שימוש בחלק זה של המחקר . תלויה רבות באופי הסרט המשפיעה על מערכת הראייה האנושית, אלו

ד� המאחדת את מודל בעל פילוג אוב, המבוסס על שרשרת מרקובית בעלת שני מצבי�, במודל אובד� מנות

ות וקצב מסגרהגודל ,  עומק הדחיסהנבחנה ההשפעה של .  (burst)  ומודל האובד� בצרורות(IID), אחיד

הסרטי� בעלי המאפייני� השוני� שודרו דר� .  על האיכות הנתפסת בקצב אובד� מנות נתו�, המסגרות

  .  ניסויי צופי�ביצוע נאגרו לצור� ו, רשת התקשורתמערכת לאמולציה של 

בניסוי . גוריו� בנגב�וי הצופי� תוכנ� ונער� בשיתו� ע� המחלקה למדעי ההתנהגות באוניברסיטת ב�ניס     

. ה�יולאמוד את המרחק האיכותי בינ, זה התבקשו הצופי� לקבוע את הסרטו� הטוב מבי� שני סרטוני�

   . נאגר לצור� עיבוד בעזרת מספר כלי� סטטיסטיי�המידע מהצופי� נאס� ו

לצור� בחינה סטטיסטית של , מספר מאפייני� בסרט הקשורי� לראייה האנושית הוגדרו כפרמטרי�     

בעזרתו   אשרמתוצאות הניסוי אופיי� מדד איכות סטטיסטי. הסרטוני� וסיווג� לקבוצות איכות שונות

על האיכות יש  השפעה ניכרת , דוגמת תדרי� זמניי� ומרחביי�, שוני�בסרטי� התוכ� המאפייני ל  כיהודג�

על  כי סרטו� המשודר הודג� ובעזרתו,  את התוצאותש אוש(WizWhy) שימוש בכלי לכריית מידע. הנתפסת

  .  הוא לא דווקא בעל האיכות הנתפסת הגבוהה יותר, ברוחב סרט גבוה ,IPגבי רשת 

נעשה , תבי� סרטי� זהי� ששודרו בסכמות קידוד שונו" איכות התפיסתי"על מנת לאמוד את מרחק ה     

,  בעזרת כלי סטטיסטי זה נבנתה מפה דו מימדית. Multi Dimensional Scalingשימוש בטכניקה של 

 ,מבחינה יישומית. כל אחד מסוגי הסרטי� אשר שודרו בסכמות קידוד שונות בי� "י�מרחקה"המתארת את 

אמוד את השפעת רוחב מתוכה נית� לו ,יד על הקרבה האיכותית בי� סכמות הקידודמע מרחק בי� הסרטי�ה

יכול לשמש ספקי וידאו על מנת לנצל את רשת התקשורת שלה� בצורה , מידע זה .הסרט על האיכות

  .מיטבית

ובא לשלב את מכלול , שני החלקי� הראשוני�הממצאי� ב על מתבסס, שי של העבודהי     החלק השל

בחלק זה של העבודה . יכות הידועי� של מערכת הראייה האנושית למודל של� של הערכת א�ההיבטי

פרמטרי� הקשורי� למודל מערכת הראייה בעזרת סדרה של  סצנת וידאו רלתיאואופיינו הפרמטרי� 

 ,(Opponent Color Space) במרחב הצבעי� התפיסתי� צבעוניות:המרחב הפרמטרי כולל. האנושית

נער� ניסוי צופי�  עתיר .  רטורוחב ס, גודל מסגרות, קצב מסגרות, התנהגות זמנית ומרחבית, ניגודיות

סרטוני� בעלי מאפייני� במספר בניסוי זה נעשה שימוש . משתתפי� כדי לקבל  מדג� גדול לביצוע האנליזה

  .ושודרו על גבי הרשת בעלת מודל אובד� מרקובי, שוני� אשר נדחסו במגוו� של סכמות קידוד

תו� סט הפרמטרי� הכללי  קיי� סט מבוסס על ההנחה כי ב,      המודל החישובי להערכת האיכות

במרחב , בנוס�. י הצופה האנושי היא הטובה ביותר"אשר בו האיכות הנתפסת ע,  של פרמטרי�יאופטימאל

, רוחב פס (תקשורת,  סרטמאפייני הי הפרמטרי� השוני� ותחת אילוצי� נתוני� של "האפשרויות המוגדר ע

את סט הפרמטרי� האופטימלי נית� למצוא ) כימות, הרזולוצי, קצב מסגרות (ודחיסה) קצב אובד� מנות

  .  מקסימלית איכותלקבלת 

בשלב הראשו� נעשתה אנליזה . בוסס על סיווג סטטיסטי של תבניותמ,      המודל הפרמטרי לשערו� האיכות

�ב Principle Component Analysis   בכדי לאמוד את הפרמטרי� המשמעותיי� ביותר בסדרת

 של התוצאות ת תר� לבחינת המובהקות הסטטיסטיANOVAשימוש ב . יני� את הסרטהפרמטרי� המאפי

הא� ניגודיות היא : לדוגמא, בעזרת כלי זה נבח� הקשר בי� ההנחות השונות לבי� הממצאי�. שהתקבלו

  . עותי בסרטי� בעלי תדר מרחבי גבוהגור� משמ



ג  

. Canonical Discriminant Analysis על  תוכנ� מסווג ליניארי  המבוסס       בשלב האחרו� של חלק זה 

 -ת איכוקבוצותלשלוש   ו סווגסרטוני הוידאו  . י הצופי� במרחב הפרמטרייבעזרתו סווגו ממצאי ניסו

Q3,Q2,Q1   ת של סרטוני מצביעות על האיכות הנתפסקבוצות איכות אלו . בינונית וטובה בהתאמה, נמוכה

�כב(hit rate) תוצאת סיווג נכונה   הניב שתוכנ�    יארהליני המסווג.   במרחב הפרמטריהוידאו 86% 

  .סיווג  נצפו בי� קבוצות איכות שכנות בלבד שגיאות,   שנבדקומהמקרי�

  

 הסרטו� המתארי� את מאפייני פרמטרי� סט ועל היכולת למדוד את , הסתמ� על המסווג הליניארי     ב

 כלי המאפשר.   הסרט המשודר לפני השידור לצופי�לחיזוי איכותחדש  הוצע בעבודה זו מודל ,והרשת

  . לחזות את סכימת הקידוד אשר תניב איכות מקסימלית בעיני הצופה האנושי

 



of temporal and spatial mechanisms, contrast sensitivity as well as pattern masking and 

accurately fits data obtained from psychophysical experiments. Based on these parameters, 

we introduce a novel method to predict the optimal encoding scheme, thereby maximizing 

user-perceived quality, relying on a set of parameters derived from the video content, 

compression and transmission. Together with the subjective tests results, a set of 

observation pairs of labeled samples was collected and used to train a statistical pattern 

classifier to assess optimal quality rank.  
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תקציר
  

אשר בהם מולקולה פלוארופורית  ,ראקספטו- דונורחומרים המורכבים ממערכותהמחקר הנוכחי מתאר 

 החומרים. דרך מתווך אורגני הקשר הוא. תהליך חמזורהמסוגלת לבצע קשורה קוולנטית למולקולה 

ממצב פלורסנטי ולעבור   ת או אנזימטיתאלקטרוכימי,  ת כימיבהשפעההחדשים יכולים לבצע שינוי הפיך 

, מסוג זהמערכות לימוד והבנת המנגנון של , זהתניס, המחקר הנוכחי מתאר תכנון. פלורסנטילא למצב 

,  בתחום הכימיה)switching(  מיתוגליכי הבנה מעמיקה יותר של תה יאפשרהמנגנונים אל שכן חקר

מקורות אור ל זנו אף יכולים לשמש כבסיסת החומרים שאנו סינ.יה ואף בתחום החומריםהביוכימ

על כמה סוגים של מולקולות . פלואורסצנטיים-מצגים אלקטרולפלואורסצנטים ממותגים חשמלית ו

ים ירסנטאואלה משמשות כסיגנלים פלומולקולות . נכתב  בספרותכבר מסוגלות לבצע שינוי דומה  ה

 רוב החומרים הספרותיים אולם. PH כגלאים של  ואף משמשיםגלאים לחמצן, תייםעבור יונים מתכ

ו במחקר זה הוכנמולקולות אשר , לעומת זאת. היחידות-ובחוסר גמישות של תתי לוקים בחוסר הפיכות

 -י מורכבות משלוש תתהמולקולות אל. רה לפי דרישה ולפי מטינתזההינם ניתנות בקלות לתכנון  וס

/מזור יאתר שבו מתרחש תהליך ח. א :יחידות קינון( . רופוראופלו. ג, מולקולה מתווכת. ב, )הידרוקינון 

  :מתואר באיור הבאכ  זה לזהכל תתי היחידות קשורים קוולנטית
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switching  :שהוכנו במשך המחקר הנוכחי הם הבאים)  (החומרים האורגניים בעלי תכונות המיתוג 
 



  



  



  
  

  
  
  
  

:   כדוגמת, זור שונההיחידות נבחנו קינונים שונים בעלי פוטנציאל חמ-לשם בדיקת השפעת כל אחד מתת -

1,4 , בנזוקינון -1,4 ,בנזוקינון מותמר  נבחנו גם מוליקולות מתווכות שונות כדוגמת .ואנתרקינון נפתוקינון 

.ודיאמינים אליפטיים או ציקליים פיפראזין ,פארא פנילן דיאמין .    כפלואורופור נבחרה מוליקולת הדנזיל

 הראשונות והתקבלו מוליקולות רבות ומגוונות השונות אחת היחידות-שינויים מוליקולריים בוצעו בשתי תתי

נבדקו השפעות של השינויים ). המתווך(היחידה השניה -ו בתת/או)  הקינון(היחידה הראשונה -מן השניה בתת

: כל המולקולות וצורני הביניים אופינו בשיטות ספקטרוסקופיות. על תפקוד המולקולה IR UV-vis, NMR 

, HRMS ופיין ונלמד בשיטתחלקן אף א.   X-ray כל המערכות שהכנו אינן פלואורסנטיות . קריסטלוגרפיה

זהו מצב זה . במצב הקינוני “OFF” של טוב יחידה הקינונית הינה אכצפטור - הנובע מן העובדה שהתת

(אלקטרונים ומסוגלת לעשות כיבוי  quenching בצורה פעילה של המצב הסינגלטי המעורר של ) 

מצב הפלורסצנטי  ה .הפלואורופור “ON” מתרחש כאשר בעזרת חיזור כימי או אלקטרוכימי הקינון מחוזר 

: המידע הפיזיקלי על הפליטה של כל המערכות שהוכנו מובא בטבלה הבאה.  להידרוקינון  

  
   

 

 

 

  

  
  
  



  
  
  
  

Compound λmax (ex) 

(nm) 

λmax (em) 

(nm) 
Q.Y. Stoke's shift, 

cm-1

Fluorescence 

lifetime (ns) 

19a 
 (methanol) 

343 526 0.011 10143  

20a 
( methanol) 

348 527 0.022 9760  

21a 
(methanol) 

333 531 0.014 11198  

22a  
(methanol) 

336 528 0.018 10822  

22a 
(acetonitrile:water, 

98:2) 

336 532 0.04 10965  

25a  
( ethanol) 

360 522.5 0.40 8640 13.09 (χ2=1.416)

25a 
(DMSO) 

360 532 0.24 8990 15.94 (χ2=1.064) 

26a  
(methanol) 

360 519 0.034 8510  

26a 
 (ethanol) 

360 511 0.043 8208  

27a  
(methanol) 

350 525 0.024 9524  

28a  
(DMSO) 

350 537 0.34 9950  

30 
(MeOH) 

350 537 0.49 9950  

32 
(MeOH) 

320 518 0.01 11945  

35a 
(CHCl3) 

350 502 0.28 8651  



36a 
(CHCl3) 

350 502 0.05 8651  

 

 

  

ופליטה פלואורסצנטית של ) 21(-)19(הפלואורסצנסיה של כינונים " כיבוי"המודיפיקציה מתבטאת ב

נצפו וריאציות בערכי הניצולת הקוונטית של ההידרוכינונים ). a19(-)21a(ההידרוכינונים המתאימים 

הניצולת הקוונטית הגבוהה ביותר . בהתאמה, 0.014ו  a19(-)21a :(0.011 ,0.022) (במתנול(

  .נפתוכינון-1,4-כלורו לבעוד הנמוכה ביותר,  נפתוכינון-1,4מתייחסת ל 

) וקבוצת הרדוקסהפלואורופור  (היחידות האחרות-שתי תתיבעוד , )spacer(לשינוי קבוצת הביניים 

ו , )19a( ,)a25( ,)26a (ולות הקוונטיות של ההידרוכינוניםהניציש השפעה ישירה על ערכי , נשמרות

)27a .(מצומדת -ערכי הניצולת הקוונטית הגבוהים ביותר התקבלו עם קבוצת הביניים הפיפרזינית הלא

))25a( ,QY=0.4( , בעוד הניצולת הקוונטית הנמוכה ביותר התקבלה כאשר יחידת הביניים היא

  ).19a( QY=0.011((דיאמין -פאראפנילן

אופטיות - מראה גם תכונות מיתוג אלקטרו25/25aהמערכת , אופטית-מובנוסף ליכולת המיתוג הכי

יכולת זו הודגמה בהתקן . signal generator, למשל, כמו, אופטי-ויכולה לשמש בסיס להתקן אלקטרו

המחוברות , יתמצופה על זכוכ) ITO(אוכסיד -טין-הכולל שתי אלקטרודות אינדיום, כימי-פוטואלקטרו

 25הופעל מתח ישר על האלקטרודות הטבולות בתמיסה הכוללת את .  וולט4.5לקטבים של סוללת 

)3.9x10-4M (0.1אצטוניטריל ובנוכחות /בתערובת דיכלורומתאןM TBAP , כאשר במקביל הוארה

תוך מספר שניות נוצרה בתמיסה ). 365nm)  λ =סגול-המערכת באמצעות מנורת אולטרא

בעוד האלקטרודה הנגדית נותרה , בצמוד לאלקטרודה השלילית) פליטה בגוון ירוק חיוור(סצנסיה פלואור

האלקטרודה הפעם ליד ,  לשינוי במיקום הפלואורסצנסיה, במקביל,הפיכת הקוטביות גרמה. חשוכה

  .הוא הפיך לחלוטין, אופטי-המלווה במיתוג אלקטרו, מזור הזהנראה שתהליך הח. השניה



קולריות בהן תהליך החמזור גורם למולקולה להיות פלורוסנטית יכולות לשמש כאמצעי מערכות מול

המולקולות שנלמדו יכולות לשמש . ביוכימיים ואף ביופיזיקליים, חקירה מדויק  בתהליכי חמזור כימיים

 של מצביבלימוד  ,סנסורים ביולוגיים וכימייםכ, רסנטיים במערכות ביולוגיותאוליצירת סיגנלים פלו

תהליך זה .  שוניםכסנסורים למחמצנים ומחזריםבמערכות וביולוגיות ותאיים -תאיים וחוץ-חמצון בין

ריאגנטים   של חדירותיכול אף לשמש ללימוד מנגנונים של מעברי אנרגיה ומעברי אלקטרונים וכן לגילוי 

  .  לתוך מטריצות פולימריות או אחרותמבצעים תהליך חמזור בתהליך כימי או ביוכימי

  

  .שינויים בתכונת פליטת האור של מולקולות באמצעות השליטה במצבי החמצון שלהןהן מאפשרות ליצור 

ליישומים העובדה שהמולקולות שנלמדו מסוגלות לבצע את התהליך ההפיך גם אלקטרוכימית יכולה לשמש 

 פלואורסצנטיים מקורות אורהכנת , צבעיים-מיתוג מקורות אור פלואורסצנטיים חד ורבכדוגמת , רבים

צגים אלקטרוניים פלואורסצנטיים וגם , )התקנים המסוגלים לשדר אותות אופטיים משופעלי מצב חמצון(

ועל ' אלקטרוניקה מולקולרית'המבוססים על , אלמנטי מיתוג מולקולריים במחשבים ובהתקנים אחרים

 .'פוטוניקה מולקולרית'
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Abstract 

 

The present research relates to a novel type of donor-acceptor molecular fluorescent 

switching aterials in which an efficient fluorophore is covalently bonded to an active 

redox quencher via an organic spacer. The new materials can be reversibly switched 

chemically, electrochemically or enzymatically, from a fluorescent to a non-

fluorescent state. In the present study we were able to deign, synthesize and study 

various such switches. We hope that our study will help to construct probes for the 

determination of local environmental redox properties in biology, biochemistry and 

material sciences. Our novel materials might also lay the foundation for the 

construction of electro-switchable fluorescent light sources and fluorescent electronic 

displays.  

Several types of switchable fluorescent molecular systems have already been 

discussed in the literature. They were used for pH and for metal ions fluorescence 

signaling, as oxygen sensors, etc. However, most of them lack potential versatility, 

variability, flexibility and adaptability in modifying the various sub-units. The novel 

switches prepared during the present research can be easily pre-designed, tailor made 

according to demands, easily synthesized and manipulated.  

Our novel switches are all-organic materials sharing a common composition of three sub-

units: a) a redox site composed of the couple quinone/hydroquinone redox  b) spacer and 

c) a fluorophore. All three are covalently bound to each other as shown schematically in 

the figure below: 

 

spacer  fluorophore  quinone   

 

-2e  +2e   



 
spacer  fluorophore  hydroquinone  

 

 Synthesized Novel All Organic Fluorescent Switches (AOFSs): 



 



 



 

 
As the reversible redox site we chose the quinone/hydroquinone system.  

A variety of quinones with different redox potentials were used e.g. 1,4-benzoquinoneand 

substituted 1,4- benzoquinones, naphthoquinones and anthraquinones. 

As spacer subunits we chose diamino compounds, e.g. p-phenylenediamine, piperazine or 

non-cyclic aliphatic diamines. 

As the fluorophore sub unit we chose the well known dansyl moiety. 

We intend to manipulate the molecular structures of the AOFSs by changing one or two 

of the three sub-units, as if it were a "construction game". Due to the linear molecular 

structure made of the three sub-units as shown above, and because of the diamines 

spacers which display good nucleophilicity and facile commercial availability, we 

achieve new molecular switching systems which exhibit high structural versatility. As a 

result, we can obtain a wide variety of new molecular switches, the syntheses of which 

are straightforward; each differing from the other by modifying the quinone or the spacer 

sub-units.    

All the novel compounds and intermediates were characterized by IR , Uv-vis, NMR and 

HRMS spectroscopies.  Some of the switches were also analyzed and studied by X-ray 

crystallography. 

All our novel switches do not fluoresce when in the quinonic state. This “OFF” position 

is due to the quinine, which efficiently quenches the singlet fluorescent state of the dansyl 

moiety. However, the fluorescence is switched “ON” spontaneously upon chemical or 

electrochemical reduction of the quinine to hydroquinone.  



We studied the physical data of all the new switches, and in the following table are 

summarized the relevant emission data. 

 
Compound λmax (ex) 

(nm) 

λmax (em) 

(nm) 
Q.Y. Stoke's shift, 

cm-1

Fluorescence 

lifetime (ns) 

19a 
 (methanol) 

343 526 0.011 10143  

20a 
( methanol) 

348 527 0.022 9760  

21a 
(methanol) 

333 531 0.014 11198  

22a  
(methanol) 

336 528 0.018 10822  

22a 
(acetonitrile:water, 

98:2) 

336 532 0.04 10965  

25a  
( ethanol) 

360 522.5 0.40 8640 13.09 (χ2=1.416)

25a 
(DMSO) 

360 532 0.24 8990 15.94 (χ2=1.064) 

26a  
(methanol) 

360 519 0.034 8510  

26a 
 (ethanol) 

360 511 0.043 8208  

27a  
(methanol) 

350 525 0.024 9524  

28a  
(DMSO) 

350 537 0.34 9950  

30 
(MeOH) 

350 537 0.49 9950  

32 
(MeOH) 

320 518 0.01 11945  

35a 
(CHCl3) 

350 502 0.28 8651  



36a 
(CHCl3) 

350 502 0.05 8651  

 

 

The modification is perceived in the fluorescence quenching of quinones (19)-(21) and 

the fluorescence emission of the appropriate hydroquinones (19a)-(21a).  

Variations in the quantum yields values (in methanol) of the hydroquinones (19a)-  

(21a) are observed: 0.011, 0.022 and 0.014 respectively. The highest quantum yield 

pertains to 1,4-naphthoquinone, while the lowest to chloro-1,4-naphthoquinone. 

Changing the spacer while leaving the redox and fluorophore subunits untouched, has 

a direct repercussion on the quantum yields values of the hydroquinones (e.g. (19a), 

(25a), (26a), (27a)). The highest Q.Y. value is obstained with the cyclic non-

conjugating piperazine spacer ((25a), Q.Y.  0.4.), while the lowest Q.Y. is obtained 

with the p-phenylenediamine spacer ((19a) Q.Y.  0.011.). 

Apart from the chemo-photoswitching capability, for example system 25/25a also 

exhibits electro-photoswitching properties and can act as an electrooptical signal 

generator. This attribute was demonstrated using a photo-electrochemical cell 

(indium-tin-oxide (ITO) on glass electrodes) connected to a 4.5 V battery. Direct 

voltage was applied to the electrodes immersed in a solution of 25 (3.9·10-4 M) in 

dichloromethane/acetonitrile and 0.1M TBAP and at the same time the solution was 

UV irradiated (λ=365 nm). Within a few seconds the solution started to fluoresce 

(pale green emission) at the negative electrode, while the positive electrode remained 

non-luminescent. Inversing the voltage polarity resulted in glowing at the other 

electrode. This electrophotoswitching redox process was totally reversible and 

repeatable. 

Redox state-dependent switchable fluorescent systems, which are the subject of the 

present research, and the ability to manipulate photochemical properties via redox states 

can be used as probes for either probing, or manipulating, redox processes in chemical, 

biochemical and biophysical investigations. Our new switches can also be used for 

fluorescent-based signaling of analytes in biological and chemical samples (bio-sensors 



and chemo-sensors, respectively), in studying extra- and intra-cellular reduction states, as 

sensors for other oxidizing agents and reducing agents. The redox photo-switching 

attributes of our new switches can be used in studies of electron and energy transfer 

mechanisms, in detecting the penetrability of materials (such as polymers) to redox 

reagents for controlling redox states in chemical and biological systems and in 

manipulating photo-emission properties of molecules by controlling their redox states.  

The fact that our novel switches are also electrochemically redox-active  (capable of 

electro-switch fluorescence from “off” to “on” and vice versa) might be used for various 

applications, such as single color and multi-color electro-switchable fluorescent light 

sources (devices generating redox-activated optical signals), in fluorescent electronic 

displays and also as molecular switching elements in computers and in other devices 

based on ‘Molecular Electronics’ or on ‘Molecular Photonics’. 

     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



מנגנונים תאיים לפגיעה בפעילות אינסולין על ידי מעכבי פרוטאז 

  HIVה 

  רונית בן רומנו: מגישה

  נאוה בשן' פרופ: מנחה

  תקציר

   ונקראHIVבטיפול שניתן לחולי ה  מהווים מרכיב מרכזי HIVמעכבי פרוטאז ה : רקע

Highly Active Anti-Retroviral Therapy (HAART) .ם תחרותיים של חומרים אלו הינם מעכבי

 gag-pol ו gagחלבוני ה אנזים שנחוץ לצורך עיבוד נורמלי של , וירליאספרטיל אנדופפטידאז הה

הוא מעלה את הסיכוי של החולים ,  מאוד את הפרוגנוזה של החוליםמשפרלמרות שטיפול זה . הוירליים

 ואטרוסקלרוזיס לית פריפריאליפודיסטרופיה, עמידות לאינסולין סינדרום מטבולי המתבטא בלפתח

  . מוקדמת

  

  :מטרות המחקר היו: מטרות

  .גורם לעמידות לאינסולין, נלפינויר, ים בהם מעכב הפרוטאז הוירלי/לאפיין את המנגנון  .א

 .על ידי טיפול בתרופות שונותים לעמידות לאינסולין /ים שמוביל/למנוע את הפגם  .ב

  

  :תוצאות ומסקנות

  

  :הפרוטאז על ידי מעכבי 4GLUTעיכוב ישיר של 

אינדינביר או סקוינביר גרמה לפגיעה , נלפינוירשל תאי שומן ותאי שריר ל) עד שעה( קצרה חשיפה 

 והאיחוי שלהם עם GLUT4אך לא השפיעה על העתקת נשאי ה , בקליטת הגלוקוז תלויית האינסולין

 נצפה גם וליןמכיוון שהעיכוב בקליטת הגלוקוז תלויית האינס. ממברנת הפלזמה לאחר מתן אינסולין

למעכבי נחשפו במהלך מדידת קליטת הגלוקוז לתאים כאשר התאים גורו עם אינסולין ורק לאחר מכן 

 ככל הנראה עובר אינטראקציה ישירה עם GLUT4מידע זה מציע ש  ,) דקות5-10במשך (הפרוטאז 

  .מעכבי הפרוטאז

  

  :נלפינויר מעכב את העברת סיגנל האינסולין בתאי שומן

פגעה ,  שעות לנלפינויר אך לא לאינדינויר או סקוינויר18משך  ב3T3-L1 שומן מסוג חשיפת תאי

  .בקליטת הגלוקוז תלויית האינסולין אך העלתה את קליטת הגלוקוז הבזלית ואת הליפוליזה הבזלית

 שעולה במצבי עקה GLUT1עלייה ברמתו של נשא הגלוקוז ב לוותההעלייה בקליטת הגלוקוז הבזלית 

במצב מנוחה מסביב חלבון שממוקם , ירידה בכמות פריליפיןב לוותהזמן שהעלייה בליפוליזה ב, שונים

 הירידה בקליטת הגלוקוז תלויית האינסולין . גישה לפירוק הטריגליצרידיםHSLלטיפה השומנית ומונע מ 

 שינוי בכמותמ  ולא לממברנת הפלזמהGLUT4נבעה מפגיעה בהעתקה תלויית האינסולין של נשאי ה 



GLUT4 .לאחר סקירת סיגנל האינסולין נמצא כי הטיפול בנלפינויר לא פגע בזרחון תלוי האינסולין של 

כמו כן לא נמצאה פגיעה ,  על גבי טירוזין(IRSs)הסובסטרטים שלו  ו(IR) הרצפטור לאינסולין

. p85 שנקראת PI 3-kinase עם תת היחידה הרגולטורית של IRSבאינטראקציה תלויית האינסולין של 

הטיפול ,  לעומת זאת.in vivo וגם  in vitro נמצאה תקינה גם PI 3-kinaseהפעילות של , יותר מכך

 על גבי ERK1/2ו PKB , p70S6K גרם לפגיעה משמעותית בזרחון תלוי האינסולין של נלפינוירב

   עלייה בביטוי שלבהירידה בזרחון תלוי האינסולין של קינאזות אלו על גבי סרין לא לוותה . סרין

SH2 containing 5'-phosphoinositide phosphatase (SHIP2) או של   

3'-phosphoinositide phosphatase (PTEN). הטיפול בנלפינויר לא גרם לעלייה בכמות או , בנוסף

 ו PKBפוספטאז שאחראי לדהפוספורילציה של , Ser/Thr protein phosphatase PP2Aבפעילות של 

.p70S6K  אינו נלפינוירטיפול בתוצאות אלו מציעות שהעיכוב של העברת סיגנל האינסולין על ידי 

שרשרת העברת הסיגנל על ב ה ישירככל הנראה כתוצאה מפגיעהספורילציה אלא עלייה בדהפומ כתוצאה

  .ידי אינסולין

  

ה בייצור גורם לעמידות לאינסולין בתאי שומן על ידי הגבר, נלפינויר, HIVמעכב פרוטאז ה 

   :רדיקליים חמצניים

 ,מכיוון שהעמידות לאינסולין שנגרמת בעקבות עקה חימצונית מובילה לפגיעה דומה בסיגנל האינסולין

הממצאים שלנו תומכים בכך .  על ייצור רדיקלים חמצניים בתאנלפינוירבדקנו בשלב הבא את השפעת 

יפת תאי השומן לנלפינויר גרמה לא רק חש. עקה חימצונית בתאי השומן גורם לנלפינוירשהטיפול ב

גם גרמה לעלייה  אלא GSH בכמות ה 50%ולירידה של  protein SH בכמות ה 20%לירידה של 

על מנת לעמוד על . שמשמש כמרקר לעקה חימצונית, heme oxygenase 1 של mRNAבכמות ה 

לת של אנטיאוקסידנטים נבדקה היכו, שנצפתההקשר בין העקה החימצונית לבין העמידות לאינסולין 

 ועם נלפינוירהדגרה בו זמנית של תאי השומן עם . הרגישות לאינסולין-למנוע את התפתחות אי

גרמה לירידה בעקה  MnTBAP,  ונקראשמנטרל בעיקר סופראוקסידיםחדיר לתאים אנטיאוקסידנט 

ות אלו מציעות תוצא. החימצונית ומנעה את העמידות לאינסולין שנצפתה לאחר הטיפול בנלפינויר

שהטיפול במעכב הפרוטאז נלפינויר גורם לעקה חימצונית בתאי השומן ולעקה חימצונית זו ישנה ככל 

  .הנראה תרומה נכבדת בהיווצרות אי הרגישות לאינסולין

תוצאות אלו מציעות מנגנונים תאיים להיווצרות העמידות לאינסולין בחולים שמטופלים במעכבי , יחד

על מנת למנוע את תופעות ומציגות את הפוטנציאל הקיים בשימוש באנטיאוקסידנטים הפרוטאז הוירלי 

  .הלוואי המטבוליות של טיפול מציל חיים זה

  

  

  



 
 

 

Cellular Mechanisms for HIV Protease Inhibitors Induced 

Insulin Resistance 

Ronit Ben-Romano 

Prof. Nava Bashan 

Summary 
 

Background: HIV protease inhibitors (HPI) are integral components of Highly Active Anti-

Retroviral Therapy (HAART) used to treat HIV infection. Those agents are potent 

competitive inhibitors of the HIV aspartyl endopeptidase, an enzyme required for normal 

processing of the gag and gag-pol HIV proteins. The HAART therapy although dramatically 

improved the prognosis of the patients, has subjected them to the development of a metabolic 

syndrome, which include peripheral lipodystrophy, insulin resistance and premature 

atherosclerosis. 

Aims: The aims of the study where: 

a. to Characterize the mechanism/s by which the HIV protease inhibitor nelfinavir 

causes insulin resistance  

b. to prevent the defect/s leading to the insulin resistance by pharmacological 

manipulations.  

Results and Conclusions:  

Direct inhibition of GLUT4 by protease inhibitors:  

Short Exposure (up to 1h) of  3T3-L1 adipocytes or L6 myotubes to nelfinavir, indinavir or 

saquinavir resulted in impaired insulin stimulated glucose uptake (ISGT), but had no effect 

on the translocation and full insertion of GLUT4 to the plasma membrane following insulin 



 
 

stimulation. Since inhibition of ISGT is observed even when the agents are present after 

insulin stimulation, only during the glucose transport assay ( typically a 5-10 min assay) this 

data suggest  that GLUT4 is likely to interact directly with the HPIs.  

Nelfinavir inhibit insulin signaling in adipocytes: 

Exposure of  3T3-L1 adipocytes for 18 h to nelfinavir but not to other protease inhibitors, 

resulted in impaired ISGT  but increased basal glucose uptake and increased basal lipolysis. 

The increase in basal glucose uptake was associated with elevated level of the glucose 

transporter 1 ( GLUT1) known to be elevated in stress states, while the elevation in lipolysis 

was associated with reduction in perilipin content, a protein located under basal conditions at 

the phospholipids interphase of  the triglyceride droplet and  believed to limit Hormone 

sensitive lipase access to its substrate. The  reduction in ISGT could be attributed to impaired 

GLUT4 translocation to the plasma membrane, with no change in total GLUT4 content. In 

screening the insulin signaling cascade we could demonstrate that nelfinavir treatment did 

not impaired insulin stimulated tyrosine phosphorylation of the insulin receptor (IR) and 

insulin receptor substrates (IRSs), as well as the association between IRSs and the p85 unit of 

PI 3-kinase.  Moreover, the in vitro and in vivo activity of PI3K remain intact. However, 

nelfinavir treatment severely impaired the insulin stimulated Serine phosphorylation of 

protein kinase B (PKB), of ERK1/2 and of p70S6 kinase. The reduction in insulin stimulated 

serine phosphorylation of those kinases was not associated with  increased expression of the 

SH2 containing 5'-phosphoinositide phosphatase (SHIP2) or of the 3'-phosphoinositide 

phosphatase (PTEN). Additionally, the amount and activity of  the Ser/Thr protein 

phosphatase PP2A,  which is known to dephosphorylate PKB, p70S6 kinase was not 

increased in nelfinavir treated cells. Taken together those results suggest that the inhibition of 

insulin signaling by nelfinavir treatment is not related to increased dephosphorylation but 

rather directly impair the insulin signaling cascade.  



 
 

The HIV protease inhibitor nelfinavir induces adipocyte insulin resistance through the 

induction of oxidative stress  

Since oxidative stress induce insulin resistance at the same stage as nelfinavir we next assess 

the effect of nelfinavir on ROS production. Our  observations strongly suggest that nelfinavir 

induces oxidative stress in 3T3 adipocytes. Not only that the exposure of 3T3-L1 adipocytes 

to nelfinavir induced a 20% decrease in total protein SH gourps, and a 50% decrease in 

cellular GSH content,  it also induced a time-dependent increase in the mRNA content of 

heme oxygenase 1, which we use as a marker to oxidative stress. To establish a cause-effect 

relationship between nelfinavir-induced oxidative stress and insulin resistance, cellular anti-

oxidant defense capacity was enhanced by treatment with antioxidants. To this end, co-

treatment of 3T3-L1 adipocytes with nelfianvir and the permeable superoxide dismutase 

mimetic MnTBAP reduce oxidative stress and prevent the nelfinavir induced insulin 

resistance. Thus we conclude that the HPI nelfinavir induces oxidative stress in adipocytes 

which can contribute to the development of insulin resistance in those cells.  

Collectively, those results provide cellular mechanisms for the induction of insulin resistance 

in HPI treated patients and shed light on the potential of antioxidant intervention in HAART 

to prevent the associated metabolic side-effects of this otherwise life-saving therapy.    
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Gene-Environment Interaction and the Physiology of Chronic, Sub-
threshold Exposure to Organophosphates 

 
Author: Ronald Orie Browne, M.D. 

Advisor: Alon Friedman, M.D., Ph.D. 
 

 

Inherited, experiential and environmental factors are all presumed to contribute 

towards higher brain functions in humans. However, quantitative evaluation of such 

contributions between them has been found to be very difficult. I approached this 

issue by employing biochemical, genetic, neurophysiologic and neuropsychological 

methods to reveal the relation between environmental exposure and inherited 

sensitivity to organophosphate pesticides (OPs) in an exposed population. I also 

developed a rat model of chronic, sub-threshold OP exposure in an effort to 

characterize alterations in brain physiology following exposure. OPs, known 

inhibitors of acetylcholinesterase (AChE), are used extensively throughout the world. 

Recent studies focused on the ACHE/PON1 locus as a determinant of inherited 

susceptibility to environmental OP exposure. To explore the relationship of 

corresponding gene-environment interactions on brain activity I integrated 

neurophysiologic, neuropsychological, biochemical and genetic methods. Here, I 

report that sub-threshold OP exposure leads to discernible physiological consequences 

that are significantly influenced by inherited factors. Cortical EEG analyses by 

LORETA revealed significantly decreased theta activity in the hippocampus, 

parahippocampal regions and the cingulate cortex as well as increased beta activity in 

the prefrontal cortex of exposed individuals—areas known to play a role in 

cholinergic-associated cognitive function. Neuropsychological testing led by Prof. 

Kofman and Dr. Berger of the Department of Behavioral Sciences identified a 

significant deficit in visual recall in exposed individuals. Other neuropsychological 

tests showed no significant differences between exposed and non-exposed individuals, 

attesting to the specificity of my findings. In blood tests, chronically exposed 

individuals exhibited increases in paraoxonase and arylesterase activities and reduced 

serum acetylcholinesterase activity. Notably, specific paraoxonase genotypes were 

found to be associated with these exposure-related changes in blood enzyme activities 

and abnormal EEG patterns. Gene-environment interactions involving the 

ACHE/PON1 locus may thus be causally involved in determining the physiological 



response to OP exposure. As the parahippocampal region is known to be involved in 

cognitive processing and showed significant involvement in the human study I elected 

to study this brain region in an animal model of chronic, sub-threshold OP exposure. 

The study was designed to characterize long-lasting effects of chronic, sub-threshold 

organophosphate exposure on cholinergic mediation of electrophysiology and 

rhythmogenesis in the entorhinal cortex. Biochemical testing of brain tissue revealed 

decreased activity of AChE and increased BChE activity. Furthermore, OP exposure 

tended to alter entorhinal cortex electrophysiology in a manner consistent with known 

effects of anticholinesterase exposure, such as downregulation of muscarinic 

receptors. Field depression of EPSPs tended to be less in exposed animals compared 

to control, and higher concentrations of ACh were required to induce spontaneous 

activity in the entorhinal cortex of exposed rats. Depression of field potentials and 

spontaneous activity in the entorhinal cortex have been linked to long-term 

potentiation, a cellular correlate of memory. Therefore, these basic functions of the 

entorhinal cortex may play a role in higher level cognitive functions that have been 

reported to be disrupted after OP exposure. Here I present my data which suggest a 

new mechanism to explain the interactions between environmental and genetic factors 

in brain injury following chronic, sub-threshold OP exposure. 
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Abstract 

The art of making information available at all times has become a difficult 

task nowadays. The set of possible failures in storage systems is too large to be 

predicated in advance. New methods and techniques are continuously investigated. 

Self-stabilizing techniques introduce an elegant solution for designing fault-tolerant 

storage systems. A system is self-stabilizing if, starting in any state, the system, 

converges to the specified designed behavior. Therefore, following an interval of 

transient faults, the algorithm converges to the expected behavior. 

Self-stabilizing algorithms were introduced in order to solve fundamental 

distributed tasks. For example, passing a token in a ring, leader election and data-link 

protocols. In this thesis, we show that self-stabilizing algorithms can be designed for 

high-level applications. We introduce a self-stabilizing distributed storage system. We 

start with a self-stabilizing distributed file system that is designed for a LAN or an 

organizational WAN. Then, we introduce a self-stabilizing management algorithm for 

a peer-to-peer storage system. The design allows users to connect to an Internet scale 

storage network and benefit from the robustness provided by the large number of 

servers. We conclude with a self-stabilizing asynchronous consensus design that 

addresses how multiple copies can be made consistent. Consistency is an inherent 

requirement of any distributed storage system. We explore the properties of self-

stabilizing asynchronous consensus in presence of crashes. 



Self-stabilizing distributed file system. 

Our first design addresses the most common method for storing information - 

the file system. Today's personal computers and workstations store information using 

server based storage. Such storage systems are vulnerable to data access disruptions, 

due to crashes or network faults. In contrast, a distributed file system that stores 

information on multiple servers (or replicas) provides high availability and high 

performance. However, storing information in multiple servers requires that the file 

system will provide data consistency across servers and clients. In addition to data 

consistency issues, the file system must address the cost of communication between 

servers and clients. The system needs to offer short communication edges between 

servers and to provide a close-by server for each client. 

Our file system constructs and maintains a spanning tree of replicas and 

caches (i.e., clients). The spanning tree is constructed and maintained by a self-

stabilizing leader election algorithm, a modified version of the self-stabilizing update 

algorithm, and a communication radius optimizer algorithm that uses binary-search 

techniques. A self-stabilizing (tree-based) synchronizer is used to enforce file-system 

semantics (for read and write operations) and synchronizes the content of replicas and 

caches. The synchronizer verifies that both directories and files are consistent across 

servers and provides a locking mechanism to synchronize access to files. A prototype 

of the system has been implemented for the Linux operation system to demonstrate 

the practicality of the design. 

HyperTree for self-stabilizing peer-to-peer systems. 

A file system provides a robust solution for office networks. However, storing 

information on the Internet introduces new applications and benefits. The large-scale 

of the Internet provides an attractive media for long-term online content distribution 

and storage. Accessing remote information from various locations is simple when 

using the Internet. We note the fact that peer-to-peer systems are becoming popular 

for content distribution and are capable of providing long-term information storage. 

However, peer-to-peer systems include a large number of autonomic (uncontrolled) 

processors; such systems are prone to faults. Therefore, it is extremely important to 

design peer-to-peer systems that automatically regain consistency or, in other words, 

are self-stabilizing. 



We present a deterministic structure that defines the entire (IP) pointers 

structure among the peer-to-peer machines, for every n machines; i.e., defines the next 

hop for the insert, delete, and search procedures of the peer-to-peer system. Thus, the 

consistency of the system is easily defined, monitored, verified, and repaired. 

Our HyperTree (distributed) structure and algorithm, which supports the peer-

to-peer procedures while ensuring that the out-degree and the in-degree (the number 

of outgoing/incoming pointers) are b logb n where n is the actual number of machines 

and b is an integer parameter greater than 1. Moreover, the HyperTree ensures that the 

maximal number of hops involved in each procedure is bounded by logb n. Our design 

is easily integrated into our distributed file system. Thus, extending the simple file 

system mechanism to a global distributed file system. 

A self-stabilizing consensus framework. 

The introduction of multiple replicas requires new consistency checks. 

Accessing any replica must return the same data object content. Hence, consensus is 

fundamental when multiple replicas are available. Consensus is impossible in an 

asynchronous execution in the presence of failures. Fortunately, there are consensus 

algorithms that preserve safety (i.e., processors never decide on different values). 

Liveness is achieved in well-behaved executions. Failure detectors form a mechanism 

that captures the synchronization requirements to obtain the well-behaved executions 

and, therefore, the liveness. 

We present a self-stabilizing failure detector, asynchronous consensus and 

replicated state-machine algorithm suite, the components of which can be started in an 

arbitrary state and converge to act as a virtual state-machine. We define new 

requirements for consensus that fit the on-going nature of self-stabilizing algorithms. 

Such requirements consider the fact that the system may reach an arbitrary state due 

to a transient fault, causing a temporary violation of the safety property of the 

consensus. The wait-free consensus (and the replicated state-machine) algorithm 

presented is a classic combination of a failure detector and a (bounded memory) 

rotating coordinator consensus that satisfy both eventual safety and eventual liveness. 

Several new techniques and paradigms are introduced. The bounded memory 

failure detector abstracts away synchronization assumptions using bounded heartbeat 

counters combined with a balance-unbalance mechanism. The practically infinite 



paradigm is introduced in the scope of self-stabilization, where an execution of, say, 

264 sequential steps is regarded as (practically) infinite. Finally, we present the first 

self-stabilizing wait-free reset mechanism that ensures eventual safety and can be 

used in other scopes. 

The asynchronous consensus assists our distributed file system in ensuring that 

replicas are consistent. 



  
  
  

  
  . משותף לבעיות אילוצים מבוזרותחיפוש               :נושא

  .רועי זיוון:       שם המגיש
.אמנון מייזלס'  פרופ:      שם המנחה

  
  

   תקציר
  

. בעיות אילוצים מבוזרות מורכבות מסוכנים אשר לכל אחד מהם רשת אילוצים מקומית
הסוכנים נותנים . ים אחריםמשתני הסוכנים מאולצים גם עם משתנים השייכים לסוכנ

השמות למשתנים שלהם בניסיון למצוא השמה שאינה מפרה אילוצים מקומיים ואילוצים 
  .עם משתנים של סוכנים אחרים

כל הסוכנים .     תהליך חיפוש של השמה קונסיסטנטית לכל הסוכנים הוא אלגוריתם מבוזר
של בעיות אילוצים מבוזרות המודל . משתפים פעולה בחיפוש אחר פיתרון גלובלי לבעיה

ברוב המחקרים בתחום פרטיות נחשבת הגורם . מניח כי נתוני הבעיה אינם ניתנים למרכוז
  . הסיבה העיקרית לכך היא שמירה על פרטיות.להנחה זו
 הראשון לפתור בעיות אילוצים מבוזרות היה על ידי חיקוי  תהליך החיפוש ן    הניסיו

. לגוריתם כזה ההשמות למשתנים מתבצעות באופן סידרתיבא. בבעיות אילוצים מרוכזות
משתמשים בהודעה מיוחדת המשמשת , על מנת לבצע תהליך סידרתי זה במערכת מבוזרת

גם לאחסון ההשמה הנוכחית של האלגוריתם וגם כאסימון אשר רק הסוכן המחזיק בו רשאי 
טות שפותחו בעוד שתהליך כזה מאפשר מימוש של האלגוריתמים והשי. לבצע השמה

 תהליכים בכל רגע נתון אינם פעילים n-1לפיתרון בעיות מרוכזות העובדה שבתהליך כזה 
, כלומר(עודדה את החוקרים בתחום לחפש דרכים להשיג יעילות באמצעות חישוב משותף 

  ).תהליך חיפוש בו מספר סוכנים יבצעו חישוב בו זמנית
 המבוזר היא לאפשר לתהליכים לבצע  לייעל את תהליך החיפושת    דרך אינטואיטיבי

זמן החישוב הכללי יכול להתקצר כתוצאה מחישוב . פעולות חישוב והשמה בו זמנית
. Asynchronous Backtracking (ABT)רעיון זה היווה את החידוש באלגוריתם . משותף שכזה

  נותנים השמותABT-סוכנים ב, על מנת להימנע מההמתנה הנדרשת באלגוריתם סידרתי
למשתנים שלהם בצורה אסינכרונית בלי להמתין להשמות של סוכנים במיקום גבוהה יותר 

 יהיה שלם ונכון קיים סדר סטטי של כל הסוכנים ABTבכדי ש ].   43, 32, 4[בסדר הסוכנים 
  ).Nogoods(ונשמרות השמות חלקיות שאותרו כלא קונסיסטנטיות במהלך החיפוש 

המעבר .  מספר אספקטים של ביצוע חיפוש משותף בבעיות אילוצים    ִּדיֶסְרַטְצָיה זו חוקרת
מהצורך לפתור בעיה מרוכזת לצורך לפתור בעיה מבוזרת אשר אינה ניתנת למרכוז כופה 

בפרט מושגות שלוש מטרות  . של הבעיהשל ביזור לתכונה םמספר אתגרים ייחודיי
  .שתרומתן לתחום בעיות האילוצים המבוזרות זכתה להערכה רבה

 לחקור כיצד תכונות המערכת המבוזרת המאפשרת חישוב ה    המטרה הראשונה היית
שני . משותף ואסינכרוני יכולות להיות מנוצלות להגברת יעילות אלגוריתמי חיפוש

אלגוריתמים המנצלים את האפשרות לחישוב משותף אך נמנעים מעיבוד נתונים לא 
  .נבדקו ופורסמו,  עוצבו,קונסיסטנטיים כתוצאה מאסינכרוניות המערכת

מעבד השמה חלקית יחידה באופן , Asynchronous Froward-checking (AFC),     הראשון
 סוכנים מעבדים AFCבאלגוריתם . Forward Checking (FC)סידרתי ובאופן אסינכרוני מבצע 

 על מנת לעצור את תהליך ההשמה אצל סוכן שהשמתו אינה קונסיסטנטית עם FCהודעות 
המאמר .  באופן משמעותיABT משפר את הביצוע של AFCאלגוריתם . תנים עתידייםמש

  ].Constraints]26ורנל ' פורסם בזAFCהמתאר את 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ב). חיפוש משותף(Concurrent Search      האלגוריתם השני  אשר עוצב בִּדיֶסְרַטְצָיה זו הוא 
 Concurrent Searchכל .  מספר תהליכי חיפוש סדרתיים מורצים על בעיית אילוצים מבוזרת

התהליכים מבוצעים באופן אסינכרוני על ידי כל הסוכנים ובכך מושג שיתוף בחיפוש 
 מריץ מספר דינאמי של Concurrent Searchהאלגוריתם . וקיצור זמן הריצה למציאת פיתרון

 האלגוריתם משתנה באופן דינאמי דרגת המקביליות של.  תהליכי חיפוש סדרתיים
 Concurrent Dynamic, גרסא משופרת של חיפוש משותף. ומאפשרת איזון עומס אוטומטי

Backtracking (ConcDB) , הוצגה בכנסCP-2004] 49 .[ המאמר המלא על חיפוש משותף
חיפוש ,  AFC- וABTמלבד שיפור זמן הריצה של . Artificial Intelligence (AIJ)ורנל 'פורסם בז

משותף עמיד בפני עיכובי הודעות בניגוד לאלגוריתמים סדרתיים ואלגוריתמי 
Asynchronous Backtracking)  5ראו פרק.(  

 שהושגה בִּדיֶסְרַטְצָיה זו היא מציאת שיטה לחישוב זמן ריצה  של ה    המטרה השניי
 לבעיות מרוכזות  המדדים המקובלים. אלגוריתם חיפוש הרץ בסביבה מבוזרת אסינכרונית

 סינכרוני שבו זמן ריצה רמצד שני סימולאטו. אינם מתאימים למדידת חישוב מקבילי משותף
, בנוסף. נימדד  בסבבי חישוב אינו מייצג את עלות החישוב של כל סוכן בכל סבב

בכדי ].  47[סימולאטור סינכרוני נותן יתרון לאלגוריתמים המרוויחים ממודל סינכרוני 
מוצעת ,  זמן הריצה של אלגוריתמי חיפוש הרצים בסביבה מבוזרת אסינכרוניתלאמוד את
השיטה החדשה מדווחת זמן ריצה מדויק של אלגוריתמים מבוזרים . ה חדשהשיטת מדיד

מחקר זה . הרצים בסביבה אסינכרונית ומאפשרת מדידה במערכות בהן הודעות מתעכבות
והיווה את הבסיס למחקר של , ]Archives of Control Sciences (ACS)] 55ורנל 'התפרסם בז

 Annals ofורנל 'ביצועי אלגוריתמים בסביבות מבוזרות עם עיקובי הודעות שפורסם בז
Mathematics and Artificial Intelligence) AMAI] (54.[  

ת     מאפיין משותף לשני האלגוריתמים שעוצבו ותוארו בִּדיֶסְרַטְצָיה זו הוא שבשניהם השמו
יוריסטיקות סידור באפשר לחזק אלגוריתמים אילו על ידי שימוש . בוצעות באופן סידרתימ

לאחרונה התגלה במחקרים שונים כי יוריסטיקות לסידור .  באופן פשוטתמשתנים דינאמיו
, אשר משפרות את זמן הריצה של אלגוריתמים לפיתרון בעיות מרוכזות, משתנים דינאמי

 26[גוריתמים סדרתיים לפיתרון בעיות אילוצים מבוזרות משפרות את זמן הריצה של אל
,8.[  

סדר , Asynchronous Backtracking כאשר מנתחים את החולשות העיקריות של אלגוריתם 
. הסוכנים הסטטי שלו מתגלה כחיסרון בהשוואה לאלגוריתמים המבצעים השמות סדרתיות

ר בִּדיֶסְרַטְצָיה זו והיא לאפשר  הציבה את המטרה המאתגרת ביותABTהכרה זו בחולשה של 
מטרה זו הושגה על ידי הגבלת הסוכנים להצעת . ABT - שימוש בסדר סוכנים דינאמי ב

 ABT_DOאלגוריתם . שינויי סדרים  המתואמת עם התקדמות תהליך החיפוש על עץ החיפוש
)ABTבגודל  ומשתמש בזיכרון סוכנים/ דינאמי של משתניםמאפשר סידור)  עם סידור דינאמי

 -במובנים רבים אלגוריתם זה הוא פריצת דרך אחרי עשור של מחקר שעסק ב.  פולינומיאלי
ABTעל המאמר שהציג אלגוריתם זה זכינו בפרס מאמר מצטיין בכנס .  עם סדר סטטי בלבד

CP-2005] 51 .[ורנל 'המחקר המלא פורסם בזConstraints] 53.[  
ן וההצלחה של שימוש ביוריסטיקות סדר שונות ב ניתוח של הכישלו,     במחקר מאוחר יותר

ABT_DOיוריסטיקה זו היא המוצלחת ביותר .  הוביל לעיצוב של יוריסטיקה משולבת
  ].   CP-2007] 56כנס עבודה זו תוצג ב. ABT_DOבשילוב עם 
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Abstract 

Monoterpenes and sesquiterpenes are important contributors to many fruit and floral 

fragrances. The C10 monoterpenes are known to be synthesized by the condensation 

of the two 5-carbon isomers, isopentenyl diphosphate (IPP) and dimethylallyl 

diphosphate (DMAPP) resulting in geranyl diphosphate (GDP) the common substrate 

for monoterpenes. The C15 sesquiterpenes, in turn, are synthesized by the sequential 

condensations of one DMAPP and two IPP molecules resulting in farnesyl 

diphosphate (FDP) the common substrate for sesquiterpenes. In plants, both IPP and 

DMAPP are synthesized via two parallel pathways, the mevalonate (MVA) pathway 

localized in the cytosol and the deoxyxylulose phosphate pathway (DOXP) localized 

in the plastid. Tomato (Solanum esculentum) fruit is commonly used as a model to 

study the biosynthesis of isoprenoids. The tomato cytosolic terpenoid pathway is very 

active mainly during early fruit development to produce sterols and hormones while 

the plastidial terpenoid pathway is more active in ripening fruits, leading mainly to the 

production of the red tetraterpene pigment lycopene. Nevertheless, ripe fruits contain 

only minute amounts of monoterpenes and sesquiterpenes. To test the potential of 

metabolic engineering the tomato terpenoid pathway to effectively modify aroma and 

taste properties of the fruits we isolated and characterized genes involved in volatile 

terpenoid metabolism from basil and expressed two of them in tomatoes.  

An EST database constructed from basil oil glands revealed four contigs encoding 

proteins with sequence homology for known sesquiterpenes. Expression of the cDNAs 

in E. coli followed by enzymatic assays identified these proteins as γ-cadinene 

synthase (CDS), selinene synthase (SES), α-zingiberene synthase (ZIS), and 

germacrene D synthase (GDS), named after the major compounds they produce in 

vitro. However, these enzymes produced other sesquiterpene compounds as well from 

FDP. Further characterization of zingiberene synthase (ZIS) gene isolated from lemon 

basil revealed that ZIS can also produce monoterpenes (such as α-thujene and α-

pinene) from geranyl diphosphate (GDP). To enhance monoterpene content in tomato 

fruits by the diversion of the tomato plastidial terpenoid pathway, we expressed the 

 A



basil geraniol synthase (GES) gene under the control of the tomato polygalacturonase 

(PG) promoter. GES catalyzes the conversion of GDP to geraniol, an acyclic 

monoterpene alcohol with an intense rose scent. Transgenic fruits accumulated high 

levels of geraniol (rose-scented) and geraniol derivatives, including citral (geranial 

and neral, lemon-scented), citronellol (rose-scented), and geranic, neric and citronellic 

(green-floral odor) acids that were not detected or were found only in minute 

concentrations in control fruits. The levels of other monoterpenes, such as myrcene, 

allo-, cis β-, and trans β-ocimene, and limonene also increased dramatically in 

transgenic fruits. Untrained taste panelists reported marked differences in the overall 

aroma and taste of the transgenic tomato fruits. In comparison with control fruits, the 

levels of lycopene were 50% lower in transgenic fruits; the concentrations of 6-

methyl-2-heptenone and geranyl acetone, both of which are derived from lycopene, 

were also lower in the transgenic fruit. Thus, the metabolic flow to lycopene was 

diverted to the production of monoterpene aroma volatiles. To test the ability to divert 

the tomato cytosolic terpenoid pathway and the availability of FDP for the production 

of volatile sesquiterpenes, tomato plants were also transformed with the basil ZIS 

cDNA coupled to the PG promoter. Transgenic ripe fruits accumulated high levels of 

α-zingiberene (100-1500 ng/g fresh weight) and other sesquiterpenes, such as α-

bergamotene, 7-epi-sesquithujene, β-bisabolene and β-curcumene, while no 

sesquiterpenes were detected in non-transformed control fruits. The ZIS-transgenic 

fruits also produced monoterpenes, such as α-thujene, α-pinene, β-phellandrene and 

γ-terpinene (1-30 ng/g fresh weight), that were not detected or were found only in 

minute concentrations in control fruits. Since the ZIS protein apparently lacks a transit 

peptide and is probably localized in the cytosol, the production of monoterpenes in the 

transgenic tomatoes suggests that a pool of geranyl diphosphate is available in the 

cytosol. The phenotype of the ZIS-transgenic tomatoes was the same as that for wild-

type tomatoes with regard to plant vigor and shape, but the former exhibited a small 

decrease in lycopene content. This study demonstrates that the synthesis of both 

monoterpenes and sesquiterpenes can be manipulated by the ectopic expression of a 

single gene in tomato fruit. In conclusion, our data clearly indicate that improvement 

of fruit aroma and taste by genetic engineering is feasible for tomato and that this 

technological approach has great potential for modifying the aroma and taste of other 

carotenoid-accumulating crops. 
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  הנדסה מטבולית של מסלול הטרפנואידים בפרי העגבנייה: נושא העבודה

    ריקנטירחל דוידוביץ: המגיש

  יוסי מזרחי' אפרים לוינסון ופרופ' דר, ירון שטרית' דר :מנחים

  

  תקציר

הם הקבוצה הגדולה מבין התרכובות האורגניות בצמחים וחלק ) הנקראים גם איזופרנואידים(טרפנים 

הטרפנים . ירקות ותבלינים את הארומה המיוחדת להם, המקנים לפירות ם ריחנייםחומריניכר מהם  הם 

ססקוויטרפנים , )C10(מונוטרפנים : פי מספר יחידות האיזופרן המרכיבות אותם-לקבוצות עלנחלקים 

)C15( , דיטרפנים)C20 (מסלול : י אחד משני מסלולים מטבוליים"יחידות האיזופרן נוצרות ע. וכן הלאה

מסלול החומצה המבלונית ). DXP(ומסלול דיאוקסיקסילולוז פוספט , )MVA(החומצה המבלונית 

)MVA (ובמסלול זה נוצרים , מיטוכונדריהמתרחש בבעלי חיים ובצמחים עילאיים בציטופלזמה וב

מתרחש בפלסטידות וממנו נוצרים ) DXP(מסלול הדיאוקסיקסילולוז פוספט .  וסטרוליםססקוויטרפנים

המסלול הפעיל , Lycopersicon esculentum, פרי העגבנייהב. טרפניםאוטטר, טרפנים-די, רפניםמונוט

הפעיל מסלול וה מוביל בעיקר ליצירת סטרולים המשתתפים בתהליך התפתחות הפריבציטוזול 

רמות , למרות זאת.  במהלך הבשלת הפריlycopeneמוביל בעיקר ליצירת הקרטנואיד בפלסטידות 

 בעגבנייה נמוכים יחסית ולכן ביטוי של טרפן סינתאזות בעגבנייה יכול ם והססקוויטרפניהמונוטרפנים

   .להביא לשינויים בולטים בפרופיל הנדיפים של הפרי

, מצמח התבלין בזילאופיינו תחילה מספר גנים המשתתפים בביוסינתזה של טרפנים נדיפים במחקר זה 

Ocimum basilicum ,ים כמו המונוטרפנים המכיל חומרי ארומה חשובcitral) ו) ריח לימון-geraniol 

על יצירת  בעגבנייה נבחריםנבחנה ההשפעה של ביטוי גנים לאחר מכן ו )ריח ורדים מתקתק(

  . ועל מגוון החומרים הנדיפים בפריהטרפנואידים

של בזיל לגנים ידועים המשתתפים בביוסינתזה של שמן לוטות במ  שנוצרהESTהשוואת ספריית 

שמיצרות  גנים המקודדים לאנזימים מקבוצת הססקוויטרפן סינתאזות 4לבידודם של  ההוביל, פניםטר

הגנים בוטאו במערכת ביטוי . Farnesyl diphosphate (FDP)ססקוויטרפנים נדיפים מהסובסטראט 

 פ התוצרים"עכונו האנזימים שבודדו . GC-MSבקטריאלית ותוצרי האנזים הרקומביננטי זוהו במכשיר 

 α-zingiberene synthase (ZIS),    γ-cadinene synthase (CDS) ,selinene: העיקריים שלהם

synthase (SES)ו -germacrene D synthase (GDS) .הגן המקדד לאנזים ל-zingiberene 

synthaseט באופן יותר מעמיק ונבדקה פעילות החלבון הרקומביננטי בנוכחות הסובסטראן אופיי 

.Geranyl diphosphate (GDP)  לאנזים שנמצאzingiberene synthase  גם יכולת  לפעול

  .-sabinene ו α-pinene ,α-thujene  כמו מונוטרפנים ולייצרGDPכמונוטרפן סינתאז בנוכחות 

לבחון את בוטאו בעגבניות במהלך ההבשלה כדי שבודדו מבזיל ומקדדים לטרפן סינתאזות שני גנים 

הביטוי כוון . פנואידים בפלסטידות והציטוזול ועל מגוון החומרים הנדיפים בפריהשפעתם על יצירת הטר

מסלול הטרפנים הפעיל .  המשפעל ביטוי בפרי מבשילPolygalacturonase (PG)י הפרומוטור "ע
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הובילה לייצור  שפעילותו  geraniol synthaseהמונוטרפן סינתאז י ביטוי"בבפלסטידות הוסט ע

geraniol260-360ברמות של  הטרנסגניות  בעגבניות ng/gFW לעומת פירות ביקורת שלא ייצרו 

geraniol .מהלך הצטברות ה-geraniolבפירות הבשלים תאם למהלך ביטוי הגן geraniol synthase  

 geraniol- הצטברות ה,כלומר. ולפעילות הגבוהה של מונוטרפן סינתאז שנמצאה בפירות הטרנסגנים

  GDP בפירות הטרנסגנים ושהסובסטראט geraniol synthase-הייתה תוצאה ישירה של פעילות ה

 הצטברו גם חומרים geraniol-בנוסף ל. שנוצר במסלול הביוסינתזה של הקרטנואידים היה זמין לאנזים

 citronellic- וneral) citral( ,citronellol ,geranic acid ,neric acid- ו geranial: נדיפים נוספים

acid 100-1500( הצטברו בריכוז גבוה ng/grFW (ו-nerol ,citronellal ,geranyl acetate ,

citronellyl acetateו -rose oxide 5-100( שהצטברו בריכוזים נמוכים יותר ng/grFW .( החומרים

 אנזימים י" ע geraniol שנוצרו כתוצאה ממודיפיקציות שונות שלgeraniolל הם נגזרות של "הנ

-ביטוי ה.  כסובסטראט והם משתתפים במטבוליזם המשניgeraniol-אנדוגניים שיכולים להשתמש ב

geraniol synthase וצבעם של הפירות הטרנסגנים נוטה לפחיתה ניכרת של ליקופן בפרי הבשל גם  גרם

פירות לעומת  50%- ביותר מירדובפירות הטרנסגנים  lycopene- והphytoene-הת ורמ. לכתום

בפירות הטרנסגנים רמות הקרטנואידים הירידה ב .לא השתנו β-carotene-רמות הש  בעוד,הביקורת

נדיפות שמקורן בחיתוך שהן מולקולות , הובילה גם לירידה בכמות של חלק מהנוראיזופרנים

 ונגזרותיו מהווים מרכיב חשוב בארומה של צמחים רבים  geraniolקבוצת החומרים. קרטנואידים

יצירת החומרים האלה בעגבניות הטרנסגניות הוביל לשינוי משמעותי בטעם וריח העגבנייה כפי שנמצא ו

וציינו כי יש להם , חדים הבחינו בניחוחות המיורוב הבוחנים. בוחנים 82במבחני טעם שנערכו בקרב 

את טעמה של העדיפו המשתתפים (60%)  יותר ממחצית .גרניום פרחי ולימונית, ורדים, בושם ריחות של

  . העגבנייה הרגילה את  העדיפו מהטועמיםכשליש. העגבנייה הריחנית

 ופעילותו הביאה לייצור  zingiberene synthaseי ביטוי הגן "מסלול הטרפנים הפעיל בציטוזול הוסט ע

.  ססקוויטרפנים נוספים13- ו α-zingibereneשל הססקוויטרפן ) ng/grFW 5-1000(רמות גבוהות 

, ססקוויטרפנים לא השפיע על הצטברות סטרולים וטריטרפנים שהם התוצר הסופי של המסלולייצור ה

עגבניות   , בנוסף לססקוויטרפנים. זמין, שהינו אבן הבניין המשותף,  FDPולכן ניתן להסיק כי 

-γ- ו α-thujene צברו גם מונוטרפנים חדשים כמו zingiberene synthaseטרנסגניות שביטאו 

terpineneהצטברות המונוטרפנים נבעה מהפעילות של .  שלא נמצאו בעגבניות הביקורתzingiberene 

synthase  עם הסובסטראט GDP , דבר המעיד על הזמינות שלGDPפעילות זו הובילה .  גם בציטוזול

  . ומעידה על יחסי גומלין בין מסלול הטרפנים הציטוזולי למסלול הפלסטידיlycopene-לירידה קטנה ב

 ניתנים להסטה לשם ייצור של השני המסלולים המקבילים לייצור טרפנים בעגבניי כי הראנועבודה זו ב

 של גן יחיד המשתתף נמצא שהביטוי .י ביטוי של מונוטרפן וססקוויטרפן סינתאזות"טרפנים נדיפים ע

י "ם נדיפים עבמטבוליזם משני יכול להביא לייצור של יותר מעשרה חומרים חדשים וכי ייצור של טרפני

שיטה זו יכולה להיות . הסטת מסלול טרפנים פעיל יכול להוביל להעשרת הארומה והטעם בפרי העגבנייה

  .אבטיח ומלון, פלפל, ישימה גם עבור פירות וירקות נוספים בעלי מסלול טרפנים פעיל כגון גזר
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ידי טקסול בשורות תאי קרצינומה -המנגנון הציטוטוקסי במוות תאי המושרה על

  הומניים של השחלה והשד

  זיידמן רחל :מאת

  פרופסור מרינה וולפסון :מנחה

  

רוב החולות מאובחנות . סרטן השחלה הינו הגורם המוביל בתמותת נשים כתוצאה מסרטן גניקולוגי בעולם

מכיוון שסרטן השחלה מתגלה . גורמי הסיכון למחלה זו כמעט ואינם ידועים, כיום. בשלבים מאוחרים של המחלה

סיכויי ההישרדות של , כאשר האפשרויות לטיפול מוצלח מוגבלות ביותר, כלל בשלב מתקדם של המחלה-בדרך

  .החולות מועטים

ול בסוגי סרטן סרטנית ממקור טבעי אשר נמצאה כיעילה בטיפ-הנו תרופה אנטי) Taxol®, Paclitaxel(טקסול 

ניסויים מוקדמים שנערכו בתאים מטופלים בריכוזים גבוהים של טקסול הראו . ובעיקר בסרטן השחלה והשד, שונים

כיום ידוע כי בנוסף להשפעתו . דרך האצת פולימריזציית טובולין וייצוב של המיקרוטובולי, מנגנון פעולה עיקרי

בהם סיגנלים ,  גם על מערכות העברת סיגנלים שונות בתאיםמשפיע טקסול, הידועה על דינמיקת מיקרוטובולי

קינאזות הנה -MAPK – Mitogen Activated Protein Kinase .(MAP(קינאזות  MAP-המועברים דרך משפחת ה

וכן , בתגובה התאית לגורמים מיטוגניים שונים: משפחה של חלבונים המעורבים בהעברת סיגנלים שונים בתא

  ). SAPK – Stress Activated protein kinase(עקה שונים /בתגובה למצבי סטרס

- וSKOV3כדי לבדוק את השפעת הטקסול ברמה התאית בחרנו להשתמש בשורות תאי סרטן השחלה 

OVCAR3 ,שורת תאי סרטן השד וMCF7מנת לבדוק את רלוונטיות -על.  כרקמה המגיבה להורמוני מין נשיים

חרים השתמשנו בתאי סרטן שחלה פרימארים שפותחו במעבדתנו מאסציטים בניסויים נב, המחקר לשימוש קליני

)ascite (של חולות בסרטן שחלה מתקדם. 

, ERK 1/2 MAPK: קינאזות-MAP-בחרנו להתמקד בהשפעת הטקסול על שפעול נציגים ממשפחת ה

 מתים תאי סרטן וכן לבדוק את האופן בו, המשויך לתגובה לסטרס, p38 SAPK-ו, המשויך לתגובה המיטוגנית

מצאנו שחשיפה קצרה לטקסול גורמת  ).אפופטוזיס, נקרוזיס(השחלה והשד המטופלים בריכוזים שונים של טקסול 

ולנדידתו של , MCF7 וסרטן השד OVCAR3- וSKOV3 בתאי סרטן השחלה ERK1/2 MAPKלשפעול ממושך של 

ERK 1/2 לגרעין בתאי SKOV3 ,שפעול , בזמני חשיפה ארוכים יותר. י גניםנדידה אשר עשויה להשפיע על ביטוp38 

MAPK/SAPKבתאי סרטן )  שעות24(טיפולי טקסול ארוכים . ותלוי בסוג התאים, ריכוז-ידי טקסול הנו תלוי- על

 זאת - םולשינויים מורפולוגיים אופייניי) מוות תאי מתוכנן(השחלה והשד הובילו את התאים לאפופטוזיס 

 קינאזות הללו MAP-חשיבותו של כל אחד ממסלולי ה. p38 ועליה בפעילות ERK 1/2ת בקורלציה לירידה בפעילו

 ; ERK1/2 – PD98059מסלול ( הספציפיים MAPK-ידי שימוש במעכבי ה-לאפקט הטקסול בתאים הודגשה על

-ה על תפקיד בהגנה על התאים מפני אפופטוזיס המושרERK1/2-ניסויים אלו הראו כי ל). p38 – SB203580מסלול 

ריכוז -מצאנו כי האפקט הציטוטוקסי של טקסול הנו תלוי.  קידום התהליך– השפעה הפוכה p38-בעוד ל, ידי טקסול

  . או בזמן החשיפה אליו העלתה את תמותת התאים/עליה בריכוז הטקסול ו: וזמן

יכוזי טקסול תוצאות מחקר זה מראות כי בריכוזי טקסול נמוכים יחסית קיים מנגנון פעולה שונה מאשר בר

למרות מנגנון , אולם. דרך מסלולי העברת סיגנלים בעוד השפעתם על דינמיקת המיקרוטובולי פחותה, גבוהים

 . תמותת התאים נשארת גבוהה גם בריכוזים הנמוכים, הפעולה השונה
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 בתהליך מצאנו כי התאים מתים. רצינו לבדוק לעומק את מנגנון הרג התאים של טקסול, בהמשך

קינאזות , ידי טקסול הוביל אותנו לבדיקת פעילות קספזות-חקר מנגנון האפופטוזיס הנגרם על.  האפופטוזיס

כאשר המסלול המיטוכונדריאלי , ישנם שלושה מסלולי אפופטוזיס עיקריים מקבילים. המופעלות בזמן האפופטוזיס

 וסרטן SKOV3מצאנו כי בשורות תאי סרטן השחלה . caspase-3שבו שחקן מפתח הינו האנזים , הינו הידוע שבהם

ובתאי סרטן שחלה פרימאריים , )Caspase-3- שהוחדר להם הגן לMCF7תאי  (MCF7/Casp3- וMCF7השד 

בעוד בשורת תאי לאוקמיה , מהבולטים במערך האפופטוטי, Caspase-3אין הפעלה של האנזים , שהופקו במעבדתנו

U937מה קיבלנו בבחינת פעילות האנזים תמונה דו.  אנזים זה מופעלCaspase-9 ,השייך לאותו מסלול אפופטוטי .

 תוצאות אלו .ידי טקסול תלוי בסוג התאים-אבחנה זו מחזקת את מסקנתנו כי מנגנון האפופטוזיס המושרה על

סלול השייך למ, Caspase-7מצאנו כי האנזים . מנגנון אפופטוטי אחר דרכו פועל הטקסולהובילו אותנו לחפש 

-Caspaseרמת פעילותו של . ידי טקסול-מעורב באופן משמעותי בתהליך האפופטוטי המושרה על, אפופטוטי מקביל

 בתהליך p38- וERK 1/2קינאזות -MAP-ת מעורבות ה בבדיק. עולה לאחר הוספת טקסול בסוגי תאים שונים7

בעיקר , קינאזות-MAP-ממשפחת ה מושפעת מרמת הפעילות של האנזימים Caspase-7ראינו כי רמת פעילות 

ERK1/2.  

. ויכולים לעכב או לקדם אותו, הינם חלבוני בקרה מרכזיים בתהליך האפופטוזיסBcl2 -חלבוני משפחת ה

וישנה חשיבות רבה לאיזון ביניהם בתהליך , אפופטוטיים במשפחה זו-אפופטוטיים ואנטי-קיימים חלבונים פרו

כדי להעמיק את הבנת .  של תוצרי הגנים הללוalternative splicingם הינו אחד ממנגנוני הבקרה שלה. האפופטוטי

ממשפחת , bcl-x של תוצר הגן alternative splicing-בדקנו את השפעת הטקסול על תהליך ה, התהליך האפופטוטי

- הפרוBcl-xS (short/small)-אפופטוטי ל- האנטיBcl-xL (long/large)-הממיר את תוצר הגן מ, Bcl2-חלבוני ה

מצאנו שטקסול אינו משפיע בצורה משמעותית . קינאזות בתהליך זה-MAP-בחנו גם את מעורבותן של ה. אפופטוטי

  השפעה מועטת על תהליך - ERK 1/2, p38 –קינאזות שבדקנו -MAP-וכי ל, bcl-x של alternative splicing-על ה

  .זה

Aurintricarboxylic acid) ATA ( משקל הידוע כמשפעל לא ספציפי של -נמוךהינו חומר ארומטיMAPK ,

 נבחר כדי להרחיב את הבנתנו בתהליך האפופטוטי המושרה ATA. וכמעכב של אפופטוזיס בתאים, ERK1/2כולל 

 על תמותת ATA-השפעת השילוב בין טקסול ו: ATAבדקנו את יעילות השילוב של טקסול עם . ידי טקסול-על

-ראינו כי טיפול  ב. ילוב ביניהם ברמה המולקולרית על החלבונים עמם עבדנווכן השפעת הש, התאים הסרטניים

ATAאולם אינו גורם לאפופטוזיס בתאים,  לבדו מפחית את חיות התאים הסרטניים כתלות בריכוז ובאורך הטיפול .

ATA משרה הפעלה של האנזים Caspase-7 ,ובדיקת הטיפול המשולב של טקסול . אך באופן השונה מטקסול-ATA 

כתלות בסוג , באופן אדיטיבי ולעיתים אף סינרגיסטי, בהשוואה לכל טיפול בנפרד, הראתה כי יעילות הטיפול עולה

ישנו אופן ,  דהיינו–אך לא במסלול אפופטוטי ,  הורג את התאיםATA, לפי הנתונים שקיבלנו. התאים עמם עבדנו

מודל טוב לטיפול משולב של תרופות בעלות מנגנון פעולה  יכול להוות ATA-השילוב בין טקסול ל, לכן. פעולה אחר

  .וחומרים אחרים בעלי מנגנוני פעולה שונים, ידוע

  

; alternative splicing; קספזות; אפופטוזיס; סרטן שחלה; MAPK signaling;  טקסול:מילות מפתח

aurintricarboxylic acid .  
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The Cytotoxic Mechanism of Taxol-induced cell death in Human 

Ovarian and Breast Carcinoma Cells 
By: Rachel Seidman 

Supervisor: Professor Marina Wolfson 
 

Ovarian cancer is the leading cause of gynecological cancer mortality in the world. The majority 

of patients are diagnosed when the disease is advanced, and risk factors remain largely unknown. 

Since ovarian cancer is generally diagnosed at an advanced stage of the disease, when treatment 

possibilities are very limited, survival among ovarian patients is low. 

Taxol (paclitaxel) is an anti-cancer drug of natural origin. It is clinically used in the treatment of 

advanced ovarian and breast cancers, and tested for use in a number of other cancers. The first 

biological effect of taxol is effect on microtubule dynamics: it promotes polymerization of tubulin, 

stabilization of the microtubule structures, and decreases depolymerization. Cells are arrested at the 

G2/M phase, eventually leading to cell death. Later studies have demonstrated additional effects of 

taxol, such as activation of signaling pathways: taxol increases tyrosine phosphorylation of proteins, 

and activates components of the Mitogen-Activated Protein Kinase (MAPK) signaling pathways. 

MAP-kinases are serine/threonine protein kinases that can phosphorylate both cytoplasmic and 

nuclear targets. It is a family of effector proteins in parallel signaling pathways. Mitogen-activated 

protein kinases (MAPKs) regulate cell growth and survival and are involved both in mitogenic and 

stress responses in the cells. This family of proteins includes three main subfamilies, each containing 

several isoforms: ERK1/2 (Extracellular Signal-Regulated Protein Kinase), p38 MAPK (SAPK2, 

Stress Activated Protein Kinase 2) and JNK (Jun-N-terminal protein kinase, SAPK1). Generally, the 

ERK1/2 pathway is associated with growth factors and hormonal signaling, while p38 and JNK are 

two alternative MAPK pathways of stress activated protein kinases (SAPKs), activated by various 

stress stimuli: U.V. irradiation, heat shock, cytokines, hormones, oxidative stress, and others. 

Investigating the effect of taxol on MAP-kinase pathways in ovarian SKOV3 and breast MCF7 

carcinoma cells, we have observed differential activation of p42/44 (ERK1/2) and p38 MAP-kinases: 

lower doses of taxol strongly activated ERK 1/2 MAP-kinases and had little effect on p38 kinase, 

while higher doses resulted in strong activation of p38 kinase and inactivation of ERK 1/2. Longer 

exposure to taxol (24 h) caused dephosphorylation and translocation into the nucleus of ERK1/2, as 

confirmed by immunofluorescent staining, and activation of p38. These changes, following treatment 

with taxol, paralleled the significant decrease in the viable cell numbers. 
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Sequentially, we investigated the mechanism of taxol-induced cell death. We found that taxol-

induced cell death of ovarian and breast carcinoma cells is mostly apoptotic, as shown by Acrydine 

Orange/Ethidium Bromide (AO/EB) staining, FACS cell cycle analysis, chromatin degradation (DNA 

fragmentation), and typical chromatin morphology with DAPI nuclear stain. 

Studying other apoptosis parameters, we first chose the mitochondrial apoptotic pathway via 

caspase activation. Effector caspase-3 was not activated in SKOV3, MCF7 and MCF7 cells transfected 

with caspase-3 cDNA (MCF7/casp3 cells), but in U937 leukemic cells, taxol strongly induces caspase-

3 activity. Initiator caspase-9 was not activated in all cells due to taxol treatment. Thus, we conclude 

that the effect of taxol is cell-type specific. In contrast, effector caspase-7 was activated by taxol in all 

cells tested: human primary ovarian carcinoma cells, SKOV3, MCF7, MCF7/Casp3, U937, and human 

astroglioma cell line (U251). Results also suggest a role for ERK1/2 in delaying caspase-7 activation, 

and support our previous notion of ERK1/2, as a protector of the cells from taxol-induced apoptosis. 

Bcl-2 family proteins are main regulators of the apoptotic machinery. Pro- and anti-apoptotic 

Bcl-2 family members relative levels are critical for cell fate. In order to gain further insight into the 

taxol-induced apoptotic mechanism, we focused on Bcl-x, a proto-oncogene from the Bcl-2 family. 

The bcl-x gene generates several isoforms. The two major alternatively-spliced variants/ transcripts are 

the long Bcl-xL, known to promote survival and the shorter Bcl-xS, which antagonizes the Bcl-2 

effect. Our results show that there are no significant changes in Bcl-x mRNA expression level or 

alternative splicing in taxol-induced apoptosis. 

Aurintricarboxylic acid (4-hydroxyphenoacetic acid) (ATA) is a polyanionic aromatic compound 

of low molecular weight (MW 422.4) which is predominantly known as an apoptosis inhibitor, and a 

non-specific MAP-kinase activator. ATA has been shown to act on a variety of intracellular targets, 

like activation of tyrosine phosphorylation cascades, including ERK1/2 MAPK signaling pathway. 

Treatments of cells with taxol, in combination with ATA, show an additive/synergistic cytotoxic 

effect. In combined treatments, ATA does not interfere with taxol-induced apoptotic morphological 

changes in the cells. Caspase-3 was not activated. Procaspase-7 was activated, in mixed patterns of 

cleavage. This may indicate that taxol and ATA activate parallel but distinct pathways for caspase-7 

activation, and for cell killing. Therefore, the combination of taxol and ATA may be a good model for 

co-treatments with drugs of known mechanism and other compounds with different forms of action. 

 

Key words: taxol; MAPK signaling, ovarian carcinoma; apoptosis; caspases; alternative 

splicing; aurintricarboxylic acid. 
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Abstract 

       Human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1) is the etiological agent of the 
aggressive malignant adult T-cell leukemia (ATL), the chronic degenerative 
neurological syndrome tropical spastic paraparesis/HTLV-1 associated myelopathy 
(TSP/HAM) and certain other clinical disorders. The mechanism of HTLV-1 
pathogenicity is not yet fully clear. However, the viral Tax protein is widely 
considered to be a key factor in this mechanism because Tax can modulate the 
formation or function of a wide range of cellular regulatory proteins. With this 
capacity Tax affects many fundamental cellular processes, like gene expression, 
DNA repair, cell cycle, apoptosis, and oncogenesis. However, shortly after infecting 
humans, the virus enters into a latent state, in which its gene expression is very low 
(as) and so is the level of the viral Tax protein. This low viral expression is sufficient 
for constant induction of antibodies (seropositivity) and cytotoxic T-lymphocytes 
(CTLs) against HTLV-1 antigens, but not for exerting the above cellular processes 
associated with disease genesis. Because of this situation, about 95% of HTLV-1 
infected individuals never develop any of the HTLV-1 related clinical disorders. Yet, 
the question remains how the remaining 5% develop one of these diseases. It is 
highly reasonable to assume that initiation of such a disease can occur only if the 
gene expression of the latent virus is activated and Tax quantity is consequently 
elevated to its pathogenically effective level. Furthermore, since before this 
activation Tax level in the infected cells is very low, the initial step of this virus 
activation must operate via a Tax-independent mechanism. Previous experiments 
reported by our laboratory have shown that DNA-damaging and certain other stress-
inducing agents can activate the HTLV-1 LTR transcriptional expression in human 
T-cells through a Tax-independent mechanism.  
       In the present research, we focus on exploring the mechanism of LTR activation 
by 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), which is one of the stress-inducing 
agents that have been shown in the previous report from our laboratory as capable 
of the activation. TPA is a potent activator of the classical (Ca++ dependent) and 
novel (Ca++ independent) protein kinase C (PKC) isoforms. However, extended 
exposure to TPA down-regulates these isoforms and depletes them from many cell 
types. We carried out our experiments in Jurkat cells in which TPA depleted these 
PKCs within less than 24hr and in H9 cells, in which most of the PKCs were also 
depleted within less than 24hr, except PKCδ and PKCη that were depleted after 
48hr of TPA exposure. We found that the time-course of the LTR activation was 
markedly different in these two cell lines. In Jurkat cells, the LTR activation was not 
detected before 24hr, i.e., this activation was delayed as long as PKCs were still 
present in these cells. However, if the TPA treatment was performed in the presence 
of the potent PKC inhibitor bisindolylmaleimide GF 109203X (BI), the LTR 
activation could be detected already after 4hr of TPA treatment. Together, these 
data indicated that PKC activity antagonized, in Jurkat cells, the LTR activation by 
TPA. In H9 cells, TPA was found to activate the LTR in two phases. The first one 
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occurred during the first 48hr, i.e., as long as the long-lasting PKCδ and PKCη still 
existed and the second phase started after all the PKC isoforms were depleted from 
these cells. The first phase was blocked by the PKC inhibitor BI, indicating that it 
was dependent on PKC. However, quite puzzlingly, BI did not affect the timing of 
this second activation phase. Both the PKC-antagonized LTR activation in Jurkat 
cells and the second activation phase in H9 cells were mediated by binding of an 
Sp1-p53 complex to an Sp1 binding site residing within the Ets responsive region 1 
(ERR-1) that is located between the middle and the proximal 21bp Tax responsive 
element (TRE).   
       While exploring the effect of the individual PKC isoforms on LTR, we noted that 
in both cells PKCα, PKCδ, and PKCε inhibited the LTR expression, whereas PKCβ2 
and PKCη stimulated it. However, when the effect of various combinations of these 
isoforms was tested together, we found that in Jurkat cells the inhibitory PKCα was 
dominant over the other PKCs and canceled their effect on the LTR. This can 
explain why the onset of the LTR activation in these cells was delayed during the 
first 12–16hr of the TPA treatment, i.e., as long as their activated PKCs still existed. 
On the other hand, in H9 cells, the stimulatory PKCη was dominant over the other 
PKCs, which can explain the first LTR activation phase in these cells which occurred 
during the time in which their TPA-activated long lasting PKCη still existed. 
        While exploring the factors involved in mediating the first phase of the LTR 
activation in H9 cells, we found that the dominant PKCη induced the elevation of 
non-phosphorylated c-Jun which could bind the 21bp TRE repeats and activated 
thereby, the LTR expression. In Jurkat cells the dominant PKCα elevated only 
phosphorylated c-Jun which could not bind the 21bp TRE. Moreover, as will be 
discussed later, this phosphorylated c-Jun was rather involved in delaying the onset 
of the LTR activation in these cells. 
        Interestingly TPA-induced apoptosis, which started in both cells after their 
depletion from all PKCs. Here again, treatment of Jurkat cells with TPA in the 
presence of BI led to onset of apoptosis after only 4hr of treatment, whereas in H9 
cells, BI had no effect on the onset-timing of apoptosis.  
        Another factor that played a central role in coordinating the onsets of the LTR 
activation and apoptosis induction was p21Waf-1. It was found that in Jurkat cells 
the TPA-induced phosphorylated c-Jun bound to the Sp1-p53 complex and shifted 
its affinity to an Sp1 site of the p21Waf-1 promoter and activated its expression. As a 
result of this shift, Sp1-p53 complex could not bind to the viral ERR-1 and, therefore, 
no activation of the LTR could occur. On the other hand, the elevated p21Waf-1 
arrested the cells at the G1 phase and avoided, thereby, the onset of apoptosis. 
Only when the cells were depleted from PKC, the phosphorylated c-Jun 
disappeared and consequently the affinity of the Sp1-p53 turned back towards the 
viral LTR and activated its expression. At the same time, this shift led to p21Waf-1 
decline which, consequently, released the blockage from the apoptosis onset. 
         In H9 cells, it was noticed that p21Waf-1 protein was elevated due to its 
stabilization by PKCη-mediated post-translational modification. This elevated 
p21Waf-1 protein delayed the onset of apoptosis until the cells were depleted from 
PKCη. The second phase of the LTR activation also could not start while PKCη still 
existed in the cells. It is likely that this delay occurred because most of the 
transfected LTR was occupied by the first phase of its activation. However, after 
PKCη depletion, p21Waf-1 level decreased, so that the onset of apoptosis could 
take place and at the same time the LTR became free and available for the second 
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activation phase. BI could not change the timing of the apoptosis onset nor of the 
second phase of the LTR activation, because by blocking the dominant effect of 
PKCη this inhibitor revived the activity of PKCδ, which was found to be resistant to 
BI. This active PKCδ elevated the level of the phosphorylated c-Jun, which, in turn, 
activated the promoter of p21Waf-1 by shifting the binding of the Sp1-p53 complex 
to the p21Waf-1 promoter as discussed above. Therefore, both, apoptosis and the 
second phase of the LTR activation could start in the presence of BI only after the 
TPA-induced depletion of PKCδ.  
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T בתאי TPA והשראת אפופטוזיס על ידי HTLV-1 LTR 

  ממקור הומאני
הקשר בין שפעול 

   רחל חמיאס:מגישה
  פרופסור מרדכי עבוד: מנחה

  
  תקציר

  
(HTLV-1) Human T-cell leukemia type 1      הנו הגורם האטיולגי של  הנגיף

(ATL)הנקראת אוקימית האגרסיבית מחלה הלה   Adult T-cell leukemia,  של
 Tropical Spasticהנקראת וונית של מערכת העצבים יהמחלה הכרונית הנ

Paraparesis(TSP/HAM) HTLV-1 associated myelopathy   ומספר   או 
אולם ,   עדיין אינו ברור דיוHTLV-1מנגנון הפתוגניות של . מחלות אחרות

מהווה  Tax בנושא זה סבורים כי החלבון הנגיפי  העוסקיםמרבית החוקרים
שלבי המוביל בסופו - גורם מרכזי באירועים ההתחלתיים של התהליך הרב

גם למחלות האחרות הקשורות , וככל הנראה ATLמי ישל דבר למחלה הלאוק
 של שורה ארוכה של  היצירהמידת את תו לשנות זאת משום יכול.בנגיף זה

 של ובכך להשפיע על מגוון רחבם  אופי פעילות את אופקטורי בקרה תאיים
, DNAתיקון נזקי ,  ביטוי גניםה שלכגון בקר,  חשובותפונקציות תאיות

תוך אולם . תהליך האפופטוזיס ותהליכים סרטניים, בקרת המחזור התאי
הנגיף נכנס למצב לטנטי , לאחר הדבקת בני אדם)  חודשים2-4(זמן קצר 

אים  בת Taxשבמהלכו ביטוי הגנים שלו ירוד מאוד ובתוך כך גם רמת החלבון
, כנראה,  מספיקההתבטאות נמוכה זו של הנגיף.  הנה ירודההמודבקים

 ציטוטוקסים נגד אנטיגנים של T יצירה קבועה של נוגדנים ותאי השראתל
Taxהנגיף ובכלל זה גם נגד החלבון  Tax. אינה  הרמה הנמוכה של אולם 

מספיקה כדי למצות את יכולתו להפעיל את התהליכים האמורים לגרום 
 מפתחים כל מחלה אינםאכן  מנשאי הנגיף 95%- עקב מצב זה כ. הלמחל

 נשארת השאלה כיצד ,לאור זאת . במהלך כל חייהםHTLV-1  -הקשורה ב
סביר מאוד להניח כי .  מפתחים מחלה בתנאים אלהבכל זאת הנותרים 5%

התחלה של מחלה יכול להתרחש רק אם חלה התעוררות של ביטוי הגנים של 
 למה מספיק גבוהה שתוכל לשפעל את Taxלהעלאת החלבון הנגיף שמובילה 

 Taxמאחר שלפני התעוררות זו רמת , יתר על כן. המנגנון הפתוגני של הנגיף
התעוררות הנגיף השלב ההתחלתי של  ש גםצריכים להניח, הנה כה ירודה

,  נסויים קודמים שפורסמו על ידי מעבדתנוTax.מתרחש במנגנון שאינו תלוי 
Tורמי נזקי הראו כי ג DNAשל - וגורמי עקה אחרים יכולים לשפעל בתאי 

LTRאדם את ביטוי הפרומוטר של  HTLV-1במנגנון שאינו ,  שלו - המצוי ב
 ממצאים אלו מעלים את האפשרות הסבירה שגורמי עקה .Tax-תלוי ב

    .HTLV-1 סביבתיים יכולים להיות מעורבים בשיפעול הנגיף הרדום אצל נשאי
TPA LTRי " ע  שנכלל בין - הנוכחי התמקד בבירור מנגנון שיפעול ההמחקר      

TPA- כמשפעלי ה הקודמים מעבדתנו במחקריהעקה שנמצאוגורמי  LTR . 
      אשר תלוייםPKCמשפעל פוטנטי של האיזופורמים הקלאסים של כידוע 

Ca (novel) - ב Caשאינם תלויים ב - , עם זאת. והאיזופורמים החדשים , 
גורמת בתאים רבים לירידה הדרגתית ברמת  TPA- כת לחשיפה ממוש

 בוצעו נסוייםה . עד שהם נעלמים לחלוטין מהתאים הללוהאיזופורמים הללו
Jurkatבשתי שורות תאי  Tבהם כל האיזופורמים שורת תאי ,  של אדם 

H9י "ששופעלו ע TPA ותאי ,  שעות24-פחות מנעלמו תוך,  בהם רוב
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PKCη PKCδ ו- אשר שרדו במשך   
LTR- שעות חשיפה ל48 TPA.  בשני סוגי  -מאפייני השיפעול של המצאנו כי

  .תאים אלו היו מאוד שונים
LTR Jurkat שעות טיפול ב24 אובחנה לאחר - - התחלת שיפעול ה בתאי      

PKC TPA . כלומר שיפעול זה התעכב כל עוד היו בתאים איזופורמים של 
BIאם הטיפול ב. יליםפע TPA- שהנו אינהיביטור פוטנטי ,  נעשה בנוכחות

TPAוייחודי של  LTR PKC שעות טיפול ב4 הובחן כבר לאחר - . -שיפעול ה, 
PKCsצירוף ממצאים אלה מצביע על כך שהפעילות של   גרמה להשהיית  -ה 

TPA -התחלת השפעול של ה H9 LTR ,לעומת זאת ,  שיפעל את ביטוי   בתאי .
הפזה .  בשתי מהלכים עוקביים שהיו שונים באופיים המנגנוניLTR-ה

כלומר היא נמשכה , TPA- שעות של טיפול ב48הראשונה הסתיימה בסביבות 
שבמקרי הנוכחי מדובר , PKCכל עוד היו בתא איזופורמים פעילים של 

BIבאיזופורמים  η ε  .י "פזה זו עוכבה ע מה שמוכיח כי היא הייתה תלויה ,  -   ו
הפזה השנייה החלה . עילות של אחד משני האיזופורמים הללו או בשניהםבפ

כלומר לאחר שכבר לא היו בתאים , לאחר דעיכה של הפזה הראשונה
BIאזופורמי  PKCשכאמור ביטל את , , בניגוד למה שציפינו,  עם זאת. פעילים

השנייה  .הפזה הראשונה לא השפיע על תיזמון התחלת הפזה 
Jurkat PKC LTR י " שעוכב ע בתאי  וגם -ו כי גם שיפעול המצאנ,   בהמשך   

Sp1-p53שיפעולו בפזה השנייה בתאי  H9,י קשירת קומפלקס של " נגרמו ע 
TREלאתר קישור של  21bp ERR-1 Sp1-   המצוי במתחם  - במשתרע בין ה

  .LTR-שב תחילת השעתוק האמצעי וזה הקרוב לנקודת
PKCעל ביטוי ה  - ם השונים של    במהלך בירור ההשפעות של האיזפורמי  
LTR PKCε PKCδ PKCα LTRעיכבו את ביטוי ה - - ו  , בשתי שורות   מצאנו כי 

PKCη - בעוד ש,התאים אולם כאשר . הגבירו בהם את ביטויו PKCβ2 -ו 
מצאנו כי בתאי , בדקנו את ההשפעה של צירופים שונים של איזופורמים אלו

PKCα האיזופורם האינהיביטורי   Jurkat דומיננטי וביטל את ההשפעות  היה
-ממצא זה יכול להסביר מדוע התחלת שיפעול ה. של האיזופורמים האחרים

LTR השעות הראשונות בהן היו בתאים 12-16 בתאים אלו עוכבה במשך  
הסטימולטורי  האיזופורם , H9 PKCα .בתאי ,לעומת זאת PKCs  ובכללם גם

PKCη מה שיכול , חריםביטל את השפעת כל האהוא היה הדומיננטי ו
 אשר נמשכה כל ,בתאים אלה LTR-להסביר את הפזה הראשונה של שיפעול ה

  .הםעוד שאיזופורם זה היה קיים ב
  בבירור שנערך לזיהוי הפקטורים המעורבים בפזה הראשונה של שיפעול     
PKCη-ה H9 LTR הגביר את הרמה   בתאי  מצאנו כי האיזופורם הדומיננטי 
  של

21bp-TREs c-Junרחן אשר יכול להקשר לרצפים החוזרים של  ה בלתי מזו-   
PKCα-ועל ידי כך לשפעל את ה Jurkat LTR בתאי .  האיזופורם הדומיננטי 

21bp-TREsהגביר דווקא  כפי , יתר על כן. c-Jun -שאינו יכול להיקשר ל 
LTR - ה, שיידון בהמשך  אלא c-Jun -המזורחן לא רק של יכול לשפעל את ה 

 -  לSp1-p53 הפעלתו במנגנון הקשירה של הקומפלקס מניעתלהוא אחראי 
ERR-1 .  

H9 Jurkat TPAבתאי  השרה  - ו הובחן , -אפופטוזיס ששה     מעניין לציין 
BI-בשני המקרים רק לאחר שהתאים התרוקנו מ PKCsגם כאן .  פעילים 

 4 והוא הובחן בהם כבר לאחר Jurkatהאפופטוזיס בתאי תחלת הקדים את ה
BI עם  טיפול שעות H9 TPA+BIל -  לא הייתה כל השפעה לעומת זאת בתאי . 

  . התחלת האפופטוזיסעיתויעל 
LTR  -    פקטור אחר שתפקידו בקואורדינציה של ההתחלות של שיפעול  ה

מצאנו כי . p21Waf-1השראת האפופטוזיס משך את תשומת ליבנו היה  ושל

 II



Sp1-p53 Jurkat TPA c-Jun י " המזורחן שהושרה ע בתאי  נקשר לקומפלקס 
 יקשר לאתר קישור Sp1-p53-phospho-cJunוגרם בכך שהקומפלקס המשולש 

p21Waf-1של  Sp1הרמה .   וישפעל את ביטויו - בפרומוטר של הגן המקודד ל
G1המוגברת של  p21Waf-1 ומונעת בכך  גורמת לעצירת המחזור התאי בפזת 

 phosphor-c-Junר של הקישו, במקביל. את התחלת התהליך האפופטוטי
LTRלקומפלקס  ERR-1 Sp1-p53  שב-   -  ל זה מונע את הקישור של קומפלקס

-  מתרוקנים מהJurkat LTRובכך נמנע השיפעול של  כאשר תאי ,  מאידך.
phosphor-c-Jun TPA PKCs ,  מופסקת יצירת כתוצאה . - בהמשך החשיפה ל

p21Waf-1מהיעלמות  phosphor-c-Jun ב הפסקת יצירת  עק מופסקת יצירת
p21Waf-1הקומפלקס המשולש  Sp1-p53-phospho-cJun . מאפשרת היעלמות 

 הנותר חופשי Sp1-p53במקביל הקומפלקס . עתה את התחלת האפופטוזיס
LTR -מ ERR-1 phospho-c-Junולשפעל את ביטוי ה -  בו R -  מפנה להיקשר ל

  .זמנית ביחד את התחלת התהליך האפופטוטי
p21Waf-1 H9י רמת החלבון  מצאני כ  השעות 36-48 - עולה במשך ה   בתאי 

ככל הנראה עקב ,  כתוצאה מיצוב חלבון זה TPA-הראשונות של הטיפול ב
p21Waf-1י "זירחונו ע PKCη . מונעת את התחלת רמה מוגברת זו של 

c-Junלמרות שבשלב זה יש , במקביל. האפופטוזיס Sp1-p53 מזורחן   - פנוי מ
LTRו- שר ללהק שהיה יכול לכאורה ERR-1 דבר זה לא קורה, - ולשפעל את ה ,
המנגנון של הפזה הראשונה של י " תפוס בשלב זה עLTR-משום שרוב  ה

   . ופעוליש
H9 BI את התחלת  האפופטוזיס ,      כפי שהזכרנו לעיל אינו מקדים בתאי 

PKCη=ולא שיפעול ה BI LTR הדומיננטי - משום ש גורם לאינאקטיבציה של 
שמצד אחד הוא עמיד ל,    BIר את הפעילות המדוכאת של ובכך משחר PKCδ  - 

c-Jun מזורחן המפעיל את הביטוי של הגן ומצד שני הוא גורם ליצירת 
LTRליצירת  p21Waf-1 .יכולה -כתוצאה מכך התחלת האפוטוזיס וביטוי ה 

 -  דועך מהתאים בעקבות הטיפול הממושך בPKCδלהתרחש רק לאחר שגם 
TPA.  

 III
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Abstract 

This thesis is a study of Dickinson’s poetry as alternating between two 
antithetical yet interrelated representations of the self: The imprisoning other versus 
the imaginary I. Imprisoning other is a term created to denote a poetic realm 
dominated by a “negative” representation of a spatially imprisoned, insecure and 
detached self. Imaginary I is a term created to denote a poetic realm dominated by a 
“positive” representation of an omnipotent, powerful and adventurous self. The 
underlying premise of this thesis is that the contrast between these two types of self-
representation is prominent in Dickinson’s poetry and is the motivating force behind 
many of her content-rich and powerful poetic narratives. 

The imprisoning other is poetically manifested in various descriptions of self-
detachment from the physical body, morbidly mechanical or immobile 
metaphorization of the body and imprisoning or abyssal spatial metaphors. The 
imprisoning other also designates a representation of otherness as hostile and limiting 
for the self. These difficult representations of the self stand in striking contrast to the 
imaginary I, which usually designates a progression to movement and action. The 
construction of the self in the imaginary I is that of a powerful adventurer that often 
fuses with the leading image, metaphor or persona in the poem, a fusion that increases 
its empowerment. It favors the masculine or phallic incarnation, and sometimes 
exhibits a rejection of the feminine role. As opposed to the representation of otherness 
in the imprisoning other, the poetic encounters with otherness in the imaginary I are 
usually a vehicle of movement and empowerment for the self.  

This study also suggests that there are interesting similarities between 
Dickinson’s antithetical self-representations and the split perception of the self which 
can be read in the language used by people who suffer from schizophrenia or its 
schizoaffective disorders. We learn from the schizophrenic language that these two 
polarized perceptions of the self are actually an opposition within one mental complex 
structured around the body (exterior)/ soul (interior) split. The split subject vacillates 
between a secretive interiority, where the soul is protected, and an insecure 
exteriority, which includes otherness that is experienced as threatening to the inner 
self. Sometimes there is a resolution to this conflict in the form of the subject’s desire 
for immobilization, which entails the experience of the medium of time not as a 
continuum but as a perpetual present.  

The inner existence often emerges from the schizophrenic language as more 
concrete and real than reality itself, a place where the subject finds freedom and 
omnipotence. The descriptions of this inner existence reveal an interesting 
redeployment of the “negative” manifestations of the crisis with the exteriority in the 
construction of an omnipotent domain having geographical dimensions. We also learn 
that the schizophrenic language is poetically creative yet incomprehensible: It has an 
excessive use of metaphors, similes and symbolizations that produce a poetic effect 
and also includes formal fragmentation, telegraphic quality and lexical ambiguity, 
which create a sense of incomprehensibility. 
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This is not to suggest that Dickinson’s poetry and the schizophrenic language 
have the same intrinsic artistic value. Rather, this thesis suggests that there are some 
parallels with schizophrenic language that can illuminate Dickinson’s poetics. 
Dickinson is the focus of scholarly studies for being one of the greatest American 
poets and a genius with language. In addition to the profound distinction in quality 
between them, there are three major areas where Dickinson transcends the 
schizophrenic language. Firstly, she makes a conscious use of the poetic form in order 
to express the two antithetical forces or impulses within the self. Dickinson structures 
the contradictory perception of the self into a series of narratives, that is, stories of 
experience in imaginary spatial regions, where a virtual self adventures, interacts with 
imaginary otherness and sometimes coalesces with the poem’s leading image or 
persona.  Some of these poetic narratives have ambiguous endings that mark an exit 
from the two antithetical forces in the form of a movement to a different state of 
consciousness, which is sadder and more sober. These inconclusive endings often 
contain a rhetorical twist that seemingly returns the speaker from “fantasy” to 
“reality”. These endings shatter the fantasy of power by breaking out of the closed 
cycle of the antithetical forces.  

Secondly, Dickinson’s use of figurative language is far more intricate and 
developed than that exhibited in the schizophrenic language, and it includes an 
elaborate vocabulary of contradictory yet corresponding images, metaphors and 
symbolizations. Part of this unique vocabulary of figurative language is Dickinson’s 
distinctive pattern of oxymorons of violence and pleasure, which usually appear in the 
poetic realm associated with the imaginary I. These surprising oxymorons vitalize the 
occasionally monotonous rhythm of the poem and evoke a sense of freedom and 
movement. They usually create an affect of very intense energy with an erotic 
undertone that appears in proximity to images of violence or pain. This form of 
eroticized violence creates dramatic heights that release the aggression sometimes 
located in the beginning of Dickinson’s poems. 

Thirdly, we find in Dickinson a sophisticated development of the schizophrenic 
experience of the medium of time as a perpetual present in the form of an elaborate 
system of metaphors and images of time-deterrence and a narration of virtual battles 
with the medium of time. In her poetry Dickinson defies temporality by the repeated 
use of images and metaphors of static time and by morbidizing space in the form of a 
spatial metaphorization of the afterlife. Dickinson’s unusual punctuation, which 
includes an excessive use of dashes and ungrammatical capitalization, is also a time-
deterrence strategy: By breaking the flow of language, she creates separated iconic 
units, generating an overall impression of a timeless, picture-like universe of action and 
adventures in her poetry.  
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  האחר הכולא מול האני הדמיוני בשירתה של אמילי דיקנסון
  רחל קואסטל: מגישה

  חניטה גוטבלאט' דר: מנחה
  

  . שפה סכיזופרנית– פסיכולוגיה – אמילי דיקנסון –שירה : מילות מפתח

  

  תקציר
  

אך הקשורים זה , תיזה זו חוקרת את שירתה של דיקנסון כנעה בין שני ייצוגים מנוגדים של האני  
 הוא מושג שהומצא בכדי לתאר מימד שירי המאופיין האחר הכולא. האני הדמיונימול האחר הכולא : הלז

הוא מושג שהומצא האני הדמיוני .  מהמציאותבטחון ותלוש-חסר, של אני כלוא מרחבית" שלילי"בייצוג 
הנחת . רפתקנימלא עוצמה וה, יכול-של אני כל" חיובי"ידי ייצוג -בכדי לתאר מימד שירי המאופיין על

היסוד של תיזה זו היא כי הניגוד בין שני אופני ייצוג האני הללו הוא מרכזי בשירתה של דיקנסון והנו 
  .הכוח המניע של רבים מהנרטיבים השיריים עשירי התוכן שלה

, מבוטא בשירתה של דיקנסון בתיאורים שונים של ניתוק מהגוף הפיזיהאחר הכולא   
. ל הגוף כמכאני ונייח ומטאפורות ודימויים מרחביים של כליאות או תהוםמטאפוריזציה מורבידית ש

ייצוגים קשים אלו עומדים בניגוד בולט .  כולל גם ייצוג של האחרות כעוינת ומגבילה לאניהאחר הכולא
ההבניה של האני במימד שירי זה היא של הרפתקן .  מעבר לתנועה ולפעולהציין שלרוב מלאני הדמיוני

מיזוג שמעצים את , המטאפורה או הפרסונה המרכזית של השיר, שלעיתים מתמזג עם הדימויעוצמה -רב
. הנשי-אני שירי זה מעדיף את ההתגלמות הגברית או הפאלית ולעיתים אף מפגין דחייה של התפקיד. כוחו

 מניע  הם לרוב אמצעיבאני הדמיוני של האני עם אחרות פגשיםהמ, באחר הכולאבניגוד לייצוג של אחרות 
  . ומעצים

בין הייצוגים המנוגדים של האני בדיקנסון והתפיסה החצויה של תיזה זו גם טוענת כי ישנו דמיון   
אנו . האני שניתן לקרוא בשפה של אנשים הסובלים מסכיזופרניה או הפרעות האישיות הקשורות אליה

שה סתירה בתוך למדים מהשפה הסכיזופרנית ששתי התפיסות המקוטבות הללו של האני הן למע
הסובייקט החצוי נע בין  ).פנים(ובין הנפש ) חוץ(קומפלקס מנטלי אחד הבנוי סביב הפיצול בין הגוף 

הכוללת חוויה של אחרות כמאיימת על , בטחון-ובין חיצוניות חסרת, היכן שהנפש מוגנת, פנימיות סודית
אשר מעורבת בו גם , ובייקט לנייחותלעיתים ישנו פתרון של קונפליקט זה בצורת רצון הס. האני הפנימי

  . חווית מימד הזמן לא כהמשכי אלא כהווה נצחי
, הקיום הפנימי לעיתים עולה מהשפה הסכיזופרנית כיותר מוחשי ואמיתי מהמציאות עצמה  

התיאורים של קיום פנימי זה חושפים פריסה מחודשת של . כמקום שבו הסובייקט מוצא חופש ושליטה
יכולה בעלת מימדים -בונות כל בהבניה של ריעולם החיצונישל המשבר עם ה" יםהשלילי"הביטויים 
היא : גם אם קשה לפענוח, אנו למדים בנוסף שהשפה הסכיזופרנית היא יצירתית ופואטית. גיאוגרפיים

איכות , דימויים והסמלה היוצרים אפקט פואטי וכוללת גם תיבנות מקוטע, עושה שימוש רב במטאפורות
  .א ברורהטלגרפית וערפול מילולי היוצרים תחושה של שפה סתומה ול

תיזה זו אינה טוענת כי השירה של דיקנסון והשפה הסכיזופרנית הם בעלי אותו , יחד עם זאת   
תיזה זו מציעה שישנם קווים מקבילים לשפה הסכיזופרנית שיכולים , לחלופין. ערך אומנותי מהותי

ה אחת מענקי דיקנסון היא המוקד של מחקרים ספרותיים בהיות. לשפוך אור על הפואטיקה של דיקנסון
ישנם שלושה , בנוסף להבדלים מהותיים אלו באיכות. השירה האמריקאית וגאונית בשימוש בשפה

היא עושה שימוש מודע בצורה , ראשית. היבטים מרכזיים בהם דיקנסון מתעלה על השפה הסכיזופרנית
ת התפיסה דיקנסון מבנה א. השירית בכדי לבטא את שני הכוחות או הדחפים המנוגדים בתוך האני

, עלילות חווייתיות בתוך מרחבים דמיוניים, הווה אומר, המנוגדת של האני אל תוך סדרה של נרטיבים
נפגש עם אחרות דמיונית ולפעמים אף מתמזג עם הדימוי או הפרסונה , היכן שאני ווירטואלי מטייל

יינות יציאה מתוך לכמה מהנרטיבים השיריים האלה ישנן סיומות מעורפלות המצ. המובילים של השיר
סיומות אלו מכילות לרוב . עצוב ומפוקח יותר, שני הכוחות המנוגדים בצורת מעבר למצב תודעה אחר

סיומות אלו גם מנפצות את ". מציאות"ל" הפנטזיה"תהפוכה רטורית שמחזירה לכאורה את הדובר מ
  .הסגור של הכוחות המנוגדים-פנטזיית הכוח על ידי שבירת המעגל

ימוש שדיקנסון עושה בשפה הפיגורטיבית הוא מורכב ומפותח בהרבה מזה של השפה הש, שנית  
חלק . מנוגדים אך גם קשורים זה לזהמטאפורות והסמלה , כת של דימוייםוכולל מער, הסכיזופרנית
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ממערכת זו של שפה פיגורטיבית הוא דפוס ייחודי של אוקסימורונים של אלימות ועונג שלרוב מופיע 
אוקסימורונים מפתיעים אלה מעוררים את המקצב המונוטוני לעיתים של השיר . ני הדמיוניהאבמימד של 

לרוב יש להם אפקט של אנרגיה אינטנסיבית בעלת נימה ארוטית . ויוצרים תחושה של חופש ותנועה
צורה זו של אלימות ארוטית יוצרת שיאים דרמטיים . המופיעה בקרבת דימויים של אלימות או כאב

  .ם את האגרסיה המצויה לרוב בתחילת השירים של דיקנסוןהמשחררי
אנו מוצאים בדיקנסון פיתוח מתוחכם של חווית הסכיזופרנים את מימד הזמן כהווה , שלישית 

זמן או תיאורים של מאבקים ווירטואליים -נצחי בצורת מערכת משוכללת של מטאפורות ודימויים מעכבי
ידי שימוש חוזר ונשנה במטאפורות של זמן -סה נגד הזמניות עלדיקנסון מתרי, בשירתה. עם מימד הזמן

-אופן הניקוד יוצא. הבא-ידי מורבדיזציה של המרחב בצורת מטאפורות מרחביות של העולם-סטטי ועל
 סוג של  הואגם, הכולל שימוש רב בקווים מפרידים ואותיות גדולות באמצע המשפט, הדופן של דיקנסון
המחוללות , היא יוצרת יחידות איקוניות נפרדות, ידי שבירת הרצף של השפה-על: זמן-אסטרטגיה מעכבת

  . זמני של פעולה והרפתקה בשירתה- של יקום עלכללירושם 
 



 ותריצי תיטמרדה לש – תוידמוקה לש םירפא ןושיק:אשונ הדובעה
ןטסירומוה   

היתב ןמכייר: ה םש שיגמה   
קחצי ןב יכדרמ' פורפ: םש החנמה   

ריצקת הדובעה   
 ךכמ תוזחמ םיטירסתו, תוקסרומוה: םירנא םינוש'םירפא ןושיק קסע לכ וייח הביתכב זב
 עבשו תופש לש ןושיק ותריצי.  ןורטאת עונלוקו,  תורפס,תונותיע: רצי יגוסב הידמ םינוש האצותכו
 תוצראב ולא.  ךא רקיע ותחלצה התיה תונידמב םהב הטלש הפשה תינמרגה,המגרות םישולשכל

אוה בשחנ דחאל םינטסירומוהה םיחילצמה  . 
 -  ץוח:הדובעל השולש םידקומ. תוידמוק ותריציב תיטמרדה תללוכה עבש הדובע וז תננובתמ

םייל םיילאוטסקטרטניאו אוטסקט, םיילאוטסקט . 
 ןושיק היגולודותמה תריקסו רקחמה,  אוה קרפ אובמה ובו גצומ סופרוקה הדובעלקרפ ןושאר

םיקרפ ינש ילאוטסקט ושדקוה-רושימל ץוחה. תרוקיבהו לע ויתוזחמ לש . 
 ראב לחה םירפא ןושיק .ודמעמו תוברתב תילארשיה, ןטסירומוהה, םירפא ןושיק ןד ב קרפ ינש
 ןותיעב.  ץ הדשב תונותיעה תעבו איהה טקנ וקב יביטמרופניא ותביתכב םילועל םישדח תא ותדובע
 ןטסירומוהכ ןושיק.  הדהא ותוא תעד להקה. ולביק ויתומישר הדוהת",בירעמ"םע רבעמה הביתכל
 תומד ץולחה התיה תומד ינגרובה. אבה תרוסממ תוברתה תינגרובה, רגהמ-ספתנ העדותב תירוביצה
 דיפקה רמשל תא ה. ךות םילקאה יתוברתה יטנאה ינגרוב היה וילע סלפל תא וכרד בו,  וכופיה לש
 םיינגרוב לא' םיוות' ,ןמזה תצורמב'.ותורחא'וזו השיגדה תא,  תיפוריא זכרמה, תינגרובה' תוזח'אוה
 תילארשי סש תניינעמ איה ש העפות. ויפלכ יפלכו ויתוריצי ו וכפה ידיב וירקבמ רישכמל חוגינ
 ןושיק לעב יוות יוהיזה ינגרובה חילצה,  דואמ'םיילארשי' ,הנמי תולובג םייתוברת לומ תואיצמ
 ינב מד םינונאק דצל םיטסקט.  ילעופ - םינושה לכ ךכ יוהיזהמ ירטלורפה םי רודחל אקווד םירפא
 ןושיק ידיב' םירחא'םיטסקט ובתכנ,' הנוכנה'ןושל םתו לש ידילי ץראה ורבידו ב םהירוביגש ויה
 ןיעמ הזתיטנא תונויצל תיצולחה אוה םנמא אל היה. ינגרוב-  י רמש לע ןויבצה פוריאה הז ש;' רחא'ה
 היה לתב היה רז היווהל תילארשיה ךא אוה אל,תיטסילאיצוס-  םחול וא ץולח תומדו ונקויד התיה
 אוה בתכ םינוכרעמ וצמואש לע ידי.ביבא - ןוויכ לעופבש התיה ץראב םג תואיצמ תינגרוב הזכרמש
 ילאקולה,  אקווד אוה,שדחה חרזממ הפוריא הלועה. התיהש למס תונויצל תיצולחה ל"תקהל חנה

יצולח -  שקבתה בותכל ראתלו תא תונומת יווהה . 
 ןמ ה ויפוא לש בחרמה וב.  לש ןושיק תוברתב תילארשיה ג תא תולבקתה תוגצהה יצמקרפ ישילש 

 תוגצהה תוי ןהב וקפוה תויתרבחה תוברתהו, ת תוביסנ וירוטסיהה וגצוה תוזחמה לש ןושיק עבונ
 ןושיק, תיטאמת תקידבמ תרוקיבה הדעיתש תא ןפוא תולבקתה תוזחמה הלוע יכ הניחבמ. תונושה
 ומאת תא םיביטרנה ה תויתרבח-ודמע םיאשונ וקסעש תויגוסב תוימואל, ןזכרמב לש תוידמוקה לש
 לש םדאה יטרפה. יטנלוויבמא רנא הידמוקה לבקתה ןפואב'ז, ךא. תוברתב תילארשיה' םיימואל'ולאו
 תוידמוקה ונע ךכב. ויתויעב ויתוהימכו חרזאה לע, תוידמוקה וקסע םיאשונב םייתרבח תיווזמ היאר
-םיעצמאה םיימוקה. תימואלה תיאוריהה הסינש קחרתהל תוברתהמ,  יכרצל רוביצה ילארשיה
 ם םילודגה קרפתהל יסותאהמ תשקבמ וז ה, תירודיב, םייריטאס ונע ףא ךרוצל תוברתב תיראלופופ
 תידסממה, ךדיאמ. הקפה הגצוה םימעפ תוברלכ ו תומלואה להקה שדג תא תוגצהב לש ןושיק.
 ה. רושימל ילאוטסקטה ושדקוה ינש םיקרפ.ןושיק אל הדהא תא תוידמוקה לש, הבורב, תרוקיבה
 ויתוזחמ לש םירפא:יכרד העבהה תיטמרדה לכב תוזחמה רנא תאו'ןח תא זה וב הדובעביעיבר קרפה
 לש הסראפ תיתורפס תידוחיי תבלשמה תא ימוקה יריטאסהו הגוס, ןושיק ןה תוידמוק תויריטאס
 הנבמב תוידמוקה לש ןושיק תויושעה תנוכתמב הידמוקה תונורקע. הסיסבבו םייוצמ תודוסי
תיתרוסמה תונבתה םיימוקה םיפקתשמ .  
 בו,  היצאוטיסבש קרפה קסוע ימוקב. תוידמוקב שדקומ יכרדל תריצי רומוהה קרפה ישימחה
 תוידמוקב לש ןושיק תוטשפה תימוקה הנה יעצמא יטאופ. ימוק םילימבש ימוקב יפואבש
 ןתינ תויומדל תוימוקה דיקפת יזכרמ ותריציב לש.  תויטרקנוק תולילעהו תוילאנב ןה תויצאוטיסה;
 ע.  תוקסרומוהה םיטרסהו:ןוגכ, םירנא םירחאה םהבש בתכ'  דומלל םג ןויעמ זב ןושיק תאזו

לש ןושיק אוה תיינבב תויומד תוימוק' וחוכ'רקי . 
 ןיבמ ללש םיאשונה םייתרבחה םהב. שדקו הקיטאמתל תוידמוקב תויתרבחה מיש קרפה ישה
 םייקה. יפוא דסממה שגפמהו ןיבה יתוברת: םייזכ םיינש רמ תוידמוקב קסע ןושיק ויתוריציב ואצמנ
 תטלשה תוצוב תוקזחה הרבחב לעו לע קה, ןושיק ףיקשה וכרדב תיריטאסה לע רדסה יתרבחה
 תילארשיה תו תוכמסה תידסממה תספתנ הליבומכ תא ךילהת שוביגה ימואלה.היגולואידיאה
 ה. םייגולואידיאה תועצמאב תוידמוקה אוה חלש יציח תרוקיב לא ינונגנמ הנידמה.  בוציעו הנידמה
 לש םינונגנמ מ וכפה תואיצמב תילארשיה םיקבאמל' תוימואל'ןושיק הארה יכ תוסיפתה
םייתגלפ םייתדעו היצזיטרקורויבלו . 

 תוקסרומוהה:  ובו ןויד לולכמב ותריצי לש ןושיק קרפה יעיבשהילאוטסקטרטניאה שדקומ רושימל 
 יפכ הלועש מ תנומת םלועה קרפה הסנמ תוותהל תא היקפוא הינויפאו לש. תוידמוקה םיטרסהו,



 ןוימדו ןיב םיאשונ ןוידה. ןוש םימייק יסחי ןילמוג םירנא םהב רצי יק'ןיב לכ זה. ויתוריצי תינושיקה
 יסחי ןילמוגה ןיבש זה אוה ףא עיבצמ לע. םירנא םינושה'תויומד תולילעו זב, ןמסמ תודוקנ הקשה
תוברתה תילארשיה םירנא ותחלצהל לש ןושיק תכרעמב'הקיטאופה תינייפואה לעו תמורת  .  
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Synopsis 

   
 
Ephraim Kishon wrote in a variety of literary genres – satire, sketches, plays, screenplays 
– in the course of his lifetime, and his works have appeared in a variety of media: print, 
stage and screen. They have been translated into some thirty seven languages, but have 
been most successful in those countries where German is the main language spoken. 
There he is highly regarded as a satirist.  

The present thesis examines Kishon's dramatic oeuvre, which comprises seven comedies. 
Chapter One is an introductory chapter which presents the corpus of the work, the 
methodology, and a review of research on and criticism of Kishon's work. In the later 
chapters the exposition focuses successively on extra-textual, textual, and inter-textual 
issues.   

Two chapters are devoted to the extra-textual plane. Chapter two deals with Ephraim 
Kishon the satirist and his stature in Israeli culture. Ephraim Kishon started off in Israel 
as a journalist, and in his early period wrote informative pieces for new immigrants. 
When he started writing for 'Ma'ariv', his articles began to attract attention. He became 
popular. The public saw in him an immigrant humorist with roots in the culture of the 
bourgeoisie. But the bourgeois was the antithesis of the pioneer, so Kishon had to 
struggle to make his way in the anti-bourgeois climate that prevailed in Israeli culture. He 
took pains to preserve a bourgeois Central European appearance, which only emphasized 
his 'otherness'. With the passing years these bourgeois 'features' were seized on by his 
critics to attack him and his works. It is interesting that the sharp cultural boundaries 
established by Israeli reality were breached by, of all things, Ephraim Kishon with his 
bourgeois traits that were so at variance with the prevailing proletarian ethos. While the 
canonical texts presented heroes who were native Israeli types and spoke the 'correct' 
language, 'other' texts were written by Kishon 'the other' – the man who had kept his 
European bourgeois aura. . And while he was neither fighter nor pioneer and his persona 
was a sort of antithesis of pioneering socialist Zionism, he was no stranger to the Israeli 
experience. For in practice there was also a bourgeois reality in the country, centered in 
Tel Aviv. He wrote satirical skits that were performed by the Nahal, the troupe that was a 
veritable symbol of pioneering Zionism. The recent immigrant from Eastern Europe, he 
and none other, was asked to write about the local pioneering experience. Chapter Three 
of the thesis discusses the reception accorded to Kishon's plays by the local culture. The 
settings of his plays were influenced by the historical, social and cultural circumstances 
in which they were produced. Judging by the accounts of contemporary critics, it appears 
that Kishon's comedies focused on national and social issues that conformed to the 
'nationalistic' narratives of Israeli culture. Yet as a literary form, the comedy was 



accorded an ambivalent reception. The comedies dealt with social issues, but they did so 
from the viewpoint of the individual, of the citizen with his problems and longings. In 
this respect the comedies met the needs of the Israeli public, which was seeking to 
distance itself from the heroic national culture. The comic and satirical elements also met 
the need for a popular culture, a culture that would be entertaining and refreshingly free 
of the great ideologies. Kishon's comedies played to full houses, and every production 
enjoyed long runs. Nonetheless establishment critics were generally united in their dislike 
of the comedies. Two chapters are devoted to textual analysis. Chapter Four examines 
literary genre and ways of dramatic expression in the plays: Kishon's plays are satirical 
comedies, a distinctive literary genre that combines the comic and the satirical and 
possesses elements of farce. The principles of comic composition are reflected in the 
structure of Kishon's comedies, which are assembled according to the traditional formula 
for comedies. Chapter Five is devoted to the ways in which humorous effects are 
achieved in the comedies. Following the philosophy of Bergson, the chapter deals with 
the comic elements in situations, character and words. In Kishon's comedies, comic 
simplicity is a poetical device; the situations are concrete and the plot is banal. Comic 
characters play a central role in Kishon's Chapter Six discusses the themes underlying 
the social comedies. Among the many social issues that Kishon treated in his writings, 
two are central to his comedies: the character of the establishment, and inter-cultural 
encounters.   

Kishon bent a satirical gaze upon the existing social order, the power groups in Israeli 
society, and the dominant ideology. Established authority was seen to be at the forefront 
of the process of Israeli national consolidation and molding of the state. Kishon used his 
comedies to aim darts of criticism at the state's ideological mechanisms. He demonstrated 
that, in the Israeli reality, 'national conceptions' transmuted into party and ethnic conflicts 
and to bureaucratization of these mechanisms. art, as is also evident from the other 
literary forms in which he wrote, such as satire and screenplays. Kishon's great strength 
lies in the comical characters he created. Chapter Seven is devoted to inter-textual 
analysis and discusses the whole of Kishon's writings: satire, comedies and screenplays. 
The chapter attempts to sketch an outline of the Kishonian worldview as it may be 
divined from his works in the various literary genres in which he chose to write. Points of 
resemblance and overlap between the different genres in regard to topics, characters and 
plots are indicated. Kishon's typical art poetical technique and the contribution of the 
reciprocal relation between the genres to his success on the Israeli cultural scene are 
examined.  



      

  באמצעות , מדידה של ביצועים: השפעת תוכניות סיוע ציבוריות על עסקים קטנים; נושא העבודה

   ואוריינטציה שיווקיתשאביםמ, יזמות, תכנון אסטרטגי                         

   רמי סחייק               ;מגיש

  דב דביר' פרופ              ;מנחה

  

  קצירת

 עסקים קטנים של , אמפירי כמותי,מחקר אורךהעבודה המוגשת כאן מבוססת על 

, תעשייה(ת "של משרד התמ" חונכות רגילה" חלק בפרויקט לקחומסחר ושירותים אשר  מתעשיות

האם ובאיזה אופן משפיעות תוכניות סיוע , השאלה המרכזית שמחקר זה מעלה). מסחר ותעסוקה

  ?יםל עסקים קטנעציבוריות 

המאפשר מדידה , פיתחנו מודל הכולל משתנים מתווכים, לצורך בחינת שאלת המחקר

, על בסיס סקירת הספרות. ישירה ועקיפה של השפעות תוכניות סיוע ציבוריות על עסקים קטנים

, יזמות, תכנון אסטרטגי -   על ביצועים בעסקים קטניםאיתרנו ארבעה משתנים שיכולים להשפיע

בסוף תהליך איסוף הנתונים וניתוחם נותרנו .  ואוריינטציה שיווקית)מימוניים, אנושיים (משאבים

  . ואוריינטציה שיווקית מימונייםמשאבים, יזמות -עם המשתנים המתווכים 

, יזמות ואושש קשר חיובי בין בדקבמודל הראשון נ: שיטת המחקר כללה שני מודלים

 ,מתאמיםניתוח באמצעות  ,ועי העסק הקטןיצב ובין  שיווקית ואוריינטציה מימונייםמשאבים

Repeated Measures ורגרסיות.  

תוכניות סיוע ציבוריות הראתה מתאם חיובי מובהק בדיקת השפעה ישירה בלבד של , במודל השני

 משאבים, יזמות -כשהוספנו למודל השני את שלושת המשתנים המתווכים . עם ביצועי העסק הקטן

ההשפעה הישירה של תוכניות סיוע ציבוריות על ביצועי מצאנו ש, קית ואוריינטציה שיוומימוניים

 Structural Equation) משוואות מבניותמודל , יחד עם זאת. העסק הקטן אינה מובהקת

Modeling)כי ההשפעה העקיפה של אוריינטציה שיווקית ובמידה פחותה ההשפעה של ,  הראה

  .הנה מובהקת, על ביצועי העסק הקטן, יזמות

ממצאי המחקר מאפשרים לבנות מודל למדידת ההשפעה של תוכניות סיוע , היבט היישומיב

 תוכנית הסיוע הנם המשמעותיים ביותר ועל של מרכיבים אלולזהות , ציבוריות על עסקים קטנים

 הקטן יש להתמקד על מנת להביא להשפעה עסקתפעוליות והתנהגותיות ב, פעולות ניהוליותאלו 

  .המרבית
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Abstract 

This thesis is based on an empirical, longitudinal quantitative study of small 

businesses from trade and service industries that took part in the “Chonchot Regila” 

program of the ministry of industry trade & labor. The main question this study raises is 

whether and how public assistance programs effect small businesses? 

In order to answer the research question we developed a mediation model that 

enables to measure the direct and indirect effects of public assistance programs on small 

businesses. Based on the literature review, four variables potentially affecting the 

performance of small businesses were identified – Strategic Planning, Entrepreneurship, 

Resources (Human, Financial) and Market Orientation. At the final stage of data 

collection and analysis only the following mediating variables were left for further 

consideration - Entrepreneurship, Financial Resources, Market Orientation. 

A two models methodology was employed: In the first model we examined and 

supported our assumptions about the positive relationship between Entrepreneurship, 

Financial Resources, Market Orientation and small business performance, using 

correlation analysis, repeated measures technique and regression analysis. At the second 

model, examining only the direct effect of public assistance programs showed a 

significant positive correlation with small business performance. When adding at the 

second model the three mediating variables - Entrepreneurship, Financial Resources, 

Market Orientation, we found that the direct effect of public assistance programs on 

small business performance is not significant. However, Structural Equation Modeling 

(SEM) showed that the indirect effect of market orientation and to a less extent 

entrepreneurship on small business performance is significant. 

 From a practical stand-point, our findings enable to structure a model for 

measuring the effect of public assistance programs on small businesses, to identify what 

parameters of the assistance program are the most important and on what management, 

operational and behavioral aspects of the small businesses to focus in order to leverage 

the effect.  



של הגלפנומנולוגיה של הרוח : החשיבות והמשמעות של הבדל מיני בנושא העבודה

: רקפת אפרת-לבקוביץ'שם המגישה

: פרופ' חיים מרנץשם המנחה

:תקציר העבודה

 בעבודה זו אני טוענת שלמרות שהנושאים של הבדל מיני ושל המין ה'נשי' מופיעים

 בפרק אחד בלבד, הרי שהם חלק אינטגרלי מהשיטה הפילוסופיתבפנומנולוגיה של הרוח 

 של הגל כולה ואופן המשגתם לא רק עולה בקנה אחד עמה אלא מותנה ומכונן חלק

  המודעות ה'נשית' מכונן את אחדמבנהמהמתודולוגיה ההגליאנית. בפרט, אני מראה כי 

בהתפתחות הכרחי  שלב  מהווה  שהוא  מכאן  ו הגל  ל  ש דיאלקטית  ה המתודה   משלבי 

ההיסטורית של המודעות-העצמית ה'גברית' - של ה'רוח' )הפטריארכלית( ככלל. 

 על מנת לתמוך בטענה זו אני מקדישה את שני הפרקים הראשונים של הדיסרטציה

 בהם הנושא של הבדל מיני ונשים אינופנומנולוגיה לפרשנות ביקורתית של שני פרקים ב

חשיבותם על  ש קים  , פר במפורש הראשון נדון  רק  : הפ הפרשנית ספרות  ה  מצביעה 

בעיקרפנומנולוגיה ב העוסק   ,' המכונה 'וודאות-חושית  , וההקדמה( מבוא  ה לאחר  ( 

בתפקידה ומקומה של הלשון בתהליך כינון הסובייקט וה'רוח', והפרק 'האמת של ודאות-

אובייקט )הגוף ( אל ה היחס )החומרי-חושי  –  ' בנושא של 'תשוקה דן  ' בו הגל   עצמית

והטבע(. 

, אני דנה באופן פרשני וביקורתי בדיונו , שהוא לבה של העבודה  בפרק השלישי

 המפורש של הגל בנשים ובהבדל מיני, כפי שהוא נעשה במסגרת בחינתו את צורת החיים

( של יוון העתיקה. לאור דברים אלה אני מציעה את פרשנותי לתפיסתו של הגל  )ה'רוח'

  תוך עשיית שימוש בנאמר בשני הפרקיםפנומנולוגיהאודות המודעות הנשית או ה'אשה' ב

המודעות ל  ש ראשוני  ה נה  שהמב נה  ה ציעה  מ אני  ש רשנית  פ וד  יס טענת   .  הקודמים

 ב'וודאות-חושית' זהה בעיקרו למבנה הראשוני של המודעות כ'תשוקה', כלומר, לטענתי

 .אמצעית-ובלתי חושית של מודעות, שהיא, מודעות צורה באותההגל דן בפרקים אלה 
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 ההבדל בין הפרקים הנו שב'וודאות-חושית' נדון אופן כינונה האפיסטמי ולכן המופשט של

רה התיאורטית', בעוד פ( ס*  המודעות )ה'אני'(, דרך המשגה וידיעה של העולם - במסגרת ה'

 שב'תשוקה' נדון אופן כינונה הגשמי והטבעי של המודעות, דרך סיפוק צרכי הגוף ביחס

 לעולם החומרי )ה'אובייקט'( - במסגרת ה'ספרה הפרקטית'; מעבר לכך, בפרק השני הגל

ידי הגוף והטבע בעזרת ' מתעלה על הקבעותו על   מתאר התפתחות נוספת בה ה'אני

היכולת לידיעה ולרפלקסיביות שהשיג בפרק הראשון ובכך מכונן את יכולתו לקביעה-

 עצמית אוטונומית, אתית. הטענה העיקרית שלי היא שאותו מבנה של מודעות עליו אני

  כפי שהגלזהה למבנה המודעות הנשיתמצביעה )שהוא, מודעות חושית ובלתי-אמצעית( 

מאפיין אותה בדיונו המפורש.

, על-ידי פניה למתודה  תימוכין לטענה זו אני מציעה, בין היתר אך באופן חשוב

' )או, ן 'אני בי חס  י ל  ש ונים  ש וגים  ס ושה  של זהות  ל יתן  נ , בה  הגל ל  ש  הדיאלקטית 

', שמכוננים את שלושת השלבים החוזרים ונשנים שהמודעות מגלמת ( ל'אחר  המודעות

 בתהליך התפתחותה. השלב השלישי כולל באופן דיאלקטי את שני השלבים הראשונים

 (. טענתי היא שניתן לזהות את מבנה המודעות הנשיתReasonומהווה את שלב ה'תבונה' )

 ,מגולמתעם השלב הראשון בתהליך חוזר ונשנה זה. מכאן, בין היתר, שהמודעות הנשית 

. בהמשך ' /ה'רוח' ה'גברית י המודעות  , ע" בשלב היסטורי מסוים גם מושמת-לאל   אך 

ובהשלכות מאפיינים  ב נה  ד ני  א החמישי  ו רביעי  ה בפרקים  ו שלישי  ה  הפרק 

, החברתיים,  התרבותיים וההיסטוריים , המתודולוגיים , האונטולוגיים  האפיסטמולוגיים

של תפיסת ה'אשה' של הגל כפי  שאני מפרשת אותה. 

 בפרק הרביעי אני מראה כי תפיסת ה'נשי' של הגל )כפי שאני מפרשת אותה( עולה

 בקנה אחד עם מכלול שיטתו. בפרט, לטענתי, לא מוצדק לטעון שתפיסתו, לפיה ה'אשה'

, היא לא קונסיסטנטית עם טענת היסוד שלו לפיה דבר ( על ידי הטבע  נקבעת )מובנית

 אינו 'נתון' ל'רוח', שכן במשנתו, הטבע עצמו הוא מובנה חברתית-תרבותית. מאידך, אני

 טוענת כי תפיסת ה'נשי' עצמה, אצל הגל, היא רק לכאורה קונסיסטנטית, בעוד שקריאה

' נתפסת . סיבה מרכזית לכך היא שה'אשה  ביקורתית מגלה שיש בה סתירות פנימיות
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  מכוננת-חברתית אך לא מכוננת-עצמית; למעשה, אנימודעותבשיטתו באופן פרדוכסלי כ

: על ידי ' נקבעת במשנתו של הגל על ידי שני סוגים שונים של 'אחרים'  טוענת, ה'אשה

 ה'טבע' – כפי שנאמר במפורש בטקסט, ועל ידי המודעות /ה'רוח' ה'גברית' – כפי שמגלה

' ב   שלכוליות ואינסוףביקורת על הטקסט. בהמשך הפרק אני מנתחת את תפיסת ה'נשי

 עמנואל לוינס ומראה שלמרות ביקורתו הנוקבת והרדיקלית של לוינס על שיטתו של הגל

 ניתן למצוא מאפיינים מבניים דומים באופן ההצדקה של שני ההוגים את ההדרה של

ידי כך אני מצביעה על מבנה עומק שעומד בבסיס . על   נשים מסובייקטיביות ואתיות

גיסא, , מחד  ' אצל הגל ול'אחר ן הנשי לטבע  בי , מבנה שעליו מונח הקישור  זו  הדרה 

לוינס, – אצל   ' – ול'אחרות להבנה  , לאי-הנתנות- או לדו-משמעות  בין הנשי   ולקישור 

מאידך גיסא.

  של היחס של הבדל מיני אינוהבינריבפרק החמישי אני טוענת כי לפי הגל אופיו 

  התרבותיים והחברתייםהתכניםמשתנה לאורך ההיסטוריה. לעומת זאת, אני מראה כי 

' עוברים שינוי לאורך ' ביחס ל'גבר ( הממשמעים את ה'אשה  )המסמנים או הפרדיקטים

 זמן, שכן אין דומים המשמעות והתפקיד של ה'אשה' בצורת החיים היוונית העתיקה, לפי

 הגל, למשמעותה ותפקידה ב'רוח המוחלטת' )במדינה המודרנית, כפי שהגל תופס אותה

(. בסופו של דיון זה אני מצביעה על מקומה הבעייתי – הבלתי-פילוסופיה של המשפטב

 ניתן-לקביעה - של ה'אשה' בפילוסופיה של הגל לאור קריאה ביקורתית שלה: מצד אחד,

 למישמוע ניתן בלתי, כלומר, חסר תוכן( being )'היותה'אשה' מתגלה לאור הדיון הנ"ל כ'

, במדינה המודרנית( של הגל, שכן מכלול המסמנים שהעניקו  עבור הרוח המוחלטת )או

 משמעות ל'אשה' ביוון העתיקה )כחלק מהטבע( נוכסו לאורך ההיסטוריה, כפי הגל מתאר

/ ה'רוח' המוחלטת, כך שהמסמן  אותה, על ידי הזהות-העצמית של המודעות ה'גברית'

 'נשי' )שלכאורה ממשמע את ה'היות אשה'( נותר "קבוצה ריקה". מצד שני, אני מראה כי

סובסטנציה -ה'אשה' נותרת במסגרת ה'רוח' המוחלטת בגדר   על סמך הטענהמסמן חסר

 הפרשנית שנוכחותה האונטולוגית של ה'אשה' כפי שהגל מאפיין אותה בדיונו על אודות

, מקבלת משמעות אתית-חברתית   מעבר ייחודית שחורגתהמשפחה במדינה המודרנית
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 לאופן בו האשה מומשגת כחלק מהטבע ושהיא חיונית, בדיוק ככזו, לכינון היחיד, החברה

 האזרחית והמדינה כפי שהגל מאפיין אותם. אלא שהמשמעות הייחודית של ה'נשי' נותרת

הסובייקט ל  ש דיקט  פר היות  ל ול  יכ לא   ' : ה'נשי סובסטנציה חסר   , סמן "צף" מ  בגדר 

 ההגליאני – שהוא בהכרח, ובאופן בלעדי 'גבר' – אבל גם לא של ה'אובייקט', ה'אחר' של

 הסובייקט, שהוא הטבע. מכאן ש'אשה' או ה'נשי', על פי פרשנותי, מהווה 'אחר מוחלט'

נרית – דיכוטומית-בי על חשיבה  הגל המבוססת  של  הדיאלקטית  שיטתו  עבור  ו  בתוך 

וכ'אחר' בלתי-ניתן-לקביעה, אחרות מוחלטת זו חותרת תחת השיטה כולה.  

ורפלקסיבית של תרומת משנתו של הגל  הפרק השישי כולל הערכה ביקורתית 

 למחשבה הפמיניסטית על גלגוליה ו'גליה' השונים. הערכה זו נעשית בעיקר דרך הרהור

 ועל האופן בו מבנה זה מהדהד כנרטיב כפול,פנומנולוגיה  של ההטקסטואליעל המבנה 

  בשיח הפילוסופי של הגל. בעקבות זאת אני מציעה ביקורת,התשוקהאת תפקיד ומקום 

, ממנה צומחת קריאה , על אופן ההבניה של השיטה ההגליאנית  מתוך השיח העכשווי

 לחשיבה מחדש על השימוש שעשו ועושות פמיניסטיות במושג ה'אחר' ביחס לנשים – הן

בזה ההגליאני )כ'אחר של הזהה'( והן בפוסט-הגליאני )כאחר ה'מוחלט' או ה'רדיקלי'(.  
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Summary: 

My main claim in this dissertation is that although the topics of sexual difference and of 

woman are explicitly discussed by Hegel only in one of the  Phenomenology’s (hence PhS) 

chapters,  both  the  structure  of  woman’s  consciousness  and  its  relation  to  the  masculine 

(protagonist) consciousness are integral to, and coherent with the entirety of Hegel’s system of 

thought  as  it  appears  in  this  book.  I  argue  for  this  claim  by  showing  that  woman’s 

consciousness  makes  up,  at  one  and  the  same  time,  a  constitutive  phase  in  the  historical 

development of Spirit and a (superseded) part of the masculine self-consciousness.  In order to 

elaborate on this argument I dedicate the first  two chapters of my dissertation to a critical 

discussion  of  two  chapters  within  the  PhS in  which  women  are  not  explicitly  discussed, 

however, the distinctive importance of which is marked by many of Hegel’s commentators. 

The chapters that I discuss are ‘Sense-Certainty’ and ‘The truth of Self-Certainty’.  The first is 

the opening chapter of the PhS (after the Preface and the Introduction) and deals, inter alia but 

significantly, with the role that language plays in the process of the constitution of the Hegelian 

Subject/Spirit. The second chapter discusses the theme of ‘desire’ i.e. consciousness’ sensible-

carnal relation to the ‘object’.  

In my third chapter, which is the heart of this dissertation, I critically examine Hegel’s 

overt discussion of woman and sexual difference as it appears in the chapter on the ancient 

Greek Spirit. In the light of this examination I put forward my own interpretation of Hegel’s 

conception of woman, while making use also of what I have said in the two previous chapters. 

A  fundamental  exegetical  claim  that  I  make  is  that  the  primary  (dynamic)  structure  of 

consciousness  in  ‘Sense-Certainty’  is  principally  similar  to  the  primary  constitution  of 

consciousness as ‘desire’. That is, I claim that in the beginnings of both these chapters Hegel is 

occupied with almost the same form of consciousness. The difference between the chapters is 

that in ‘Sense-Certainty’  consciousness is posited within the ‘theoretical sphere’ wherein it 

constitutes  itself  in  an epistemological  and therefore abstract  manner,  through becoming a 

conceptual and knowing being, while in the chapter on ‘desire’ consciousness is posited within 

the  ‘practical  sphere’  wherein  it  stages  its  natural,  corporeal  and  desiring  guise  which  it 

eventually supersedes and thereby becomes an independent, purposive and autonomous being. 

My central claim is that the form of consciousness that is depicted in both these chapters, 



namely,  a  sensible  and  immediate  consciousness,  is  similar  to  the  form  of  woman’s 

consciousness as Hegel represents it in his explicit discussion in the ‘Spirit’ chapter. 

I  support  this  claim,  among  other  things,  by  an  appeal  to  Hegel’s  dialectical 

methodology which consists of three recurrent phases that are constituted, in turn, by three 

types of I-other relations that the protagonist consciousness either experiences and/or thinks 

through and/or realizes throughout its historical development. My claim is that it is possible to 

identify  the  constitution  of  woman’s  consciousness  with  the  first  phase  of  this  recurring 

dialectical process. This inter alia means that the feminine consciousness is a phase that the 

masculine consciousness/Spirit  embodies  and supersedes both throughout its  own historical 

development and in its apex. In the rest of this chapter and in chapters four and five I discuss 

the  varied  epistemological,  ontological,  methodological,  social,  cultural  and  historical 

meanings and consequences of Hegel’s conception of woman as I interpret it. 

In the fourth chapter I make the claim that Hegel’s conception of woman coheres with 

his  overall  system of thought.  Particularly,  I  claim that  it  is  unjustified to claim (as  some 

commentators  do)  that  Hegel’s  view  of  woman  that  renders  her  naturally  determined,  is 

inconsistent with his fundamental presupposition according to which nothing is simply ‘given’ 

to and within Spirit. I defend this position by showing that in Hegel’s system nature itself is 

socially constituted. In difference, I claim that Hegel’s very conception of the constitution of 

woman,  while  it  seems prima facia to be internally  consistent  can be shown via a  critical 

reading to consist of internal ambiguities. A central reason for this inconsistency, I maintain, is 

that ‘woman’ is perceived by Hegel to be a kind of consciousness that is socially constituted 

but  not  self-constituted.  Moreover,  criticism reveals  that  woman is  determined in  Hegel’s 

system  by  two  different  kinds  of  ‘others’,  as  woman’s  determination  by  nature  is  itself 

determined  by  the  ‘male’  practice  of  signification.  Following  this  I  analyze  Emmanuel 

Levinas’ conception of the feminine in his  Totality and Infinity. I show that albeit Levinas’ 

rigorous criticism of Hegel’s system (which is specifically critical of its violence against the 

‘other’) Levinas’ own view of woman which excludes her from subjectivity and ethicality, can 

be shown to be founded on some presupposed structural features that equally found Hegel’s 

view of woman. Particularly, I show that in spite of the fact that Levinas uncouples woman 

from nature, woman’s ‘negative’ otherness re-emerges in the latter’ thought in different terms 

i.e. in terms of her equivocal “self”-signification. By pointing at the principles of exclusion that 

endure in Levinas – that is otherwise radically critical of Hegel, I elaborate on the androcentric 

substructure that supports Hegel’s view of woman and show it to be entrenched in common, 

Western discourse unyielding grounds.



In the fifth chapter I show that, in Hegel, sexual difference is unalterably structured 

throughout history as a binary relation between man and woman yet also that the socio-cultural 

contents (the signifiers or predicates) that signify the opposite terms undergo some alterations. 

Particularly, I show that there is a difference between woman’s signification and social role in 

the ancient Greek ethical  order and in ‘Absolute Spirit’  (i.e.  in the modern state as Hegel 

methodically describes it in his  Philosophy of Right). I explain this difference by tracing the 

historical process in which the masculine self-identity increases by appropriating to itself those 

signifiers  that  were  attributed  in  the  ancient  Greek  Spirit  to  woman.  I  conclude  this 

examination  by  pointing  at  the  problematic  position  of  ‘woman’  in  Hegel’s  philosophical 

system that is, upon my critical reading, indeterminable. I show that, on the one hand, ‘woman’ 

is revealed to be an unsignifiable being in and for Hegel’s Absolute Spirit (and in and for his 

methodology in general) because the entire array of signifiers that are attributed to her in the 

discussion of the ancient Greek Spirit are appropriated throughout history by, and eventually 

only  signify  the  masculine  self-consciousness  that  makes  up  Absolute  Spirit;  thus,  the 

‘feminine’ remains an “empty set” and so ‘being woman’ remains unsignifiable. On the other 

hand, I show that ‘woman’ turns out to be, in Absolute Spirit, an substance-less signifier based 

on my exegetical claim that the ontological presence of woman as Hegel characterizes her in 

his discussion of the family in the modern state can be shown to bear a distinctive, matchless 

ethical signification that exceeds her natural signification and that is nevertheless vital, per se, 

for  the  constitution  of  the  Hegelian  subject/Spirit  as  Hegel  conceives  of  it.  This  surplus, 

distinctive ‘feminine’ significance, I claim, can only be in Hegel’s system a “free floating” 

signifier that is substance-less since it can neither predicate the Hegelian  subject – which is 

necessarily exclusively masculine, nor the object i.e. the subject’s ‘other’, which is eventually 

only nature. ‘Woman’ or the ‘feminine’ is thus revealed to be in and for Hegel’s dialectical 

system  that  is  founded  on  dichotomous-binary  thought,  an  ‘absolute  other’  that,  being 

indeterminable by and within this system, subverts its totality.

In  the  sixth  and  final  chapter  I  suggest  an  inclusive,  critical  and  self-reflective 

evaluation of the contribution of Hegel’s thought to feminism. This discussion is carried out 

through a reflection on the textual dual-narrative structure of the PhS and on the way is which 

it ineffably conveys the different places of desire, on the one hand, and of discourse, on the 

other  hand,  both  in  Hegel’s  philosophy and  in  contemporary  discourse  (that  is  critical  of 

Hegel).  I  conclude  with  a  call  for  feminists  to  supersede  Hegel’s  thought  by  re-thinking 

feminists’ utilization of the inclusive category of ‘woman’ and/as the ‘other’ - either as the 

‘other of the same’ or as an ‘absolute other’.  
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ABSTRACT 

The purposes of this research are to describe and analyse the facilitation approach in an 

interactionist dialogue-group between Jews and Arabs. The research questions refer to the 

methods the facilitators used in order to promote and achieve the goals set for the intergroup 

encounter, the connection between the facilitation and the ongoing discourse in the group, and 

the way the facilitators coped with the reflection of macro-social and political process in the 

group discourse. 

The research was based on observing a dialogue-group facilitated during the years 2002 – 2003. 

The group was led by two facilitators –one Jewish and one Arab. 

Methodology: The facilitators and the participants had previously undergone open interviews, 

and the group encounters were filmed and transcribed. The transcripts went through 

hermeneutic-spiral analysis, including themic, ethnographic, phenomenological and interpretive 

analysis. Following the first stage of data analysis, quantitative tools were constructed to 

estimate the involvement of the facilitators and the participants in the discourse and to sort the 

types of facilitators’ interventions in the group process. These tools enabled a quantitative 

analysis of the facilitators’ interventions, which results led to additional textual-qualitative 

analysis. 

 

The points raised from the data analysis are the following: 

1. Using an Interactionist approach in the group, the facilitators enabled group interaction, 

which did not include a dichotomy between the personal and the political, the dichotomy that 

the literature usually considers as inevitable in dialogue-groups. 

2. The facilitators led the group to a discourse that expressed the personal aspects of their 

national identity along with the conflicting-collective aspects. This combination enabled the 

participants to create a group, which hosted a complex identity for each of them. 
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3. The tools from the field of dynamic facilitation have proved useful mostly in regarding the 

atmosphere of norms and behaviour. However, their limitations led to the conclusion that it 

would be best to combine additional facilitation tools, which would enable a full expression 

of the participants from both national groups, and a deeper coping with macro-conflicting 

subjects. 

4. Dynamic and dim facilitation was found to be more appropriate for Jewish participants, while 

the Arab participants preferred more directive and clear facilitation. 

5. This study shows the importance of a continuous dialogue between both facilitators.. The 

facilitators’ coping with their own difference of opinions, as well as their cultural and 

national differences, could create a parallel positive process in the group. 

6. As opposed to previous studies, the penetration of the macro into the discourse did not entail 

hostility among the participants or an ethnocentric discourse. This is probably due to 

facilitation, which emphasised a combination between personal and national aspects of the 

participants’ life. 

 

The contribution of this study is manifested in shedding light on the sometimes-crucial 

importance of facilitators and facilitation method on the processes occurring during intergroup 

dialogue-groups. The study points to a possible development of unique facilitation characteristics 

for dialogue-groups, based on an interactionist approach that enables personal and collective 

identity expression in the dialogue between Jews and Arabs. 

 

The process of the study has yielded unique tools for analysing facilitators’ interventions in 

dialogue-groups, tools that enable the clarification of the facilitation picture and analysis of data 

using statistical tools. 

 

Key words: Dialogue-groups, Co-Facilitation, Encounters between Jews and Arabs,  

Group facilitation, Interactionist approach 
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  אידיאולוגיה ופרקטיקה: הנחיית קבוצות דיאלוג: נושא העבודה

  שולמית פישר אינציגר: שם המגיש

   פרופסור שפרה שגיא:שם המנחה

  :תקציר

דיאלוג בגישה אינטראקציונית -  המחקר הנוכחי היו לתאר ולנתח את גישת ההנחיה בקבוצתמטרות

מאקרו - נחים עם השתקפות תהליכישאלות המחקר התייחסו להתמודדות המ. בין יהודים וערבים

ולקשר בין שיטת ההנחיה לבין השיח המתפתח בקבוצה ולשיטת , חברתיים ופוליטיים בשיח הקבוצתי

  .ההנחיה כמאפשרת ומקדמת את המטרות שנקבעו לקבוצה

, 2002-2003דיאלוג שהתנהלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב בשנים - המחקר התבסס על צפייה בקבוצת

,  ערבים10( סטודנטים 16הקבוצה מנתה . ורס שנתי במחלקות לחינוך ולעבודה סוציאליתבמסגרת ק

  . ערבי ויהודי, את הקבוצה הנחו שני מנחים).  יהודים6

ותמלילים של כל , חומרי המחקר כללו ראיונות עומק עם המנחים והמשתתפים: מתודולוגיה

, שכלל ניתוח תימטי, מנויטי ספירליהתמלילים עברו ניתוח הר. המפגשים אשר הוסרטו ותומללו

נבנו כלים כמותיים להערכת , בעקבות השלב הראשון של ניתוח הנתונים. פנומנולוגי ופרשני, אתנוגרפי

וכן , לסיווג המסרים אותם העבירו המנחים לקבוצה, מעורבות המנחים והמשתתפים בשיח הקבוצתי

 אלו אפשרו ניתוח כמותי של התערבויות כלים. למיון סוגי התערבויות המנחים בתהליך הקבוצתי

  .איכותני נוסף- שתוצאותיו הובילו לניתוח טקסטואלי, המנחים

. דיאלוג-מחקר זה בא לענות על הצורך בהעמקת ההבנה של גישת ההנחיה ותפקיד המנחים בקבוצת

הקבוצה שנחקרה התנהלה על פי עקרונות הגישה האינטראקציונית למפגשי דיאלוג בין יהודים 

גישה זו גורסת שיח המבוסס על שילוב בין האישי לקולקטיבי באמצעות שיתוף חברי . ערביםו

, על פי גישה זו. הקבוצה בסיפורים מחייהם הכוללים היבטים של זהותם הלאומית של המשתתפים

דיאלוג היא מקום בו המשתתפים מביאים לידי ביטוי זהות המורכבת מהיבטים -קבוצת

  .ים ומהיבטים אישיים פרטיקולרייםקולקטיבי- םהשתייכותיי

צמיחה כדי להביא את - המימצאים מצביעים על כך שהמנחים נעזרו בכלים מתחום הנחית קבוצות

שצימצמה את התלות ההדדית השלילית , הקבוצה לעצמאות וליצירת ישות קבוצתית משותפת

והיפנו , ות ודיבורהם עודדו את המשתתפים לגבש בעצמם נורמות התנהג. המתקיימת בשיח מעין זה

-אישית והבין- הקבוצתי כדי להבין את המשמעות של האינטראקציה הבין' כאן ועכשיו'אותם אל ה

 םפרשנות של אירועי, הכלים בהם השתמשו היו שיקופים סלקטיביים. קבוצתית גם במאקרו

, תי למטאפורות על התהליך הקבוצםתרגום אירועי, הקבוצתי' כאן ועכשיו'וסיפורים אישיים ל

  . כדי לשקף למשתתפים את התהליך הקבוצתי' קונפליקט מוקדי'ושימוש בפרשנות על פי מודל ה

צמיחה לא הספיקה כדי להשיג את כל מטרותיה של - הנחייה על פי מודל קבוצות, יחד עם זאת

להתערבויות , עברו המנחים למסרים ברורים וישירים יותר, בהמשך הדרך. הדיאלוג-קבוצת

  . וכן למעורבות גבוהה יותר בנעשה בקבוצה, הרת המטרות באופן גלוילהב, ממוקדות

בקבוצה הנוכחית המשתתפים הערבים היו נכונים יותר להביא , בשונה מממצאי מחקרים קודמים

. סיפורים אישיים העוסקים בזהותם הלאומית כבני קבוצת מיעוט ולנהל שיח פתוח על סיפורים אלה
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. תיהם המחזקות של המנחים לסיפורים של המשתתפים הערביםדבר זה ניתן לייחס גם לתגובו

, המשתתפים היהודים הרבו להשתתף בדיונים הפוליטיים שאותם יזמו המשתתפים הערבים, במקביל

גם התנהלות זאת שונה ; ומיעטו להביא לקבוצה סיפורים אישיים הקשורים לזהותם הלאומית

למרות המסרים הגלויים של המנחים . יאלוגד- מהמימצאים המקובלים בספרות העוסקת בקבוצות

הרי המסרים הסמויים והעקיפים של המנחים הובילו , שעודדו השתתפות שוויונית של כל המשתתפים

  . להגברת מעורבותם של הערבים ולצמצום מעורבותם של היהודים בשיח הקבוצתי

י מאקרו מורכבים על המנחים היה להתמודד עם תהליכ, הדיאלוג שנחקרה בעבודה זאת- בקבוצת

מבצע , הקבוצה התנהלה בצל אינתיפיאדת אל אקצה. וקונפליקטואלים שחלחלו אל השיח הקבוצתי

התמודדות המנחים עם הקושי הזה היתה מורכבת ממסרים . ומערכת בחירות סוערת'  חומת מגן'

  . משלימים שאפשרו לקבוצה לדון בנושאים אלו מבלי להגיע לשיח תוקפני או מתגונן

  :דות שעולות לדיון מתוך המימצאיםנקו

המנחים יישמו את גישת ההנחייה האינטראקציונית ואיפשרו בקבוצה אינטראקציה שבה לא . 1

דיכוטומיה שנתפסת בספרות לעתים ככורח מציאות בהנחיית , היתה דיכוטומיה בין האישי לפוליטי

  .דיאלוג- קבוצות

ואפשרו , ההשתייכות הלאומית לזהויות האישיותהמנחים הביאו את הקבוצה לשיח של שילוב בין . 2

  .למשתתפים יצירת קבוצת התייחסות שבה יש מקום לזהות מורכבת של כל אחד מהם

צמיחה תרמו להנחייה בעיקר בכל הקשור לאווירה של פתיחות -הכלים מתחום הנחית קבוצות. 3

יים נוספים שיאפשרו ביטוי נראה שרצוי לשלב בהנחיה כלים הנחיית, יחד עם זאת; ונורמות התנהגות

והתמודדות מעמיקה יותר עם נושאי מאקרו , מלא של המשתתפים משתי הקבוצות הלאומיות

  .קונפליקטואליים

  . שיטת הנחיה דינמית ועמומה התאימה יותר למשתתפים היהודים ופחות למשתתפים הערבים. 4

התמודדות . דיאלוג-ם בקבוצתמתוך המחקר עלתה החשיבות שיש לדיאלוג מתמשך בין שני המנחי. 5

עשויה ליצור תהליך חיובי מקביל , המנחים עם חילוקי הדעות והשונות התרבותית והלאומית ביניהם

  .בקבוצה

בקבוצה הנוכחית חדירת הארועים החיצוניים לשיח הקבוצתי לא , בניגוד למחקרים קודמים בנושא. 6

  . הדגישה שילוב בין האישי לקולקטיביכנראה כתוצאה מהנחייה ש, יצרה עוינות בין המשתתפים

  

שיש למנחי הקבוצות , המכרעת לעתים, תרומת מחקר זה מתבטאת בהפניית זרקור אל החשיבות

תרומה נוספת היא . דיאלוג- ולשיטת ההנחיה שלהם על התהליכים הקבוצתיים המתרחשים בקבוצות

המחקר מצביע על כיוון . לוגבחינת היישום בפועל של גישה אינטראקציונית להנחיית קבוצות דיא

המבוססת על , אפשרי בפיתוח איפיוני הנחיה ייחודיים לקבוצות דיאלוג בין אוכלוסיות בקונפליקט

  . שמאפשרת ביטוי של האישי והקולקטיבי בדיאלוג בין יהודים וערבים, גישה אינטראקציונית

כלים , דיאלוג-ים בקבוצתתהליך העבודה על המחקר הניב כלים ייחודיים לניתוח התערבויות מנח

  .המאפשרים הבהרת תמונת ההנחיה ועיבוד הנתונים בכלים סטטיסטיים

הנחיית , הנחיה בקו, גישה אינטראקציונית, דיאלוג בין אוכלוסיות בקונפליקט-  קבוצות:מלות מפתח

 מפגשים בין יהודים וערבים , קבוצות
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 שלבי מקוון למערכות מיון חקלאיות-מסווג רב
 

 שחר לייקין: מגיש
 ר ויקטור אלחנתי"יעל אידן וד' פרופ: מנחים

 
 תקציר העבודה

 
סיווג  לאיכות  של  מוצר  חקלאי  מבוסס  על  ריבוי .  עבודה  זו  עוסקת  בסיווג  מוצרים  חקלאיים

לאחר  שמתקבל .  לוווקטור  המאפיינים  של  המוצר  הוא  הכרחי  להגדרת  האיכות  ש.  מאפיינים

 .המידע לגבי מאפייני הפרי יש צורך בתכנון מסווג שיוכל לשייך אותו לקבוצת האיכות המתאימה
מאפיינים  אלו  עשויים  לגרום .  במקרים  רבים  חלק  מהמאפיינים  לא  רלוונטיים  למשימת  הסיווג

 .להאטה במהירות הסיווג ואף לירידה ברמת הביצועים של המסווג
עקב  כך  ישנה .  שעשויים  להופיע  בתוך  זמן  קצר,  ון  פגמים  מסוגים  שוניםכג,  ישנם  מאפיינים

מאפייני  המוצר  משתנים ,  בנוסף.  חשיבות  מרובה  לבחירת  המאפיינים  בהתאם  למצב  נתון  מיידי

מסווג  שיוכל  לזהות  שינויים  אלו  באופן  מקוון  ישפר  את  רמת .  עם  הזמן  ובהתאם  לעונות  השנה

 .הביצוע של הסיווג
השינויים  הרבים  שמאפיינים  את .  ע  בתחום  בחירת  המאפיינים  לשיפור  רמת  הסיווגמחקר  רב  בוצ

המוצרים  החקלאיים  מחייבים  ביצוע  בחירה  זו  באופן  מקוון  על  מנת  לאפשר  למסווג  להסתגל 

 .לשינוי
.  מטרת  העבודה  העיקרית  היא  לפתח  שיטת  סיווג  יעילה  כדי  להתגבר  על  בעיית  השינוי  במוצר

 .י מקוון עם יכולות הסתגלות לשינויים באוכלוסיית המוצרפותח מסווג הירארכ
 השיטה

הרעיון  העיקרי .  י  ניתוח  השונות  במוצר" זיהוי  הגעתה  של  אוכלוסייה  חדשה  למערכת  מתאפשר  ע

 .הוא לבחון אם זרם המוצרים הנוכחי שונה מקודמו
זיהה  שינוי כשהאלגוריתם  .   לשם  ביצוע  בדיקה  זו  יישמנו  ושיפרנו  אלגוריתם  אשכול  מקוון

בהתאם .  באוכלוסיית  הפרי  הוא  בודק  את  רמת  החפיפה  שלה  עם  אוכלוסיות  שכבר  סווגו  במערכת

לרמת  החפיפה  מתקבלת  החלטה  האם  להשתמש  במסווג  של  אוכלוסייה  קודמת  או  שיש  צורך 

 .לאמן מסווג חדש
ערכת במידה  ולא  נמצא  מסווג  כזה  המ.    באם  רמת  החפיפה  גבוהה  ניתן  להשתמש  במסווג  קודם

כל  מסווג  כזה  מורכב  ממאפיינים .    השכנים  הקרוביםK  מסווגים  מסוג  nבוחרת  מסווג  חדש  מבין  

מערכת  זו  בוחרת  במסווג  עם .  שונים  ומערכת  שילוב  מסווגים  מבוססת  חוקים  בלוגיקה  עמומה

כאשר  אין  חפיפה  בכלל  יש  צורך  לאמן  את  המערכת .    המשקל  הגבוה  ביותר  בסוף  תהליך  הבחירה

עבור  חפיפה  חלקית  משמשות  נקודות  מאזור  החפיפה  לאימון  מחדש  של .  ומחה  אנושיבעזרת  מ

 . אימון אנושי ואימון אוטומטי–שתי אפשרויות אלו מוגדרות במערכת . המערכת
בסיס  מידע  מלאכותי  שנבנה  באופן  שיתאים  לבעיות :  המסווג  נבחן  בעזרת  שני  בסיסי  מידע

  בסיס  מידע  של –מסווג  על  מוצר  חקלאי  אמיתי  הקיימות  במוצרים  חקלאיים  ובנוסף  נבחן  ה

 .זיתים שולחניים שנקטפו במהלך העונה
במהלך .  ניתוח  עלות  בוצע  על  מנת  להעריך  את  ביצועי  המסווג  במושגי  עלות  בנוסף  לדיוק  הסיווג

אשר  היו  בשימוש ,  העבודה  פותחה  פונקצית  עלות  המבוססת  על  העלות  החישובית  של  מאפיינים



שלושה  מאפיינים  הוגדרו  כדי  לשערך  את  יכולות .  על  רמת  הטעות  של  המסווגו,  במהלך  הסיווג

 . המערכת
 ניתוח ותוצאות

  נתונים מלאכותיים  
  נקודות  עם 1000כל  אחת  מהן  מכילה  .  הנתונים  המלאכותיים  הורכבו  משש  אוכלוסיות  שונות

  הסיווג  של תוצאות.  מימדית-כל  מאפיין  נוצר  מתוך  התפלגות  נורמלית  רב.  שבעה  מאפיינים

.   השכנים  הקרובים  שהשתמש  בכל  המאפיינים  עבור  כל  הדגימותKהמערכת  הושוו  למסווג  מסוג  

 . יחסית למסווג זה12%המסווג המקוון שפותח במסגרת עבודה זו  הראה שיפור של 
ניתוח  זמן  הריצה  של  המסווג  הראה  את  גמישותו  לשינויים  ויכולתו  להסתגל  לאוכלוסיות 

ניתוח  רגישות  הראה  כי  לסדר  כניסת  האוכלוסיות  למערכת  יש  השפעה .  ערכתהחדשות  שנכנסו  למ

במקרים  של  חפיפה  עם  יותר  מאוכלוסייה  אחת  הפכה  הבעיה ,  בנוסף.  רבה  על  יכולות  הסיווג  שלה

בעיה  זו  הראתה  את  הצורך  בהגדרת  אמדי  דמיון  בין .  להחלטה  באיזה  קבוצת  אימון  לבחור

 .וסיות בסיס המכסות את רוב מרחב המאפיינים של המוצראוכלוסיות ועל הצורך להגדיר אוכל
 נתונים חקלאיים

כ  הוצגו "סה.    זנים  שונים  נמסקו  ממטעי  עצי  זית  ברמת  נגב  בדרום  הארץ12-  זיתים  מ10550

תוצאות  ראשוניות  של  המערכת  שסיווגה  באופן  מקוון  את  כל .    אוכלוסיות21למערכת  

  מקרים  נזדקקה  המערכת  לאימון  מחדש 13-בל  ב  א81%האוכלוסיות  הראו  על  אחוזי  דיוק  של  

 ). אנושי(
במצב  זה  ביצועי  המסווג .    אוכלוסיות  בסיס  נבחרו  ושני  מדדי  דמיון  נוספו  למדד  החפיפה8

בהשוואה  למסווג  מיטבי  שביצע  אימון  על  כל .  השתפרו  בהשוואה  למסווגים  לא  מסתגלים

ביצועי  המערכת  היו )  סוג  עץ  החלטהמסווג  מ(אוכלוסיות  הבסיס  וסיווג  בשימוש  כל  המאפיינים  

  למסווג 89%  דיוק  למערכת  המוצעת  לעומת  85%(נמוכים  יותר  אבל  עדיין  ברמה  מספקת  

 ).המיטבי
. ניתוח  הרגישות  העלה  כי  שינוי  בפרמטרים  שהוגדרו  משפיע  מאוד  על  ביצועי  המערכת  ועל  מחירה

ת  ביצוע  גבוהות  ממסווג מספר  סימולציות  בשימוש  שילוב  הפרמטרים  הביאו  את  המערכת  לרמו

 .שינוי במאפייני פונקצית העלות הביאו לשינויים מתאימים. שהוגדר באופן לא מקוון
 סיכום

הסתגלות לאוכלוסייה במובנים של , זיהוי  יעיל  של אוכלוסייה חדשה:  עיקר  התרומה  של  המערכת

המסווג .  ת  עלותפיתוח  פונקציי,  מסווגים    באופן  מקוון\בחירת  מאפיינים,  חפיפה  ואמדי  דמוית

יתרון  המערכת  הוא  גם .  בוחר  בצורה  מקוונת  את  המסווג  המתאים  ביותר  ואת  המאפיינים  שעמם

 .ביכולתה להסתגל לאוכלוסייה חדשה בהתבסס על מדדי דמיון

 
מערכת ,  איחוד  מסווגים\בחירת,  זיהוי  שינוי,  מדדי  דמיון,  מערכות  מיון  חקלאיות:  מילות  מפתח

 בחירת מאפיינים, מכונות ראייה, עיבוד תמונה, ומהמבוססת חוקי לוגיקה עמ
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Abstract 

This work deals with classification of agricultural produce. In agriculture, quality 

sorting of produce is based on a multitude of features. To define the quality of the 

product, a feature vector that includes all features must be derived. After extracting 

the feature vector of the produce, a classifier must be designed to classify the fruit 

into its quality grade.  

In many cases, some of the produce's features are irrelevant for the classification 

task. These features not only cause slow classification, they also reduce 

performance. Furthermore, some features might appear or disappear overnight. 

Therefore, it is important to define the actual features employed in the classification 

process based on the immediate situation. In addition, the characteristics of the 

product change slowly with time as the fruit or vegetable ages and the season 

advances. If a classifier can track this change on-line, improved sorting performance 

can be achieved. 

Extensive research has been conducted in feature selection to improve classifier 

performance. Due to the variability of the agricultural produce it is important to 

conduct feature selection on-line to enable the classifier to adapt to changes. 

This work aims to provide an efficient method for solving the diversity problems in 

sorting agricultural produce by developing an on-line hierarchical classifier with the 

capability of adapting to different populations. 

Methodology 

Population detection is conducted by analyzing the product variability. The main idea 

is to check whether the current stream of produce is different from the previous one. 

To detect population change, an on-line unsupervised clustering algorithm was 

developed. When the algorithm detects a new population, it compares the history 

population overlap level with the current population. Accordingly, it decides whether 

to use a previous population classifier or to select a new one. 

After a new population is detected, a classifier is selected for it according to the 

overlap level. The classifier is selected from n fuzzy K-Nearest Neighbors classifiers, 



each trained with a different number of features. A fuzzy logic rule-based decision 

system was developed to fuse the classifier results and to select the best one according 

to weighted feedback. When overlapping is high, the corresponding history 

population classifier was retrieved for the current population. When overlapping is 

low, retraining is either human or automatic. The human retraining procedure was 

defined when there is no overlap, i.e., a predefined training set for the current 

population is used for off-line retraining of the system. The automatic retraining 

procedure is applied on-line for those cases in which classifiers are retrained with the 

data points in the overlapping region of the history populations These data points are 

already labeled with their population classifier. The classifier was tested with a 

specially designed synthetic database. To test the classifier in real world conditions 

and to create a well-defined database for the classification problem, a specially 

designated crop of olives was harvested and analyzed.  

A cost analysis was developed to evaluate classifier performance in addition to 

classification accuracy. A cost function based on the computational cost of the 

features used by each classifier and its error significance was also developed. Three 

parameters were defined to test the performance of the classification system. 

Analysis and Results 

Synthetic data 

The synthetic dataset was composed of six different populations. Each population 

contained 1000 data points with seven features. Each feature was created with a 

random multivariate normal distribution. Results indicate that the overall 

classification accuracy of the on-line classifier is better by 12% as compared to the 

kNN classifier that used all the features. 

Time series analysis indicated system flexibility and the capability to adjust to the 

new populations entering the system. Sensitivity analyses indicated that the 

population entrance sequence has major influence on the system. Furthermore, when a 

new population has several overlapping populations, the problem becomes a question 

of which population training data to use. This pointed out the need to predefine the 

population database so that it includes populations that cover most of the feature 

space of the produce. In this way each population will be assigned the appropriate 

training set or classifier. 

 

 



Agricultural data 

The olives database contained 12 varieties of 10,550 olives harvested from Ramat-

Negev fields in the south of Israel. A full on-line run was applied on the data resulting 

in an accuracy of 81%. Nevertheless, results indicate that in 13 cases (out of 21) 

human retrain was required. This strengthens the need for a population database and 

the improved similarity measures. The population database is defined a-priori using 

the knowledge of the overlap and similarity levels between the populations. 

When using the population database the classifier yields higher classification 

accuracy performance compared to non-adaptive classifiers. The mean square 

precision error (MSPE) indicates this difference (0.0346 for the adaptive classifier vs. 

0.2943 for the non-adaptive classifier). When compared with optimal classifiers (i.e., 

using all features and trained by all populations) the system yielded lower but still 

quite good results (85% vs. 89%; 0.0346 vs. 0.0311). The sensitivity analysis implies 

that changing batch size parameters has a major influence on the system performance 

as well as the cost. Several parameter combinations resulted in better performance 

than the best that was defined off-line (0.0188 vs. 0.0286). In addition, changing the 

cost function characteristics – feature cost and penalty matrix cost – resulted in 

corresponding changes in the cost behavior. 

Summary 

The main contributions of the proposed classifier are: efficient detection of a new 

population; rapid adjustment to this population in terms of overlap and similarity 

measures; online feature and classifier selection via the adjustment procedure; and a 

cost objective function that, together with classification accuracy, tests the system 

performance. The proposed on-line adaptive classifier framework selects online the 

most appropriate classifier and feature subsets for the incoming population. The chief 

benefit of our system is its ability to adapt to new populations based on previous ones 

using similarity measures. This ability makes it possible to decide on a classification 

strategy without having to train on a specific population, an approach that makes the 

framework more flexible to changes in the population. The capability of selecting the 

best feature set results in improved classification performance and lowered costs. 

 

Keywords: Agriculture sorting systems, similarity measures, change detection, 
classifier selection, fuzzy rule based system, image processing, machine vision, 
feature selection 
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Abstract 

 

This study poses the hypothesis that the writings of Martin Buber teach us 

about education of character, Great Characters, art education and illuminate the 

links between these domains of education. The study aims to examine those 

writings of Martin Buber which offer insights upon what are character and art 

education, and to explore the nature of possible links and implications, between 

these educational subjects, in order to learn about worthy education. 

To prove the hypothesis, the work first surveys the unique dialogical 

philosophy of Martin Buber, and focuses upon the philosophers ideas concerning 

the domains of worthy education, Great Characters, the anthropological meaning of 

art and the perception of art education. Although Buber wrote extensively about 

education of character and art education, I did not find an attempt to link between 

these two domains. This work points toward the existence of such links, and 

explains the nature and implications towards both fields of education. My 

conclusions can be divided into six main themes: 

1.   The first theme focuses on the essence of relation in the Buberian 

philosophy and clarifies the central concepts of dialogical thinking such as:  

dialogue, life as personal encounter, being, attitude, worthy relationship, meeting, 

partnership, encounter, to be present, a moment of grace. Striving to live a 

dialogical life may in moments of grace establish the realm of worthy education of 

character, and point towards the establishment of worthy relations towards art. 

2.   The second theme studies the education of character examining Bubers' 

insights about character, personality, what is education towards character, and 

criticizes the place of character education today.  The concern of worthy education 

means educating a person as a whole, both in the actuality in which the pupil lives 

now and in his possibilities of what he can become. The central motifs of character 
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education are taking responsibility, making worthy choices, learning about 

readiness to respond with one's whole being, about courage, about creation, about 

truthfulness. 

 3.   The third subject discusses the idea of the Great Character. Buber 

points towards the Hebrew prophets as educational models for great characters. The 

definition of a great character entails that the great character is one who by his 

actions and attitudes satisfies the claim of situations out of deep readiness to 

respond with his whole life. Encounters with great characters can lead us to see 

more clearly and widely into the truths of our lives. They teach us about struggle, 

justness, responsibility, freedom and sometimes redemption.  Meeting with great 

characters teaches us to go beyond accepted norms and sometimes bringing into 

being new truths.  

4.   The fourth theme focuses on art education the discussion first learns 

about esthetical approaches and art education since the 19th century and Bubers' 

anthropological and existential approach towards art. The discussion also learns 

about artists which their art creations brought new beauty into being, by defying 

accepted norms in art. Meeting great works of art that transcend beauty, harmony 

and courageous rejection of many of the accepted values concerning painting and 

sculptures that prevailed at that time, sometimes   lead us to discover new truths and 

new beauty.  Such revelation brings joy and beauty into one's life. The study 

indicates towards links between the idea of the great character, great works of art 

and the education of character and art.  
5.    The fifth issue discusses and concludes the links which are sometimes 

contingent, but project upon character education, great characters and the education 

of art. The study shows in what ways meeting with a great character can influence 

the daily work of educators and students, in both character and art education. 

Worthy character and art education should lead towards unity, openness, readiness 

to the call and demand of existential situation, to deep insight, to a demand of 

responsibility, and to free and responsible distinctions between right and wrong. 

Thus, they constitute important links which complement both educative domains. 

6.    The sixth subject is summing up the arguments into final conclusions. 

These conclusions point towards the existence of links in Martin Bubers' writings, 
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between the domains of my thesis: education of character and art education. They 

also show the nature of these links and their mutual relation.  

At last, this theoretical thesis, focused on clarifying an educational 

philosophic problem in Martin Bubers' philosophy that was not examined nor 

explained thoroughly by others. The conclusions for education  that stem from this 

study show, that a real dialogical meeting of great characters and great worthy 

creation of art can assist in the realm of both educational domains: the character 

education and art education. In addition, the study presented the possibility that 

both the domains of education can assist and support one another in the education 

for responsibility, insight, revelation, creation, trust, and redemption. 
 

 

 

 

 



 הארות מתוך כתבי מרטין בובר על הקשר בין חינוך האופי לבין חינוך להתייחסות"

 ".אמנותית

 
 שטלמן רינה: שם המגיש

 מרק גלבר' פרופ: שם המנחה

 תקציר

 

האופי , בהארות העולות מכתבי מרטין בובר על חינוך האופימחקר זה מתמקד 

בין תחומי החינוך תגלים המבהשלכות ובקשרים ו, חינוך להתייחסות אמנותיתה, הכביר

מטרת העבודה היא לחקור את כתבי מרטין בובר בנושאי חינוך האופי והחינוך . האמורים

. על מנת לבדוק האם קיימים השלכות וקשרים בין תחומי החינוך, להתייחסות אמנותית

 . ומה ניתן ללמוד מהם על חינוך ראוי מה טיבם של קשרים אלולבדוק

ומתמקדת , שיחית של מרטין בובר-וסופיה הייחודית הדוהעבודה נשענת על הפיל

גישתו , האופי הכביר,  אופי ראויהוגה בתחומי חינוךהברעיונות העולים מהגותו של 

אף על ,  תוך ניסיון להצביע על קשרים בין התחומיםלאמנות ולחינוך להתייחסות אמנותית

את עיקרי הממצאים  .לא מצאתי בכתביו ניסיון לקשור בין שני תחומי החינוךפי ש

 :והמסקנות ניתן לראות בשישה מוקדים מרכזיים בעבודתי

תחילה . מבוססת על יחסההפילוסופיה של מרטין בובר  מוקד ראשון  מצביע על .א

שיחי ואחר כך בררתי את  הרקע -הבהרתי את המושגים המרכזיים הנוטלים חלק ביחס הדו

-מהי חשיבה דוהבהרתי . שיחית-ופיה הדוהביוגראפי של ההוגה ומקורות ההשראה לפילוס

פניה , שיח- דוםמהו, אילו אופני יחס קיימים בשלושת הרשויות בעולם, מהו יחס, שיחית

-שהם עקרוניים בהבנת הפילוסופיה הדו ,שותפות, פגישה, הקפה, נוכחות מלאה, ישירה

 . כמו כן הבהרתי מהי גישתו לאמנות ולחינוך. שיחית

המוקד דן בנושאים הבודקים מהו . עיון בתחום חינוך האופי מוקד שני מוקדש ל.ב

 . ביקורת על מקומו של חינוך האופי בחינוך של היום, מהו חינוך לאופי, מהי אישיות, אופי

. חינוך האופי שוקד על טיפוח הזיקה שבין אחדות מהותו של היחיד לבין שורת מעשיו וחייו

, אחריות ומתן אמון, שיחי-ופי מתוך יחס  דוחינוך האדם השלם הפונה הן לאישיות והן לא

 .הנו חינוך אופי ראוי

עם דמויות מופת מפגשים .  מוקד שלישי מוקדש להבהרת מושג האופי הכביר.ג

על היענות , על רגישות ליופי, על צדק, מלמדים אותנו על גילוי אמיתות, בעלי אופי כביר

הפגישה במיתוסים ויצירות . מיותעל אמונה ועל רגעי גאולה בסיטואציות קיו, לקריאה

גם הם יכולים לסייע לגילוי אמיתות , אמנות ראויות העוצרים בתוכם מעשים כבירים

העבודה מסיקה מכאן את הסתמנותם של מספר הקשרים בין . חדשות ולהיענות לתביעתן

והמתחנכים להתייחסות , היצירות, הכביר לבין החינוך לאופי וכן בינו לבין היוצר האופי

 .אמנותית

המוקד מתחלק .  המוקד הרביעי מתמקד בנושא החינוך להתייחסות אמנותית.ד

תפיסות אסטטיות של האמנות ועל התגבשותן של גישות ואסכולות על לנושאים הלומדים 

קיומית גישתו האנתרופולוגית על . 19-המאה הבחינוך להתייחסות אמנותית החל מן 



חינוך לאמנות המבוסס על גישה  על משמעותו של , של בובר אל האמנותהייחודית 

על אמנים שיצירותיהם , תייחסות אמנותית להשיחי-החינוך הדועל , אסטטית אנתרופולוגית

 המחקר מראה .מעידות על פריצת מוסכמות מקובלות ועל גילוין של אמיתות ויופי חדשים

 . מה בין האופי הכביר לבין יצירות אמנות ובין החינוך להתייחסות אמנותית

אופי ,  מוקד חמישי בעבודה זו מציג את הקשרים וההשלכות בין  חינוך לאופי.ה

המפגש עם דמויות מופת בעלות אופי כביר עשויה . הכביר והחינוך להתייחסות אמנותית

ובהתמודדות , רגעים של יופי ושמחה, ת יצירות אמנותלסייע להיפתח לאפשרות של בריא

נראה כי המאפיינים , מכאן. עם לקיחת האחריות היכולה להוביל לגאולה בחיי היום יום

הדומים של האופי הכביר ויצירות כבירות משליכים הן על חינוך האופי והן על החינוך 

 . להתייחסות אמנותית

המסקנות . ת הנובעות מן הדיון במחקר מוקד שישי  מסכם את עיקרי המסקנו.ו

: בין תחומי מחקרי, אמנם קונטינגנטים, מאירות בצורה ממוקדת  על הימצאותם של קשרים

מורות המסקנות מהו , כמו כן. האופי הכביר והחינוך להתייחסות אמנותית, חינוך האופי

 . טיב הקשרים וההשלכות הנוצרים  בין התחומים האמורים

שקדה על בירורה של בעיה ,  שהנה עבודה תיאורטיתעבודה זו, לבסוף

בעיה שלא נחקרה ולא ניתנה עליה דעתם של , פילוסופית חינוכית בהגותו של מרטין בובר

המחקר בדק את האפשרות לגיבושה של תורה היכולה להוות מסד לגישה . חוקרים אחרים

 לתחום תנדוקטרינאציושיחית ראויה ונטולת אי-ראויה בתחום החינוך לאמנות וכן גישה דו

למידתה של הבעיה החינוכית הפילוסופית העלתה כי הפגישה בדמויות מופת . חינוך האופי

החינוך : מסייעת לחינוך ראוי בשני התחומים, בעלי אופי כביר וביצירות אמנות ראויות

כמו כן הוצגה האפשרות ששני התחומים החינוכיים . לאופי והחינוך להתייחסות אמנותית

 .לאמונה ולגאולה, להתגלות, לאחריות, לים לסייע זה לזה בחינוך לראייהיכו



Regional Headquarters of Multinational Corporations: A Structural Modeling of Regional 

Strategy and Determinants of Location 
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Abstract 

The accelerated pace of globalization and the expanding role played by multinational corporations 

(MNCs) in the world economy is attracting a growing interest in the question of how multinational 

corporations should manage their operations outside their region of origin, among both academics 

and business practitioners.  

Many multinational corporations are adopting strategies in which regions become the primary focus 

of their activities. In some cases, a multinational corporation's regional strategy may call for the 

establishment of a regional headquarters (RHQ) in a strategic location within the host region. A 

regional headquarters is a subsidiary, which manages and provides business services to associated 

companies and customers in that country and in countries in the vicinity, on behalf of a 

multinational corporation based in a different region. 

This study aims to develop a better understanding of the factors that underlie the implementation of 

regional strategies in general and the location of regional headquarters in particular. To achieve this 

objective, a number of regional headquarters-related issues were investigated. The methodology 

employed included a survey of managers representing multinational corporations and the use of 

relevant statistical techniques. Following are major steps of this research: 

First, a comprehensive review of the literature led to the identification of the roles of regional 

headquarters and of the factors associated with regional headquarters location. A taxonomy of the 

literature related to regional headquarters was created as well as an index of both the roles of 

regional headquarters and the relevant factors for regional headquarters location. Next, a model was 

developed which hypothesizes relationships between external industry regionalization drivers, 

regional strategy, regional management processes and the use of regional headquarters, and a 

number of hypotheses and research objectives regarding roles of regional headquarters and location 

factors were put forward. 

In the analysis stage of the research, the model developed was evaluated using the Structural 

Equation Modeling (SEM) technique of Partial Least Squares (PLS). An exploratory analysis was 

conducted, using statistical tools such as Principal Components Analysis (PCA), in order to identify 



the major underlying roles of regional headquarters and the major location factors associated with 

regional headquarters and their relative importance. Combining the findings from all parts of this 

study made it possible to develop an integrative decision framework for regional headquarters. 

Finally, in order to demonstrate the applicability of the results of this research, an example of a 

practical application for making regional headquarters location decisions, based on the Analytical 

Hierarchy Process (AHP) is presented. 

Results of the study suggest that external industry regionalization drivers (such as market, cost, 

regulatory and competitive forces working on a regional level), have a positive and significant 

effect on the adoption of regional strategies by multinational corporations and that the use of 

regional strategy has a positive and significant effect both on the use of regional management 

processes and on the use of regional headquarters. This finding is in line with the theory of 

"structure follows strategy" and supports the views that regional headquarters are established as part 

of a firm's regional strategy, in some cases in order to implement the regional strategy.  

The study has also identified five major underlying roles of regional headquarters and the important 

location factors for locating regional headquarters. The results demonstrate that parent-company 

nationality, industry type and host region for location have some effect on the location priorities of 

the firm in regard to regional headquarters. Furthermore, the study has identified 14 dimensions 

underlying regional headquarters location selection strategies. The 14 major factors identified 

demonstrate that firms relate to a complex set of location decision factors and support a 

multidimensional view of the decision making process employed in locating regional headquarters. 

This study is significant from both managerial and research perspectives. From a management 

perspective, multinational corporations must pay more attention to regional strategies in order to 

compete effectively in the global and regional marketplace. Multinational corporations may find the 

establishment of regional headquarters to be the most effective way to achieve this. The integrative 

framework developed in this study may prove a useful tool to assist senior management of 

multinational corporations to improve the quality of regional headquarters related decisions. 

From a research perspective, this study links and integrates aspects of organizational structures of 

multinational corporations, globalization and regionalization, international business practices, 

theories of location and models for multicriteria decision making to develop an integrated 

framework for establishing and locating a regional headquarters. 

 



  �מידול מובנה לאסטרטגיה אזורית ושיקולי מיק�: לאומיי��מטות אזוריי� של תאגידי� רב

 שי פינגר: מגיש

  הלמ� שטר�' אהוד מניפז ופרופ' פרופ: מנחי�

  תקציר

לאומיי� בעיצוב הכלכלה העולמית מגביר �הקצב המהיר של הגלובליזציה ותפקיד� הגדל של תאגידי� רב

 מחו� לאזור � לנהל את פעילויותיהאלומחקרית בשאלה כיצד על תאגידי� את ההתעניינות הניהולית וה

  .הבית שלה�

 רבי� מאמצי� אסטרטגיות הממקדות את (Multinational Corporations)לאומיי� �תאגידי� רב

לאומי �אסטרטגיה אזורית של תאגיד רב,  במקרי� מסוימי�.הפעילות סביב אזורי� ספציפיי� בעול�

 במיקו� (Regional Headquarters) "מטה אזורי"או " בסיס פעילות אזורי" הקמתו של עשויה לדרוש את

 באזור התאגידהמנהלת את פעילות , למעשה חברת בתמטה אזורי הינו . אסטרטגי בתו� אזור הפעילות

  . ומספקת שירותי� עסקיי� לחברות בת וללקוחות עיקריי� במספר מדינות באזור, גיאוגרפי מסוי�

קר זה היא לפתח הבנה עמוקה יותר של הגורמי� המובילי� לאימו� אסטרטגיות אזוריות בכלל מטרת מח

מחקר זה בח� מספר , על מנת להשיג מטרה זו. לאומיי� בפרט�ומיקו� מטות אזוריי� של תאגידי� רב

� מתודולוגיית המחקר כללה ביצוע סקר בקרב מנהלי� המייצגי� מגוו. תחומי� הקשורי� למטות אזוריי�

להל� השלבי� העיקריי� של . ושימוש במספר כלי� סטטיסטיי� רלוונטיי�, לאומיי�� תאגידי� רבשל 

  .המחקר

 הוביל לזיהוי התפקידי� העיקריי� של מטות אזוריי� סקר ספרות מקי  בנושאי� הרלוונטיי�, ראשית

ואינדקסי� של , גובשה טקסונומיה של הספרות בנושא. משפיעי� על מיקו� המטה האזוריההגורמי� ו

פותח מודל תיאורטי המשער קיומ� של , בהמש�. תפקידי המטה האזורי ושל גורמי המפתח למיקומו

תהליכי ניהול , התאגידלבי� אסטרטגיה אזורית של , קשרי� בי� גורמי� בסביבה החיצונית של התעשייה

וגע לתפקידיה� העיקריי� נוסחו מספר השערות ומטרות לבחינה בנ, כמו כ�. אזוריי� ושימוש במטה אזורי

  .של מטות אזוריי�  ולגורמי� העיקריי� המשפיעי� על מיקומ�

טכניקה  שהיא, Partial Least Squares (PLS)תוק  המודל שפותח באמצעות , בשלב ניתוח המחקר

ניתוח סטטיסטי בוצע באמצעות  .Structural Equation Modeling (SEM)" מידול משוואת מובנות"ל

על מנת לזהות את התפקידי� העיקריי� של המטה ,  Principal Components Analysis (PCA)�כלי� כגו

שילוב  .וחשיבות� היחסית, כמו ג� את הגורמי� העיקריי� המשפיעי� על החלטת המיקו�, האזורי

  .הממצאי� מכל חלקי המחקר הוביל לגיבוש מודל של תהלי� אינטגרטיבי ליסוד ומיקו� של מטה אזורי

החלטות �מוצגת דוגמא למודל תומ�, על מנת להדגי� את מידת הישימות של תוצאות המחקר, לבסו 

  .Analytical hierarchy process (AHP)המתבסס על שיטת ה  , למיקו� מטה אזורי

 בסביבה החיצונית של (Regionalization)" אזוריזציה"תוצאות המחקר מלמדות כי לגורמי� מקדמי 

יש השפעה על מידת אימו� ) רגולציה ותחרות ברמת האזור, כגו� גורמי שוק(מי לאו�התאגיד הרב

ושלאסטרטגיה אזורית יש השפעה על מידת השימוש ג� בתהליכי ניהול אזוריי� וג� , אסטרטגיה אזורית

ותומ� בדעה , ממצא זה מתאי� לתיאוריה לפיה האסטרטגיה קודמת למבנה הארגוני. במבנה במטה אזורי



ובמקרי� מסוימי� על מנת לייש� , זוריי� מוקמי� כחלק מהאסטרטגיה האזורית של התאגידכי מטות א

  .אסטרטגיה אזורית

. המחקר זיהה חמש משימות עיקריות של מטות אזוריי� ואת הגורמי� חשובי� למיקו� מטה אזורי

ק� יש  ולאזור בו המטה ממוהלסוג התעשיי, תוצאות המחקר ג� מראות כי לאר� המוצא של התאגיד

. על המשפיעי� על אסטרטגיית מיקו�� גורמי14המחקר זיהה , כמו כ�. השפעה על חשיבות גורמי המיקו�

וכי החלטת , זיהוי הגורמי� מראה  כי חברות עסקיות נוהגות לבחו� סדרה מורכבת של גורמי מיקו�

  .מימדי�המיקו� היא תוצאה של תהלי� קבלת החלטות רב

על , מנקודת מבט ניהולית. מנקודת מבט ניהולית וה� מנקודת מבט מחקריתתוצאות מחקר זה חשובות ה� 

 להקדיש תשומת לב מיוחדת לגיבוש אסטרטגיות אזוריות על מנת להתחרות בצורה לאומיי��תאגידי� רב

 עשויות להסיק כי הקמה של לאומיי��תאגידי� רבהנהלות של . יעילה בשווקי� הגלובליי� והאזוריי�

המודל האינטגרטיבי שפותח במחקר זה עשוי להיות כלי שימושי . ר� יעילה להשיג זאתמטה אזורי היא ד

  .בידי הנהלות בכירות על מנת לשפר את איכות ההחלטות בנושא המטה האזורי

הניהול והמיקו� של עסקי� , האסטרטגיה, המחקר משלב היבטי� מתחו� הארגו�, מנקודת מבט מחקרית

  .לאומי� רבתאגיד עסקי אינטגרטיבי ליסוד ומיקו� של מטה אזורי של בינלאומיי� על מנת ליצור מודל

 



Development and characterization of NaGd(WO4)2 single-crystal as a host for 

neodimium ions for ultra-short laser pulsing in the femto-second range 

 

By: Shai Perets 
Advisors: Dr. Zeev Burshtein, Dr. Roni Shneck, Dr. Michael Tseitlin 

 
   In the last few years, an interest arose concerning NaGd(WO4)2 single crystal (NGW) as a host 

for laser active ions. The optical properties of a variety of lanthanide doping ions such as Nd3+, 

Yb3+, Ho3+ and Dy3+ were investigated.  

   NGW belongs to the scheelite family of crystals. It exhibits disorder in the locations of the Na+ 

and the Gd3+ ions: both randomly share residence in the same crystallographic 4a site of the 

lattice. Trivalent doping ions replace the lattice Gd3+. The said disorder results in broadening of 

both absorption and emission bands of the doping ions. By the uncertainty principle, short laser 

pulsing by mode-locking requires a broad wavelength gain in the laser-active medium. NGW can 

be conveniently grown by the Czochralski technique. These facts render the NGW crystal most 

attractive as a host material for laser active ions. Several physical properties crucial for design 

optimization of any laser have not been measured for this crystal. The objectives of the present 

work were to investigate the crystal growth process, its crystallographic structure, thermo-optical 

properties, and internal modes of vibration. 

   The work is divided into six major parts. In the first part we have investigated the growth 

process in pure and Nd3+ doped NGW single crystals. Single crystals, up to ~85 mm long and 

~30 mm in diameter, have been grown using the Czochralski method. The Nd3+ segregation 

coefficient along the [100] growth direction in the doped crystals was determined by optical 

absorption measurements. We used this result to calculate the absorption cross-section of the 

Nd3+ in the NGW crystal.  

   In the second part, the pure-crystal room temperature crystallographic structure was 

investigated using x-ray diffraction. A refined crystallographic analysis indicates that the crystal 

exhibits the tetragonal scheelite-like structure, of space group I41/a, with lattice constants:           

a = 5.2483(2) Å and c = 11.392(2) Å. Inter-atomic distances and bond angles are also given.  



   In the third part, the lattice parameters were measured as functions of temperature between 25 

and 800oC, yielding thermal expansion coefficients of 16
a C10611 −− °×=α . and 

 in the a and c directions, respectively. 16
c C10323 −− °×=α .

  In the forth part we provide a comprehensive room-temperature measurement of the refractive 

index dispersion and anisotropy.  The refractive index anisotropy was measured using a 

combination of internal bireflection and birefringence modulation. The refractive index 

anisotropy is rather low, and is almost two orders of magnitude lower then that was reported for 

other tungstate crystals. The refractive indices’ temperature dependence was 

15
o C107010dTdn −− °×−= .  and 15

e C10174dTdn −− °×−= . . The thermal expansion and the 

refractive indices’ temperature dependence results were used to calculate the thermal lensing 

factor.  

   In the fifth part we describe a comprehensive study of the vibrational spectra of the NGW 

single crystal. The vibrational modes were obtained from polarized Raman scattering and IR 

reflectance spectra. The IR spectra interpretation was aided by a Kramers-Krönig analysis, and 

fitted to the independent oscillator model. The reflectance IR spectra reveal a spatial dispersion, 

namely a dependence of the transverse optical (TO) polariton frequencies on the propagation 

direction in the crystal. 

  In the last part we present measurements of the NGW crystal heat capacity and of the sound 

velocity in different crystal directions. The experimental results are compared to a theoretical 

calculation that is based on the lattice vibration measurements and the experimental sound 

velocities. 

 In view of the fact that large bulk single crystals (~200 g) of NGW, and Nd:NGW with a nearly-

constant Nd3+ concentration were successfully grown, the possibility of application of Nd:NGW 

(and other rare earth doped NGW crystals) as the amplifying media in laser cavities seems more 

plausible. This would be valid for either tunable lasers or short-pulsed lasers in the femto-second 

range. A further potential application, worthwhile to be explored, of pure NGW as well as other 

tungstate crystals, is as scintillation detectors for gamma and X-ray radiation . NGW may exhibit 

a further merit as a neutron detector, owing to the huge absorption cross-section of thermal 

neutrons by the Gd nuclei via an reaction.   ),n( γ



 לצורך שימוש  +Nd3גבישי כמארח ליוני  נאודימיום -חדNaGd(WO4)2 גידול ואפיון של  
  .שניות- כלייזר הבזקים בתחום הפמטו

   
שי פרץ: מאת  

זאב ' מכללת יהודה ושומרון ודר- מיכאל צייטלין' דר, ג" אב-רוני שנק' דר: העבודה נעשתה בהדרכתם של

.ג" אב- בורשטיין  

 

 כחומר מארח ליונים  NaGd(WO4)2  (NGW)ההתעניינות בגבישים יחידים שלבשנים האחרונות גברה   

הבסיס האטומי של תא , Scheelite -  שייך למשפחת גבישי הNGW. יישומי לייזר מצב מוצקללנתנידים שונים 

.  בתא היחידה בצורה אקראית4a- מאכלסים את  אתרי הוהם 1:1 ביחס של +Gd3 - ו+Naהיחידה מכיל יוני 

-על פי עיקרון האי. דר באכלוס יונים אלו מוביל להרחבת פסי הבליעה והזהירה של הגביש המאולחאי הס

הרחבת פס הפליטה והעובדה כי ניתן . להבזקי לייזר קצרים דרוש פס פליטה רחב של התווך המגביר, וודאות

 זה ליישומי לייזר יוצרת עניין במחקר ופיתוח של גביש, קרלסקי' באמצעות שיטת צוNGW -לגדל את גביש ה

    . הבזק

ובאלו המאולחים , גבישים טהורים- החלק  הראשון עוסק בגידול חד. המחקר מתחלק לשישה חלקים עיקריים

והשפעות קצבי הגידול ותוכנית הקירור על האיכות האופטית , הגבישים גודלו בתנאים שונים. +Nd3ביוני 

 גודלו תוך שימוש  O15-26 x 55-85 mm2דים של גבישים במימ. והאחידות המבנית של הגבישים נבדקו

 נמדד לראשונה בדייקנות NGW- בגביש ה+Nd3- של יוני ה(k)מקדם ההיפרדות , כמו כן.   קרלסקי'בשיטת צו

Nd-תוצאה זו שימשה לחישוב חתך הבליעה האופטית של יוני ה. ונמצא  025031k .. ±=

a41 /

 בגביש ולחישוב +3

  .ל של גבישים מאולחים ביוני נאודימיוםתוכנית קירור בגידו

.   של אבקותX-   בחלק השני של העבודה חקרנו את המבנה הגבישי של הגביש הטהור באמצעות עקיפת קרני

המתואר על ידי החבורה , מהתאמות ריטוולד לעקיפות התקבל מבנה בעל תא יחידה טטרגונלי ממורכז גוף

. c = 11.392(2) Å-  וa = 5.2483(2) Åקבועי הסריג שחושבו היו  . I (Scheelite structure)המרחבית 

עליו התבססנו , התוצאות שהתקבלו שימשו גם לבניית דגם של הבסיס האטומי בתא היחידה של הגביש

ניסינו ליישב את הסתירות הקיימות הקשורות באפיון המבנה . בניתוח זני התנודה הפנימיים של הגביש

בדקנו את השפעות קצבי הגידול של הגבישים . ולקשור בין תנאי גידול שונים לשינויים במבנה הגבישי, בישיהג

  . מאמצים הנוצרים בגביש-וזמני הטחינה של הדגמים האבקתיים על המיקרו

מקדמי ההתפשטות .     בחלק השלישי של העבודה  מדדנו את מקדמי ההתפשטות של הגבישים הטהורים

איזוטרופיה של מקדמי -האי. (25-800oC)והם היו קבועים בכל תחום המדידה , X-ידי עקיפת קרנינמדדו על 

 היה למעלה מכפול בגודלו ממקדם cומקדם ההתפשטות בכיוון הגבישי  , ההתפשטות הייתה גבוהה

  . aההתפשטות בכיוון  

גורם השבירה . זוטרופיה שלהםאי-  בחלק הרביעי של העבודה עסקנו  במדידת גורמי השבירה של הגביש והאי

במספר אורכי גל שונים ומתוך המדידות נבנתה עבורו " ההסחה המזערית"הרגיל נמדד על ידי שימוש בשיטת 

איזוטרופיה של מקדמי השבירה נמדדו על ידי שימוש בשיטות ההחזרה הפנימית -ערכי האי. עקומת הנפיצה



והם היו נמוכים בשני סדרי גודל מאלו שנמצאו בגבישים טונגסטטיים , הכפולה ואפנון השבירה הכפולה

 התוצאות הניסיוניות של מקדמי ההתפשטות . נמדדה תלות מקדמי השבירה בטמפרטורה, כמו כן. אחרים

  .TLתלות מקדמי השבירה בטמפרטורה שימשו לחישוב גורם העדשתיות התרמית ו

הסעיף הראשון הוא דגם . עוסק במציאת זני התנודה הגבישיים וכולל שלושה סעיפים   החלק החמישי 

הדגם . דגם זה נבנה באמצעות תורת החבורות. המתאר את  זני הסימטריה של התנודות הפנימיות של הגביש

בסעיף השני מוצגות התוצאות הגולמיות שהתקבלו מפיזורי . י התנודה הצפויים להתקבל מהגבישמפרט את זנ

קרוניג - אליהם מתווסף חלק עיוני המתאר את אופן עיבודן באמצעות קשרי קרמרס, אדום-ראמן והחזרת תת

(Kramers-Krönig)הן אופני ב, בסעיף השלישי יוצגו התוצאות המעובדות.  ודגם המתנדים הבלתי תלויים

הייתה שינויים בתדרי , אחת התופעות המעניינות בה הבחנו. התנודה ממוינים על פי התדירויות וזני התנודה

זני הסימטריה שעל פיהם נקבעים אופני .  של הגביש כתלות בכיוון התקדמות האור(TO)התנודה הרוחביים 

נפיצה "- בכיוון התקדמות האור ידועה כותלותם , התנודה של הגביש תלויים בקיטוב האור המוחזר מן הגביש

ואנו מציגים מקרה , למיטב ידיעתנו לא נמדדה בעבר תופעה זו בגבישים בעל סימטריה טטרגונלית". מרחבית

  .כזה לראשונה

   החלק השישי והאחרון מציג את תוצאות מדידת קיבול החום של הגביש ומהירויות הקול בכיוונים גבישיים 

קיבול החום של הגביש היה גבוה ביחס . של הגביש נמדד באמצעות קלורימטר מבודדקיבול החום .  שונים

 כאשר הוא בולע או פולט חום NGW- כלומר השינוי בטמפרטורה של גביש ה. לגבישים טונגסטטיים אחרים

-עובדה זו נותנת יתרון חשוב בשימוש בגביש ה. יהיה נמוך בהשוואה לשינוי שיימדד בגבישי טונגסטט אחרים

NGWיציבות בטמפרטורת הגביש מצמצמת התפתחות מאמצים תרמיים .  כתווך מגביר ללייזר מצב מוצק

התוצאות הניסיוניות הללו יהוו נדבך חשוב והכרחי בכל . המגבילים את הספקי העבודה של הלייזר, בגביש

 החום מושווים הערכים הניסיוניים של קיבול. תכנון עתידי של מערכת לייזר שתהיה מבוססת על גביש זה

ועל מהירויות , לחישוב עיוני המתבסס על מדידות אופני התנודה האופטיים של הגביש שתוארו בחלק החמישי

  . הקול שנמדדו בחלק השישי

 שריכוז NGW Nd:וגבישי , (g 200~) טהורים בעלי מימדים גדולים  NGW   העובדה כי הצלחנו לגדל גבישי 

 כתווך מגביר במערכות Nd:NGWהופך את האפשרות לשימוש בגבישי , עבהם היה כמעט קבו+Nd3  - יוני ה

יאפשרו בעתיד לבנות מערכת , ובפרט הרחבת פסי הזהירה, התכונות האופטיות של הגביש. לייזר למועדפת

אותו ראוי , NGW -יישום עתידי נוסף של גביש ה. לייזר הבזקים או לחילופין לייזר מתכוונן על בסיס גביש זה

העובדה כי שטח החתך לבליעה של , בנוסף לכך. Xהוא כגלאי נצנוצים לקרינת גמא או קרינת , בעתידלחקור 

 כגלאי NGW -  הוא הגבוה ביותר מעוררת עניין באפשרות  להשתמש בגביש ה Gd- ניטרונים תרמיים של יוני ה

  .  ניטרונים

 



  
  Cytהתכונות הציטוטוקסיות של רעלני 

  subsp. israelensis  Bacillus thuringiensis-מ
  

  "דוקטור לפילוסופיה"מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר 
  
  
  
  מאת
  

  שמואל כהן
  

  :בהדרכת

1אריה זריצקי' פרופ

2ר רבקה כהן"ד

2ר מיכאל פירר"ד

  
  
ה להנדסת כימיה במחלק2            במחלקה למדעי החיים 1

  וביוטכנולוגיה

        המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון        הפקולטה למדעי הטבע

      גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
  
  

  תקציר
  

, אארוביים, חיוביים-גרם, משתייכים למשפחת מתגים Bacillus thuringiensis (Bt(חיידקי 

המכילים ,  גבישים פאראספוראלייםBtנוצרים בחיידקי , לת הספורולציהעם תחי. היוצרים נבגים

ולהם רעילות ייחודית כנגד זחלים של , δ-endotoxins הקרויים, חלבונים רעלניים קוטלי חרקים

רעלנים אלה נחלקים . (Diptera) או זבובניים (Coleoptra)חיפושיות , ) (Lepidopteraפרפרניים

, מיון מבחינת רצף חומצות האמינו שאין בינהן דCytolytic (Cyt)- וCrystal (Cry): לשתי משפחות

, מתגבשים במהלך הספורולציה, הם מיוצרים כפרוטוקסינים: אולם יש להם תכונות ביוכימיות משותפות

   .אוליטייםי אלקאלי והופכים לרעלן פעיל בעזרת אנזימים פרוטpH-מתמוססים ב



של מספר רעלנים רב עצמה שילוב סינרגיסטי ישנו , )Bt subsp. israelensis)Bti -ב

, Cry :Cry4Aa ,Cry4Baארבעה ממשפחת חלבוני : bp 127,923 בפלסמיד אחד בגודל מקודדיםה

Cry10Aaו - Cry11Aa) 72, 78, 128, 135: בגדליםkDa  ,ושלשה ממשפחת חלבוני , )בהתאמה

Сyt :Cyt1Aa ,Cyt2Ba ,ו- Cyt1Ca) 60- ו29, 227.: בגדלים kDa ,בהתאמה .(  

נקשרים לרצפטור ייחודי  Cry רעלני: הם שונים מנגנוני הפעילות של שתי משפחות הרעלנים

פוספוליפידים המכילים חומצות שומן בלתי לנספחים  Cytאולם רעלני , על פני אפיתל המעי של הזחל

 באופן לא ,sphingomyelin- וphosphatidylcholine ,phosphatidylethanolamine: רוויות כגון

ישנם שני מודלים שמסבירים באופן שונה את מנגנון ההרס הממברנלי שמושרה על ידי חלבוני . ייחודי

Cyt .1-2ממברנליות בקוטר -גישה אחת סוברת שהחלבון יוצר תעלות טרנס nmהמובילות ל -colloid 

osmotic lysis .אגרגציה של תוצאה מגישה נגדית מציעה את קיומו של אפקט דמוי דטרגנט שנוצר כ

ות בריכוז נמוך של רעלן נוצרשלישית סוברת ש" מפשרת"גישה . מספר מונומרים רב על שטח פני התא

  .של רעלן ישנו פירוק מסיבי של הממברנה מעבר לסף מסוים ואילו, תעלות

 Cyt2Aa-ו)  חומצות אמינוCyt1Aa) 249 הם Cytהחלבונים הנחקרים ביותר ממשפחת 

 Cyt1Aaלחלבונים . בהתאמה, subsp. kyushuensis Bt- וBti-מ) kDa 29.4, ינו חומצות אמ259(

, proteinase Kבאמצעות חיתוך באתרים דומים לאחר  ו64% ודמיון של 39% זהות של Cyt2Aa-ו

גיבוש  .לכן משערים שקיים דמיון מבני גבוה בין שני החלבונים. הם בעלי פעילות המוליטית וציטוליטית

 מראה מבנה בעל מתחם אחד המורכב Escherichia coliקומביננטי שבוטא בתאי  רCyt2Aaשל 

הועלתה . β1-β7 המסומנים β-strandושבעה מבני , A-D קצרים המסומנים α-helicesמארבעה 

  .  נתחבים אל תוך הממברנה ויוצרים את התעלה7- וβ-strands 5 ,6-שהשערה 

Cyt1Aa בוני הגביש של מכלל חל) 45-50%( מהווה רכיב עיקריBti . רעילותו לזחלי יתוש

. אולם הוא סינרגיסטי בשילוב עם כל הרכב רעלנים שנבדק עד כה, Cry חלבונישאר פחותה משל 

מגוון של אריתרוציטים ואלא אף נגד , נגד תאי חרקלא רק  in vitro פעיל kDa 27.2) (המסיסהחלבון 

) פרוטוקסין( השלם Cyt1Aa-ל. ורידית לחיות-כן נמצא שהוא קטלני בהזרקה תוך- כמו.תאי יונקים

, ידי טריפסין-עיכול פרוטיאוליטי על, אולם.  גם ללא שפעולליטיתישנה פעילות המוליטית וציטו

proteinase Kה,  בשני קצותיוחתוךיוצר חלבון ,  או פרוטאזות אנדוגניות-Nוה -C ,22-25בגודל של 

kDa  ,טוקסין מאשר הפרו3 פי שעצמת פעילותו גדולה.  

-  זהות ו41%ישנה הומולוגיה של , Сyt2Ba)-מסומן להלן כ,  חומצות אמינוСyt2Ba) 263-ל

 הוא מתבטא בכמויות מזעריות בגביש הטבעי של Cyt1Aa-יחסית ל ,אולם. Cyt1Aa-ל  דמיון60%

Btiעם חלבוני )  זהות99%-למעלה מ(לחלבון זה ישנה הומולוגיה גבוהה .  ורעילותו נמוכהCyt2Ba2-8 

למרות . -Сyt2Aaל  דמיון84%- זהות ו68%-כן נמצא שהוא הומולוגי ב-כמו. Btמתתי זנים שונים של 

 אין תגובה צולבת Cyt1Aa שלנוגדנים כנגד , נמצא,Cyt2Ba- וCyt1Aa, Cyt2Aaהדמיון ברצף בין 

  .Cyt2Ba ולא עם Cyt2Aaעם 

 Cyt,ן כל חלבוני משפחת  הוא החלבון הציטוליטי ביותר מביCyt1Aa-והעובדה ש, כל זאת

ניצול . ב. Cyt2Ba- וCyt1Aaאיפיון השוואתי ביוכימי וביופיסיקאלי של ניסיונות . א: מעודדים



Cyt1Aaפענוח המבנה המרחבי של . ג.  להרס תאי סרטןCyt1Aaו -Cyt2Baם בצורת 

זיהוי .  אופטימאליהיותרס  ומנגנון ההרמציאת המבנהבניסיון ל ,המשופעלת וטבועת הממברנה, הנטיבית

 שמורכבים מחלבונים immunotoxinsיכול לשפר הכנת Cyt של חלבוני ביותר פעילים ההמקטעים 

  .אלה

  :מטרות עבודה זו היו

 p20עם הגן לחלבון העזר , Bti acrystalliferous- בcyt1Ca- וcyt1Aa ,cyt2Baביטוי הגנים   .א

 .והפקת החלבונים ,ובלעדיו

וקביעה של רמת השפעה ציטוטוקסית יחודית נגד תאים סרטניים , משופעל לליגנד- Cyt1Aaקשירת  .ב

 .קלונוטיפיים

 : בעזרתCytגילוי מנגנון פעולתם של חלבוני   .ג

;פענוח מבניהם המרחביים והשוואת המבניםСyt2Ba, - וСyt1Aaגיבוש החלבונים . 1

דטרגנט , Cyt1Aa-לו בהשוואת פרמטרים של דיפוזיה בין תרביות תאי היברידומה שטופ. 2

  .וחלבונים יוצרי תעלות

  : תוצאות המחקר זה היו כדלהלן

, P20) )(20 kDa" חלבון העזר" בנוכחות acrystalliferous Btiהוקמה מערכת ביטוי בחיידקי . א

ולבודד , הדבר איפשר להפיק).  רקומביננטיCytמעלה את רמת הביטוי של ו chaperone משמש מעיןש

 במערכת in-vivo לא התגבש Cyt2Ba) Cyt1Ca- וCyt1Aa גדולות ונקיות של גבישי כמויות, בקלות

  .  והאפיונים הביוכימיים והביופיסיקאלייםin-vitroהגיבושים , עבור ניסויי הצימוד הכימי) זו

 Bתאי היברידומה מסוג : משופעל אל אתר מטרה ספציפי-Cyt1Aaנעשתה הכוונה ייחודית של . ב

)M61.13 (ם על פני הממברנה אימונוגלובולינים בלעדיים שמבטאי)קלונוטיפיים(, IgM , כנגד מקטע

 multiple myelomaמודל של תאי סרטן מסוג ומשמשים כ, Myelin Basic Protein (MBP)של 

(MM)) בהפרשה וביטוי של אימונוגלובולינים  ותאי פלסמה שמתאפיינים ביכולת שגשוג בלתי מבוקר

 Cyt1Aa אל MBPקשירה כימית של פפטיד . א: ההכוונה נעשתה על ידי ).התאספציפיים על ממברנת 

מהתוצאות . על ידי איחוי גנטי לאחד מהקצוות האמיני או הקרבוקסלי של החלבון החתוך. וב, משופעל

שחלבוני האיחוי הרקומביננטיים הפכו לספציפיים כנגד תאי מטרה ושיפרו את יכולתם , עולה

  .היו גם כן רעילים ספציפית אך ברמה יותר נמוכה, שהוכנו באופן כימיתצמידים . הציטוליטית

 היו דומיםהתקבלו שגבישים ה. הנטיבית בסביבה מימית ו בצורתCyt1Aaשל  in-vitroגיבוש . ג

 בכל μm80-100 -בגודל של כו , של החיידק הרקומביננטי(μm 1~)בצורתם לגבישים האנדוגניים 

 ונמצא שהם שייכים לקבוצה המרחבית ,3.5Å-בהפרדה של כהם עברו דיפרקציה . המימדים

התאפשר עקב גודלם הקטן לא , אולם. a, b = 64 Å; c=163.7 Å במימדי תא של ,P6ההקסגונאלית 

 European-ב(נשלחו הגבישים להקרנת סינכרוטרון , לכן.  די נתונים על מנת לקבוע מבנהוףאסל

Synchrotron Radiation Facility (ESRP), Grenoble, France( ,ברמת הפרדה עברו דיפרקציה 

  .ואנאליזת הנתונים שנאספו מתבצעת בימים אלה, Å3-של כ



ופענוח מבנהו המרחבי ברמת , Btiמשופעל באנדופרוטיאזות של -Cyt2Baשל  in-vitroגיבוש . ד

 ויצמן מכון, Israel Structural Proteomics Center (ISPC)-החלבון גובש ב (1.8Åהפרדה של 

. ונמצאה רמת התאמה מבנית גבוהה ביותר, Cyt2Aa- הושווה לCyt2Baמבנה ). רחובות, למדע

אלא מהבדלים ,  אינה נובעת משינויי מבנהCyt2Aaשהרעילות הגבוהה יחסית של , ניתן לשער, לפיכך

ימים  קיCyt2Ba-המראה שב, חיזוק להשערה זו נמצא באנאליזת הידרופוביות. מקומיים ברצף החלבון

  . β6- לβ5 והלולאה שבין β4 רצועה -שני אזורים הידרופיליים באופן יחסי 

מהתוצאות . ובדיקת פעילותו ההמוליטית,  מומס מגבישים תוך תאיים בשיטות שונותCyt2Baהפקת . ה

בנוכחות נבגים ומשקע , משופעל על ידי הדגרת גבישים בבופר אלקאלי-שניתן להפיק חלבון מסיס, עולה

הראה רמת פעילות המוליטית זהה לחלבון , החלבון שהומס בדרך זו. מכיל פרוטיאזות אנדוגניותתאים ש

בדיקת ב. )'ראה סעיף ד,  בנוכחות משקעים מתאימיםin-vitroואף עבר התגבשות  (trypsin-ששופעל ב

אתר שזהה , T35- לL34שהחיתוך נעשה בין השיירים . א: של הדוגמה נמצאקצה אמיני קביעת רצף 

 metaloprotease-מקטע נוסף שריצפו מתאים ל. ב; Cyt2Aa- בproteinae Kלמקום החיתוך של 

camelysinמ -B. cereus ,שמשפעל אתתכן שזהו הפרוטיאז ייו Cyt2Baבתנאים דלעיל .  

נמצאה , ולשם הכנתם לגיבוש,  לצורך קישור לליגנדCyt1Aa- וCyt2Baבתהליך מיצויים של . ו

 לא נראה מקטע SDS-PAGEבבדיקת ו ,nm 260-280 בתחום אורך גל פרקציה שמראה בליעה

עדות ישירה . ונפרד ממנו בתהליך ההמסה in-vivo שנקשר לחלבון DNA-סביר שמדובר ב. חלבוני

לתאים המכילים גבישי  diamidino-2-phenylindole (DAPI)-6,'4לקשר זה נמצאה כאשר הוסף 

Cyt1Aaו -Cyt2Ba ,לואורסנטי מהגבישים בעצמה רבהונצפתה פליטת אור פ .  

וחלבונים יוצרי תעלות ) SDS( ביחס להשפעתם של דטרגנט Cyt1Aaאנאליזה של השפעת . ז

)melittinו -gramicidin (נעשתה בעזרת הדמיה מגנטית גרעינית עם מישקול דיפוזיה(Diffusion 

Weighted Magnetic Resonance Imaging (DWMRI))תוצאות . יבאש ש" במרכז הרפואי ע

- תאים שטופלו ב, בנוסף. ההשוואה מראות הגבלת דיפוזיה של ממברנת התאים בכל מערכות הטיפולים

Cyt1Aaהראו פרמטרים נמדדים של דיפוזיה בתבנית שדומה לתאים שטופלו ב -melittin ולא לתאים 

".מודל הדטרגנט"יותר מאשר ב" מודל התעלה"תוצאות אלו תומכות ב. SDS-שטופלו ב
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Abstract 
Bacillus thuringiensis (Bt) are gram positive, aerobic bacteria that produce 

endospores. Coincident with the sporulation stage it also creates parasporal crystals 

containing entomopathogenic larvacidal proteins termed δ-endotoxins. These toxic 

proteins show high specific activity against Lepidopteran, Coleopteran or Dipteran 

larvae and are classified into two families: Crystal (Cry) and Cytolytic (Cyt). There is 

no sequence homology between the two families, however they share biochemical 

properties. They are produced as pro-toxins, undergo crystallization during the 

sporulation stage, can be solublized in vitro in an alkalic pH buffer and convert into 

active membrane-pore-forming toxins following proteolytic enzymatic cleavage.  



Subsp. israelensis (Bti), exhibits the most potent larvacidal activity known so 

far. This results from a synergistic combination between the several endogenous 

toxins encoded by a 127,923 bp plasmid (pBtoxis). The main toxins are: four Cry 

family proteins; Cry4Aa, Cry4Ba, Cry10Aa, and Cry11Aa (135, 128, 78 and 72 kDa, 

respectively) and three Cyt family proteins; Cyt1Aa, Cyt2Ba and Cyt1Ca (27.2, 29 

and 60 kDa respectively). 

The proteolytically activated Cry toxins act through a biphasic mechanism: (i) 

Adsorption to receptors on the intestinal epithelial membrane and (ii) Penetration into 

the membrane and pore formation followed by colloid osmotic lysis of the cells. On 

the other hand, Cyt toxins have high overall hydrophobicity and attach to the 

intestinal membrane of dipterans in a non-specific manner. The adsorption is 

mediated by non-saturated phospholipids such as phosphatidylcholine, 

phosphatidylethanolamine and sphingomyelin. The destructive mechanism of Cyt's 

proteins is not fully understood. According to one model, following a certain 

concentration threshold and aggregation of many molecules of Cyt2Aa or Cyt1Aa, 

ordered cation selective trans-membrane tunnels are made, leading to impairment of 

the osmotic pressure, water leaking and a colloid osmotic lysis. An alternative model 

suggests that the cytolytic effect caused by aggregation of monomers on the cell 

membrane leads to a detergent-like effect – tearing and unordered destruction of the 

membrane causing rapid lysis. There is also a "compromise" approach suggesting that 

the two aforementioned theories are interrelated. That is, at low toxin concentration 

only ordered pores are made, while above a certain concentration threshold and high 

toxin:lipid ratio there is unordered membrane destruction. 

 

The most extensively investigated proteins of the Cyt family are Cyt1Aa (249 

amino-acids) and Cyt2Aa (259 amino-acids, 29.4 kDa) from Bti and Bt subsp. 

kyushuensis, respectively. Crystallization and structure analysis of recombinant 

Cyt2Aa revealed a one domain structure consisting of four short α-helices and seven 

β-strands. Biochemical characterization of the molecule showed that three β-strands 

penetrate into the membrane and form the pore. The Cyt1Aa and Cyt2Aa have 39% 

identity and 64% similarity and after proteolytic cleavage in similar domains they 

have hemolytic and cytolytic activity. However, while it is likely that these two 

proteins have a high degree of structure similarity, it is important to investigate why 

they differ in their level of induced cytotoxicity.  



Cyt1Aa is a major component (45-50%) of the Bti crystal proteins. The 

Cyt1Aa larvacidal activity is lower than that of the other proteins; however, it has 

high synergism with all other Bt toxins. The 27.2 kDa soluble protein (native pro-

toxin) also has in vitro activity against insect cells, erythrocytes and mammalian cells. 

It also has been shown to be lethal to mice following an intra-venous injection. The 

hemolytic and cytolytic activity of Cyt1Aa is enhanced after proteolytic digestion by 

endogenic proteases, trypsin or proteinase K. The digestion occurs at both N and C 

termini of the protein to yield a 22-25 kDa activated form.  

Cyt2Ba is 263 amino-acids long and is 41% identical and 60% similar to 

Cyt1Aa and 68% identity and 84% similarity to Cyt2Aa. However, its relative 

expression in the Bti crystal is minor and it has much less cytolytic effect than Cyt1Aa 

or Cyt2Aa.  

Although there is similarity in sequence between Cyt1Aa, Cyt2Aa and Cyt2Ba 

there is no antigenic cross-reaction between them. The different cytotoxic efficacies 

of these proteins may also indicate a difference in the spatial structure and mode of 

membrane recognition.  

Use of membrane-active toxins such as δ-endotoxins in targeting cancerous 

cells has recently been shown. However, the activity level and the response rate were 

lower than that of the free Cyt1Aa. These findings encouraged me to: (i) to conjugate 

the peptide ligand of hybridoma B cells to Cyt1Aa for by chemical and genetics 

procedures and to test these bioconjugates for specific cytotoxicity against the target 

cells; (ii) exploring the cytolytic activity of Cyt1Aa and Cyt2Ba by biochemical and 

biophysical characterization methods and by (iii) structure-function relationships of 

both Cyt2Ba and Cyt1Aa toxins using crystallization and X-ray diffraction.  

In this work, I will describe the following results:  

(1) Expression system of for Cyt1Aa and Cyt2Ba, with the P20 "helper" protein (a 

specific chaperon which elevates the expression level of recombinant Cyt1Aa and 

also been shown to protect against the lethal effect of Cyt1Aa) in the acrystalliferous 

strain IPS78/11 of Bti, was developed. This permitted production of large amounts of 

pure crystallized proteins in-vivo for conjugations procedures, crystallization assays 

and further biochemical and biophysical studies. 

(2) Preparation of various Cyt1Aa-MBPp (Myelin Basic Protein peptide) conjugates. 

MBPp is recognized by murine hybridoma B cells (termed M61.13) that express 

surface membrane IgM antibodies specific to it. These cells were used as a model of 



multiple myeloma, form of leukemia characterized by an uncontrolled proliferation of 

plasma cells which express membrane and secreted form of clonotypic antibodies. 

The results showed that genetic fusion of MBPp (which represents short length 

ligands) to either the carboxy or amino termini of activated-Cyt1Aa converted the 

non-target specific Cyt1Aa into a target-specific form of the toxin, with concomitant 

enhancement of cytolytic activity. Chemical conjugation of Cyt1Aa to MBPp was 

also effective but to a lesser degree than the genetic forms.  

(3) In-vitro crystallization of Cyt2Ba. Cyt2Ba was solubilized in presence of 

endogenous bacterial's proteases, the cut Cyt2Ba was crystallized in-vitro and its 3D 

structure solved to a 1.8 Å of resolution by the Israel Structural Proteomics Center 

(ISPC) at the Weizmann Institute of Science, Rehovot. The solved structure was 

almost identical to a previously described structure of Cyt2Aa toxin suggesting that 

the higher toxicity of the later may be related to local biochemical effects resulting 

from differences in sequences. For example, hydrophobicity analysis of superimposed 

Cyt2Aa and Cyt2Ba fragments showed two regions that differed in levels of 

hydrophylicity which may contribute to the molecule's toxic activity. 

(4) Diffracting crystals of native, resolubilized, Cyt1Aa were obtained. Despite their 

small size (~ 80-100 µm in all dimensions), the frozen crystals were shown to diffract 

to a resolution of about 3.5 Å. The crystals belong to the hexagonal space group P6 

and the cell dimensions are a, b = 64 Å, c = 163.7 Å. The crystals were also 

investigated at the European Synchrotron Radiation Facility (ESRP), Grenoble, 

France, diffracted to a resolution of about 3Å and the data are now under analysis.  

(5) Cyt2Ba crystals produced in vivo were purified, solubilized and activated by 

endogenous and exogenous proteases to explore their haemolytic and larvacidal 

activities. Solubilization in the presence of spores and cell debris cleaved the protein 

between amino acid residues 34-35. The product of this cleavage displayed 

haemolytic activity comparable to that of exogenously activated Cyt2Ba toxin. This 

method revealed the presence of metolloprotease camelysin (22 kDa), which may be 

responsible for Cyt2Ba degradation. The sequence of the camelysin shares high 

homology with that from the closely related species B. cereus.  

(6) Diffusion Weighted Magnetic Resonance Imaging (DWMRI) was used to further 

study the cytolytic effect of Cyt1Aa on hybridoma cells and to compare it to the 

cytolysis induced by detergent (SDS) or pore forming agents (melittin and 

gramicidin). The results showed significant reduction in water exchange across the 



membrane following all the various treatments. However, the Cyt1Aa diffusion and 

membrane permeability parameters were similar to those of melittin and not to SDS. 

This result suggests that the mechanism of Cyt1Aa induced cytolysis is better 

explained by the pore forming model rather than the detergent model. 

 



 איבקרב ילדים בגילהמשכיות ושינוי בייצוגים מנטאליים של אם ומטפלת נוספת 
  שחוו טיפול לא נאות הילדות התיכונה

  

  שני מנשקו: מגישה

  ביאטריס פריאל' פרופ: מנחה

  

  תקציר

על שטופל בצורה לא נאותה  שיש לילד ,עבודה זאת ניסתה לבחון את תפקיד ייצוג האם

ואת  ) Additional Caregiver( חדש עבור דמות טיפולית נוספת ילתהליך ההבניה של ייצוג מנטא

לבין רמת הסימפטומטולוגיה ) אם ומטפלת נוספת(הקשר בין שני הייצוגים האלה 

 תופעה של המשכיות בזמן והכללה עלמספר תיאוריות מצביעות . והקומפוטנטיות החברתית שלו

גם לדמיות נוספות  חייו של הפרט שהובנה בתחילת,  האימהי השלילייהמנטאלשל הייצוג 

 גישת ,לעומת זאת). e.g.- Cicchetti & Lynch, 1991, Crittenden, 1990 ( בחייומשמעותיות 

 עשויה לקדם הבנייה הפרטבסביבת גידולו של  משמעותישינוי כי  תענוטההדדיות הטרנסקציות 

 -.e.g( .של טיפול לא נאותובכך למתן את ההשפעות השליליות  של ייצוג שונה ואף מיטיב יותר

Cicchetti & Lynch, 2002, Thompson, 2000, Sameroff, 1995, Sroufe, 1999( . על מנת

  .לברר סוגיה זו בוצעו שני מחקרים

 Children, ומטפלים נוספיםייצוגי הורים להערכת לתקף את כלי המדידה  בא 1מחקר מספר        

Object Relations Inventory (CORI)  , שטופלו בצורה הילדות התיכונה בגילאי בקרב ילדים

בקרב שתי  סימפטומתולוגיהברמת הואת ההבדלים בייצוגי אם בחן גם  מחקר זה .לא נאותה

 child maltreatment)( ילדים שטופלו בצורה לא נאותה : הילדות התיכונהקבוצות ילדים בגילאי 

ממדי מחקר זה בחן את , כמו כן. נומי דומהאקו- בעלי רקע סוציווילדים שטופלו בצורה נאותה

 ילדים 50.  בקרב ילדים שטופלו בצורה לא נאותהנוספתהמטפלת הייצוג התוכן והמבנה של 

ואשר , "הכפר "-כוללנית שהוצאו מביתם בשל טיפול לא נאות למסגרת טיפולית 9-11בגילאי 

, בוצה השנייההק. ניסויהיוו את קבוצת ה,  חודשים בכפר24 עד 18לאחר שהייה של הוערכו 

 ילדים שטופלו בצורה נאותה הגדלים בסביבתם הטבעית ולומדים 50ה כלל, קבוצת ההשוואה

-  מצב סוציו, הילדמין ושתי הקבוצות הותאמו מבחינת גיל. שבע-בבתי ספר יסודיים בבאר

  . וארץ לידתם השכלתם,גיל ההורים, גודל המשפחה, קונומיא

 של ימנטאלנמצא כי ייצוג , כמו כן. תקף גם באוכלוסיה הנחקרת  CORI - הכימהמחקר עולה  

ויותר מעניש מיטיב , ותה היה במובהק פחות מורכבאם בקרב ילדים שטופלו בצורה לא נא

נמצא כי בקרב ילדים שטופלו , בנוסף. בהשוואה לייצוג האם של ילדים שטופלו בצורה נאותה

ופחות מעניש בהשוואה , מיטיב, יותר מורכבהיה ת בצורה לא נאותה ייצוג של דמות טיפולית נוספ

ייצוגי (איכויות של תוכן הייצוג של המטפל הנוכחי נמצא  קשר בין , לבסוף. לייצוג של האם

ילדים שטופלו בצורה ה וייצוגי אם בקרב ,ב ילדים שטופלו בצורה לא נאותהרבק נוספת מטפלת

יותר  שהוא ) Current Caregiver(נוכחי מטפל יצוג י: ילדיםשל החצנה לבין בעיות ה) נאותה



ממצאי מחקר זה מצביעים על . יותר של בעיות החצנהנמוכות מעניש קשור ברמות ופחות מיטיב 

יתרה . תכן הבנייה של ייצוג חדש ואף מיטיב בעולמו הפנימי של הילד לצד ייצוג קודם מרעיכך שת

  של הילדיםההתנהגותיותת הוויסות ויכוללבין ייצוג הדמות הטיפולית החדשה הקשר בין , מכך

ילדים  שחוו את ההשפעות השליליות של טיפול לא נאות נמצא כממתן, שטופלו בצורה לא נאותה

  .םבעבראלה 

 חדש עבור מטפלת נוספת בקרב ילדים מנטאליההבניה של ייצוג תהליך לבחון את במטרה      

נבחנה הבניית בו , 2אות בוצע מחקר  שהוצאו מביתם בשל טיפול לא נהילדות התיכונהבגילאי 

לונגטודינלי מרגע כניסתם של הילדים למסגרת פרוספקטיבי  באופן הייצוג של המטפלת הנוספת

-cross) הישירות והמצטלבותההשפעות את נועד לבחון מחקר זה , לפיכך. הטיפולית החדשה

lagged) של החברתית של ייצוגי אם ומטפלת נוספת על רמת הסימפטומתולוגיה והקומפוטנטיות 

 שונים שיש לילדים בנקודות זמן םמחקר זה בחן את הקשר בין ייצוגים מנטאליי, כמו כן. הילדים

 ילדים 75 ראשונה כללה  קבוצה:שהתחלקו לשתי קבוצות ילדים 150במחקר נדגמו . שונות

 הוערכה בפעם הראשונה קבוצה זאת. "כפר"לו מביתם בשל טיפול לא נאות שהוצא, 9-12בגילאי 

גל  ( שנה לאחר מכןפעם שנייה ו) גל מדידה ראשון( שלושה חודשים במסגרת של לאחר שהייה 

נאותה לא  ילדים שטופלו בצורה 75ה כלל, קבוצת ההשוואה, הקבוצה השנייה. )מדידה שני

הבדלים בין  מהמחקר עולה כי לאורך הזמן  ישנם .הדרוםבאזור  הגדלים בסביבתם הטבעית

כך שבגל המדידה  ,רמת הסימפטומתולוגיה והקומפוטנטיות החברתיתהשתנות של בהקבוצות 

 רמה גבוהה ה הפגינ)הוצאו מביתם שטופלו בצורה לא נאותה וילדים  ( קבוצת המחקרהראשון 

הקומפוטנטיות החברתית בהשוואה רמה נמוכה יותר בכל מדדי ו, יותר של בעיות הפנמה והחצנה

בגל המדידה השני לא נמצאו  ,זאתיחד עם . גרים עם הוריהםטופלו בצורה לא נאותה ולילדים ש

קבוצת המחקר בגל המדידה השני , בנוסף. או החצנה/הבדלים בין הקבוצות על בעיות הפנמה ו

לאורך  ,כמו כן. השוואהאסרטיביות וויסות בהשוואה לילדי קבוצת השל רמה גבוהה יותר  הפגינה

שבזמן המדידה השני נצפתה   כך ,התגלו הבדלים בייצוגי האמהות בין שתי קבוצות המחקרהזמן 

בעוד שעבור קבוצת המחקר נצפתה , עליה ברמת המיטיבות של האם עבור קבוצת ההשוואה

צוגי האם לאורך הזמן מתרחשים שינויים במבנה ובתוכן של ייכי  בקרב ילדי המחקר עולה .ירידה

כך שבגל המדידה הראשון ייצוגי האם היו יותר מיטיבים . המטפלת הנוספתבהשוואה לייצוגי 

 יבגל המדידה השני ייצוגבעוד ש, ומורכבים ופחות מענישים בהשוואה לייצוגי המטפלת הנוספת

רמת בלא נמצאו הבדלים .  המטפלת הנוספתי בהשוואה לייצוגים ומענישיםפחות מיטיבהיו האם 

 םקיימים קשרים בין שני הייצוגיהמדידה הראשון בגל נמצא כי , כמו כן. מורכבות של הייצוגה

יות להיות מובחנים ובלתי תלויים וייצוגי שתי הדמהופכים לאחר כשנה אך , )אם ומטפלת נוספת(

רמת המטיבות , נמצא כי בשתי הקבוצות, לבסוף .משתני תוצאה שונים לומתקשרים בשניאחד 

 האם כפי שנמדדו בגל הראשון ניבאה את רמת הסימפטומתולוגיה והקומפוטנטיות של ייצוגי

  .משתני תוצאה אלה כפי שנמדדו בגל הראשוןניבוי של מעבר לוזאת , המדידה השניבגל החברתית 

מסגרת לא נאות הקניית במקרים של טיפול שעל כך מחקר מצביעים ה ממצאי ,לסיכום      

עשויים שיפה לדמות טיפולית חדשה ומיטיבה חהובפרט , חזיקהטיפולית כוללנית מכילה ומ

 הממצאים אל, יתרה מכך.  אלהארגון ושינוי עולם הייצוגים וההתנהגות של ילדיםללסייע 

 במיתון של חשוב תפקיד עשוי להיות לייצוג החדש שנבנה עבור המטפלת הנוספת מרמזים על כך ש

ובכך מחזקים את ההנחות של גישת , לא נאותה טיפולהארוכות הטווח של השליליות ההשפעות 



מחקר הנוכחי ממצאי ה כי ,יחד עם זאת חשוב לציין. (Sameroff, 1995) הטרנסקציות ההדדיות

 ועקביתראשונית מתונה סביבה כשמדובר על  הכללה של ייצוג מנטאלי אימהי בפרט יםשוללאינם 

  .יותר

 המתרחשים בעולמו הפנימי של הפרט לעמוד על הקשר בין שינוים אפשרמחקר זה , לפיכך

ם המתרחשים שינוילבין  ,חשיפה לדמות טיפולית חדשה ומיטיבהבעקבות שינוי סביבתי כוללני ו,

נוסף להבנת התפקיד שיש לייצוג של מטפלת נדבך בכך תרם .  והסתגלותו לסביבהובהתנהגות

  .  צורה לא נאותה בפרטולהסתגלותם של ילדים שטופלו ב,  בכללהילדות התיכונהנוספת במהלך 

קומפוטנטיות , הפנמה, החצנה, םמנטאלייייצוגים , טיפול לא נאות: מילות מפתח  

  . חברתית ומוסדיות



Continuity and Change in the Mother and Additional Caregiver 
Representations among Middle Childhood Maltreated Children 
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Abstract 

This research focused on the role of maltreated children’s maternal representations 

in the formation of the representations of an additional caregiver, and the interplay 

between these two representations (mother and additional caregiver) and children’s 

symptomatology and social competence. Several theories did suggest the continuity in 

time and the generalization of negative maternal representations, constructed early in 

life, to new significant figures (e.g.- Cicchetti & Lynch, 1991, Crittenden, 1990,). In 

contrast, a transactional perspective suggests that significant environmental changes 

may promote the construction of a different and more benign caregiver representation, 

and thereby moderate the negative influences of child maltreatment (e.g. Cicchetti & 

Lynch, 2002, Thompson, 2000, Sameroff, 1995, Sroufe, 1999).  

Two studies were conducted. Study-1 was designed to validate the tool used for 

the evaluation of parental and additional caregiver representations (the Children 

Object Relations Inventory or CORI), among middle childhood maltreated children. 

This research also examined the differences in maternal representations and 

symptomatology between two groups of middle childhood children: maltreated 

children and non-maltreated children from similar socio-economic backgrounds. In 

addition, this research examined the structural and qualitative characteristics of the 

representation of an additional caregiver among the maltreated children. Fifty 9-11 

year old severely maltreated children, living in the "Village" for 18 to 24 months 

constituted the study group.The comparison group included 50 children who were not 

maltreated, living in their natural enviroment and studying in elementary schools in 

Beer-Sheva. The two groups were matched for age, gender, socio-economic level, 

family size, parent age, parents' place of birth and education.  

The findings of this study showed that the CORI was also valid among maltreated 

chidlren.We found, too, that maternal representations among maltreated children were 

significantly less cognitively complex, less benevolent and more punitive,than 



maternal representations of non-maltreated children. Furthermore, it was found that, 

among maltreated children, the representations of the additional caregiver were more 

cognitively complex, more benign and and less punitive than the maternal 

representations. Finally, a correlation was found between the content of the 

representations of  the child’s current caregiver (additional caregiver representations 

among maltreated children and maternal representations among non-maltreated 

children) and Externalizing problems: more benevolent and less punitive 

representations of the current caregiver were associated with lower Externalizing 

symptomatology scores. This study's findings suggest the formation of a new more 

benign representation in the child’s mental world, along with the previous negative 

representation. Moreover, the association between internal representations of the new 

caregiver and  children’s self-regulation abilities were found to moderate the negative 

effects of  maltreatment that these children had previously experienced.  

In Study 2 the construction of the additional caregiver representation was 

examined longitudinally, from the time that the maltreated children were admitted 

into the Village. This study was designed to test the cross-lagged effects of maternal 

and additional caregiver representations on the children’s levels of symptomatology 

and social competence.  Study 2 also investigated the relations between different 

representations (mother, additional caregiver) at different points in time, as well as 

their effects on both chidlren’s symptomatology and social competence.  We sampled 

150 participants who belonged to one of two groups: The research group included 75 

maltreated children aged 9-to12 years, which had been removed from their homes and 

were living in the Village. This group was first evaluated after living in the Village for 

three months (first measurement wave) and a second time, a year later (second 

measurement wave). The comparison group, included 75 maltreated children living 

with their parents in the South of Israel. Over time, different patterns of change in 

symptomatology and social competence levels did emerge in the two groups: in the 

first measurement wave, the research group exhibited higher levels of Externalizing 

and Internalizing symptoms as well as lower levels on all the social capabilities 

evaluated, than the comparison group. However, in the second measurement wave no 

differences were found between the groups in terms of Internalizing and Externalizing 

symptoms. In addition, in the second measurement wave, the research group exhibited 

higher levels of Assertiveness and Self-Regulation than the comparison group. 



Furthermore, in the second measurement wave we found differences in maternal 

representations between the two groups, showing an increase in the Benevolence 

factor of the maternal representation among the comparison group, while the 

Benevolence of the maternal representations decreased among the children who were 

removed from their home. In the research group, changes over time were detected in 

the structure and in the content of the representations of the mother as compared to 

the representations of the additional caregiver. In the first measurement wave 

maternal representations were more benevolent and cognitively complex and less 

punitive than the additional caregiver’s representations, while in the second 

measurement wave, the additional caregiver representations were found to be more 

punitive and benevolent than the maternal representations. No difference was found 

on the cognitive level of the representations. We also found that in the first 

measurement wave the two representations (mother and additional caregiver) were 

correlated, but a year later the representation of the two caregivers became distinct, 

independent, and each of them correlated with different outcome variables. Finally, 

we found that in both groups, the Benevolence attributed to the maternal 

representations as measured in the first measurement wave, predicted the levels of 

Externalizing symptoms and Social Capabilities as assessed in the second 

measurement wave, beyond the effects of the levels of these outcome as measured in 

the first measurement wave. 

In summary, these research findings suggest that the provision of a holding 

environment for severely maltreated children in general, and their exposure to a new 

benevolent caregiver, in particular, might encourage the re-organization and change of 

the representations and behavior of these children. Moreover, these findings imply 

that the new representation that was constructed for the additional caregiver may have 

an important role in moderating the negative long-term impact of child maltreatment, 

confirming the hypotheses of the transactional perspective (Sameroff, 1995). 

Nevertheless, our finding didn't contrast continuity over time of maternal 

representations particularly when the environment is a more moderate one and 

remains stable. 

The studies conducted allowed the examination of the relations between changes 

in the internal world of maltreated children following the exposure to a significant 

environmental change and a new caregiver, as well as the investigation of the 



relations between these changes and children’s behavior and adjustment capacities. 

Thus, these studies did contribute to the understanding of the role of the 

representations of an additional caregiver during the middle childhood in general and 

on maltreated children’s adjustment in particular.  

 

Key words: maltreatment, mental representation, Externalizing, Internalizing, 

Social competence, Institutionalization.  



  אנליזה ממוחשבת של זרימת דם בעורקים חסומים :נושא העבודה

  תומר אנור :שם המגיש

  אלכס יחוט' פרופ :המנחהשם 
 

  העבודה תקציר
  

הנה מחלה הפוגעת במיליוני אנשים ברחבי העולם  )אטרוסקלרוזיס(טרשת עורקים 

ישנה השפעה  בעורקים זרימת הדםמנגנוני ל. לגרום למחלות לב שונות עלולהו

מודלים . ים על דפנות העורקיםיתהליכי היוצרות של משקעים שומנעל  כרתני

. את משטרי זרימת הדם המורכבים תאראינם מסוגלים ל מופשטיםמתמטיים 

ובנוסף , ממדית-נובעת מכך שהזרימה מתרחשת בגיאומטריה תלת ל"הנ המורכבות

בעורקים אף יותר  סבוךהמצב ו מעבר למשטר זרימה טורבולנטיל קיימת סבירות

 עיבוד וניתוח של רימה חישובית בשילוב עםז אנו סבורים כי, יתרה מכך. פגומים

לפענח את מנגנוני הזרימה  יצליחו בעזרת כלים מתמטיים מתקדמים מידע קליני

לשפר במידה רבה את  שחזור מתקדם של תמונות רפואיות יוכל ,בנוסף. בעורקים

 מתודהבמחקר זה פותחה  ,על כן .יוניתח איכותן ובנוסף לספק אינפורמציה קלינית

זו מבוססת על  מתודה. לעיבוד תמונות רפואיות אשר מספקת מידע קליני מכומת

; אופטימאלית במרחב הסטטיסטי של מערכות דינאמיות ואינטרפולציהעקרונות 

לעיבוד סדרת תמונות  Proper orthogonal decomposition (POD)שיטת 

לביצוע אינטרפולציה בתמונות עם רזולוציה נמוכה  Krigingרפואיות ושיטת 

שפיתחנו  POD-Krigingמתודת  .מידעחשוכי באזורים  השלמת חוסריםו

עיבוד ושחזור של שדות הזרימה ממדידות קליניות כגון , בניתוח אפקטיבית מאוד

color Doppler ultrasound ו -magnetic resonance angiography .  

  

  :מטרות המחקר הנן

רק חלקן , זרימת הדםהדמיית  מספר רב של עבודות בנושא קייםמרות של .1

תנאים פיסיולוגיים ל נתוניםהקטן התיחסו לאנאטומיות ריאליות ו

נשאלת השאלה לגבי אמינות התוצאות של סימולציות נומריות . מציאותיים



מטרתינו היא לפתח מתודה לא פולשנית לאמידה ושחזור של משטרי . אלו

 .תוך מדידות קליניותזרימת הדם מ

שחזור ואנאליזה של מדידות קליניות אשר , לפתח כלי חישובי יעיל לשיפור .2

 .נמוכים יחס רעש לאותי רזולוציה ו"לרוב מאופינות ע

 נועדו לניתוח המדידותר שא, שפיתחנו ישימות ויעילות של הטכניקות לבחון .3

 .של סימולציות זרימה חישוביתפלט  על ,הקליניות
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Stenosed Arteries 
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Abstract 
Atherosclerosis  is  a  problem  that  affects millions,  leading  to  heart  diseases  and 

strokes.  Hemodynamic  factors  play  an  important  role  for  the  development  of 

cardiovascular  plaques.  Simplified  arterial  models  fail  to  predict  complex 

cardiovascular  flows,  which  occur  in  three  dimensional  unsteady  complex 

geometries  and  in  the  transitional  or  turbulent  regime,  especially  in  pathological 

cases. It is likely that coupling computational fluid dynamics (CFD) based on realistic 

clinical data and medical  imaging could  lead to reliable evaluation of cardiovascular 

processes. Advanced reconstruction of clinical  images can significantly enhance the 

quality of images in cardiovascular medicine and also provide missing information in 

space or time. The completed research lead to a new methodology to treat medical 

imaging  data  for  quantitative  clinical  data  extraction.  The  new  reconstruction 

method  is  based  on  the  principles  of  evolving  dynamic  systems  and  optimum 

statistical  space  interpolation.  In  particular,  we  propose  to  apply  (a)  proper 

orthogonal  decomposition  (POD)  for  processing medical  images  collected  over  a 

time interval (snapshot), and (b) Kriging interpolation to images with black zones and 

low  resolution  (i.e.,  at  sub‐pixel  level).  The  combined  POD‐Kriging method  holds 

great  potential  in  dealing  effectively  with  gappy  (incomplete)  and  noisy  data 



reconstruction of in‐vivo velocity field measurements using color Doppler ultrasound 

imaging or magnetic resonance angiography. 

 

The proposed research includes the following specific aims: 

1. Although numerous studies of blood flow have been conducted, only a few have 

considered  realistic  anatomies  under  correct  physiologic  conditions.  The  question 

remains  regarding  the  accuracy of  the numerical  results. Our  goal  is  to develop  a 

noninvasive method for assessment and reconstruction of blood flow patterns from 

direct in‐vivo measurements. 

2.  To  develop  effective  computational  tools  for  enhancement,  reconstruction  and 

analysis  of  clinical measurements which  often  are  subject  to  low  resolution  and 

signal‐to‐noise ratio. 

3.  To  demonstrate  the  feasibility  of  using  the  developed  techniques  for  in‐vivo 

clinical measurement enhancement by using subsets of the high resolution CFD data 

as a replica of in‐vivo data. 
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ABSTRACT 

At an incidence of approximately 1/1000 births, neural tube defects (NTDs) comprise one 

of the most common and devastating congenital disorders.  The neural tube, which is 

formed from specialized ectoderm known as neuroepithelium, closes at approximately 

the fourth week post-conception in the human fetus, and at day E8.5-E.10 in the mouse.  

Neural tube fusion propagates rostrally and caudally from specific closure sites in a 

zipper-like fashion, leaving the anterior and posterior neuropores to close last.  Failure of 

the anterior and posterior neuropores to close results in anencephaly and spina bifida, 

respectively.  Anencephaly is uniformly lethal.  Spina bifida results in abnormal 

innervation beneath the level of the open spinal lesion, i.e., varying degrees of muscle 

weakness, sensory impairment, and a neurogenic bladder and bowel.  

Numerous models of NTDs exist in the mouse.  Study of the models, complemented by 

meticulous morphological analysis of the closing neural tube, has led to the elucidation of 

specific molecular pathways critical to neural tube closure.  Mouse models can be sub-

classified according to the stage in which the defect occurs (i.e., shaping of the neural 

plate, elevation of the neural folds, and fusion of the neural folds); the biological 

processes involved (i.e., cytoskeletal remodeling, molecular adhesion, proliferation 

versus differentiation, and neurogenesis); or the response to rescue by exogenous agents 

(i.e., folic acid, inositol). 

In an attempt to enhance and expand our understanding of neural tube closure, we 

undertook a high-throughput gene expression analysis of the neural tube as it was 

forming in the mouse embryo.  Open and closed sections of the developing neural tube 

were micro-dissected from mouse embryos at days E8.5 and E9.5, and hybridized to 

Affymetrix Mouse Genome 430 2.0 expression arrays.  Genes whose level of expression 

altered significantly between open and closed sections, at both days E8.5 and E9.5, were 

considered potential candidates underlying neural tube closure or neurogenesis.  



242 genes were found to be up-regulated, and 307 genes were found to be down-

regulated in the recently formed neural tube, both at E8.5 and at E9.5.  Clustering of the 

up- and down-regulated genes according to GO categories highlighted molecular 

processes known to be involved in neural tube closure and nervous system development, 

i.e., cytoskeleton, cell adhesion, cell communication, cell differentiation, and 

neurogenesis.  Analysis of the genes in these categories identified potential candidates 

underlying neural tube closure.  Whole mount in-situ hybridization was undertaken to 

ascertain the spatial and temporal expression pattern of a number of these genes.  In 

addition, approximately 25 novel genes were found to be significantly up-regulated in the 

closed neural tube, possibly playing a role in early neurogenesis. 

The high-throughput expression analysis of the neural tube as it forms allows for better 

characterization of pathways involved in neural tube closure, and will hopefully provide a 

foundation for further research along the pathways dictating neural tube development. 



  יטוי של גנים בעת סגירת צינור העצביםאפיון פרופיל הב: נושא העבודה

  תמר הראל: שם המגיש

  ר אוהד בירק"ד: שם המנחה

  

 :תקציר העבודה

: עקב שיעור היארעותם הגבוה, פגמים ביצירת צינור העצבים הינם מבין הפגמים המולדים השכיחים ביותר

צינור העצבים נוצר   . אלומעורבים בהיווצרות פגמים, הן גנטיים והן סביבתיים, מגוון גורמים.  1/1000

כאשר שני קפלים של רקמה ,  בעכבר8.5-10וביום , בשבוע הרביעי להתפתחות העובר האנושי

, נוירואפיתליאלית ממקור אקטודרמלי מתרוממים משני העברים של קו האמצע בצד הגבי של העובר

ך יתפתח למערכת העצבים ליצירת צינור אשר בהמש, נפגשים ומתאחים בקו האמצע, מתקפלים זה לקראת זה

תהליך הסגירה .  תוארו שלוש נקודות עיקריות מהן מתחילה הסגירה של צינור העצבים בעכבר.  המרכזית

חוסר סגירה באזור הראש מוביל לחסר של אזור .  ממשיך מנקודות אלו למעלה כלפי הראש ולמטה כלפי הזנב

וכתוצאה מכך לנזקים , ל למום באזור גבי תחתוןחוסר סגירה באזור הזנב מובי.  הוולד/המוח ומות העובר

  .  הפרעות בתחושה והפרעה בשליטה על סוגרים, נוירולוגים חמורים כגון חולשת שרירים

במקרים .  לרוב בשילוב עם מומים נוספים,  מודלים רבים בעכבר שמופיעים בהם מומים בצינור העצביםישנם

.  כגון חומצה פולית או אינוזיטול,  תזונה לאם בתחילת הריונהי מתן תוסף"מסוימים ניתן למנוע את המומים ע

ביניהם מעורבות , מחקרים רבים בנושא חשפו מספר תהליכים ביולוגיים חשובים בסגירת צינור העצבים

    .  הדבקה תאית והתמיינות תאית, ציטוסקלטון

 תוך שימת דגש על התהליכים הביולוגיים והמולקולרים ,במטרה להרחיב את הבנתנו בנושא מורכב זה

בדקנו את ביטוי כלל הגנים בצינור העצבים המתפתח בעובר העכבר , המשתתפים בסגירת צינור העצבים

 9.5- ו8.5ניתחנו עוברים של עכבר בימים , לצורך זה.  ומיינו את הגנים לפי תבנית ביטוי ותפקיד ביולוגי

לאחר מכן פיצלנו את הרקמה לאזור פתוח .  אפיתל מהרקמות שמתחתיהוהפרדנו את רקמת הנוירו

א מהרקמות השונות ובדקנו ביטוי של כלל "הפקנו רנ, )צינור העצבים(ולאזור סגור ) נוירואפיתל פתוח(

.   Affymetrix Mouse Genome 430 2.0 expression arrays- היברידיזציה לידי-על, הגנים בכל רקמה

 8.5הן ביום , בין רקמה פתוחה לסגורה, ביטוי שלהם עלתה או ירדה באופן משמעותיאשר רמת הגנים 

(E8.5) 9.5 והן ביום (E9.5)הוגדרו כמשתתפים פוטנציאלים בסגירת צינור העצבים או ,  להתפתחות העובר

  .  שמתרחש במקביל לסגירה) נוירוגנזיס(בתהליך היווצרות נוירונים 

. בהשוואה לאזור הפתוח,  ירדה בצינור העצבים הסגור307ושל , נים עלתה ג242נמצא כי רמת הביטוי של 

בלטו במיוחד אותם , פי מסלולים ביולוגיים ותהליכים מולקולרים-כאשר סיווגנו את תוצאות המחקר על

בדיקת הביטוי של גנים נבחרים .  תהליכים שידועים כמשתתפים בסגירת צינור העצבים ובהיווצרות נוירונים

ם שלמים אימתה את התוצאות ואיפשרה להציע מספר גנים אשר יתכן ויש להם תפקיד לא מבוטל בעוברי



 גנים אשר תפקידם לא ידוע ופרופיל הביטוי שלהם מעלה חשד 25-בנוסף אותרו כ.  בסגירת צינור העצבים

, ן יהיה לבנותאנו מקווים שעבודה זו תהווה אחת מאבני היסוד עליה נית.  שהם קשורים להיווצרות נוירונים

  .את ההבנה של כלל התהליכים המשפיעים על היווצרות צינור העצבים, נדבך אחר נדבך
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חדירת הרפואה המשלימה לשוק הבריאות במדינת ישראל ופיתוח מודל לשילובה במערכת 

  הבריאות

   שלוםרתמ

  ר נדב דוידוביץ"ד, אבישי גולדברג' פרופ: המנחים

  

אנו עדים לעלייה הולכת וגוברת במודעות האוכלוסייה לשירותי , בשנים האחרונות: מבוא

יאה לעלייה עצומה בשימוש בשירותי הרפואה אשר הב, הרפואה המשלימה בישראל ובכל העולם

חקר זה עוסק בסוגיות  מ.המשלימה ומכאן להכנסתם לקופות החולים ולמרכזים הרפואיים

 ,השתלבותה במערכת הבריאות: מרכזיות בנושא התפתחות הרפואה המשלימה בישראל כגון

ר ההגדרות תיאו, הצורך בחשיפת הרופאים לתחום, הצורך במחקר בתחום הרפואה המשלימה

תיאור , סקירה כללית של התחום במדינות נבחרות בעולם, השונות לרפואה המשלימה ומשמעותן

ההתפתחות ההיסטורית של הרפואה המשלימה בארץ ובחינת מעמדה החוקי ומקומה בחינוך 

  .הרפואי

ואה המשלימה בשוק חדירתה  וניסיון השתלבותה של הרפ, תיאור התפתחותה :המחקר מטרות

 .בניית מודל ייחודי להקמת מערך רפואה משולבת במערכת הבריאות בישראלות בישראל והבריא
 סקירת ספרות -  נעשה שימוש בשני אמצעים עיקריים. מחקר תיאורי איכותניבוצע : שיטה

ראיונות העומק בוצעו בקרב ארבעים וחמישה בעלי תפקידים במערכת הבריאות . וראיונות עומק

אנשי , אנשי מנהל ברפואה קונבנציונלית, מטפלים ברפואה משלימה, נליםרופאים קונבנציו: כגון

, )ATLAS.ti )0 .5Vעיבוד הנתונים נעשה בתוכנת . מנהל ברפואה משלימה ונציגי ארגוני חולים

  . תוכנה לניתוח מחקר איכותני

 חלק ניכר. ולא תוארה הגדרה אחידהעל ידי המרואיינים ניכר קושי בהגדרת התחום : תוצאות

מהמרואיינים טען כי הסיבה העיקרית לחדירת הרפואה המשלימה למערכת הבריאות היתה 

 נציגי ציבור ורופאים לרוב, חלק מהמרואיינים. דרישת הציבור והביקוש הרב לתחום

טענו כי הרפואה המשלימה לא הצליחה להשתלב באופן מלא והסיבה העיקרית , קונבנציונלים

כי יש צורך בפיקוח טענו  מרבית המרואיינים .חים את יעילותהלכך הינה חוסר במחקרים המוכי

טען כי קשה , חלק ניכר מהמרואיינים. על התחום וכי לא ניתן להשאירו פרוץ כפי שהוא כיום

לחקור את טיפולי הרפואה המשלימה לפי כללי הרפואה הקונבנציונלית ויש לחקור לפי שיטות 

כל . חום שונה במהותו מהרפואה הקונבנציונליתהמתאימות ספציפית לתחום כיון שמדובר בת

ה משלימה במסגרת בתי הספר לרפואה ובאמצעות המרואיינים טענו כי יש לשלב לימודי רפוא

הבעיות המרכזיות . זאת להעלות את מודעות הסטודנטים לרפואה לשיטות הטיפול השונות

שרלטנות , קושי בהגדרת התחום, העיקריות אשר הועלו על ידי המרואיינים היו חוסר במחקרים

ימה והיעדר פיקוח רמת הלימודים הנמוכה בבתי הספר לרפואה משל, של חלק מהמטפלים

  . והסדרה לתחום

הרופאים הביעו עמדה התומכת בפיקוח רפואי לתחום הן ברמת ההוראה והלימוד והן : מסקנות

יעודד ביצוע מחקרים קליניים  ואשר לטענתם יגביר את שיתוף הפעולה ביניהן, ברמת הטיפול

וי ולהשתלבות לריש, את הדרך להסדרת התחוםלדעתם התפתחות זו תסלול . מדעיים בתחום

רוב אנשי הרפואה המשלימה טענו כי פיקוח , לעומתם. הרפואה המשלימה במערכת הבריאות

לרוב הרופאים , לטענתם, לא יהיה לטובת התפתחות התחום שכן ידי רופאים רפואי על התחום על
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אינם מכירים את מהות התחום ועקרונותיו ועל כן יאלצו לעצב את הרפואה המשלימה על פי 

 המקצוע יות הקיימות ברפואה הקונבנציונלית דבר שיגרום לאיבוד הזהות והייחודיות שלהתבנ

התפתחות הרפואה המשלימה ומיסודה יתקיימו על ידי יצירת , לטענתם. ואף יביא לגסיסתו

ללא שליטה של רפואה אחת על , מעמד מקביל בין הרפואה המשלימה והרפואה הקונבנציונלית

  . הכרה של כל אחת את השנייההשנייה ועל ידי קבלה ו

על המרפאות , לפיו. במחקר מוצג מודל לשילוב הרפואה המשלימה במערכת הבריאות, לסיום

לרפואה משלימה במסגרת קופות החולים להתקיים במבנה משותף עם המרפאה של קופת 

 . במחלקות ספציפיות בבתי החולים יוצע טיפול ברפואה משלימה לחולים המאושפזים.החולים

אשר במהלכו י ברפואה משלימה לסטודנטים מוצע לשלב קורס חובה שנת, בבתי הספר לרפואה

 שילוב מקצוע הרפואה הסינית עוד מומלץ לבחון את. חשפו לתכנים אודות הרפואה המשלימהיי

 מומלץ כי כל, כמו כן. ובאופן זה להביא למיסוד התחום באופן אקדמייברסיטאות באונ

מה הנלמדים בבתי הספר ובמכללות יימצאו תחת פיקוח וסטנדרטיזציה המקצועות ברפואה משלי

אשר יבוצעו על ידי הלשכה למקצועות בריאות משלימים המורכבת מהעוסקים בתחום בשיתוף 

מוצע להתחיל בביצוע רגולציה וולונטרית למספר . גופים נוספים כגון נציגי משרד הבריאות

על ידי הלשכה למקצועות בריאות ) ואה סיניתפרכגון (מקצועות מקובלים ברפואה המשלימה 

 כאשר לתהליך קבלת ההחלטות יהיו שותפים גורמים נוספים מהרפואה ,משלימים

על מנת לגשר על הפערים הקיימים , הקונבנציונלית כגון משרד הבריאות וההסתדרות הרפואית

   .וליצור שפה משותפת בין הגורמים השונים
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The Penetration of Complementary Medicine into the Health Market in Israel 

and the Development of a Model for its Integration into the Healthcare System  

Tamar Shalom  

Advisors: Prof. Avishay Goldberg, Dr. Nadav Davidovitch 

Introduction: This study explores the central issues involved in the development of 

complementary medicine in Israel, addressing topics like its integration into the 

general medical system, the need for research in its different disciplines, clarification 

of the meaning of the various definitions of complementary medicine, a general 

review of the field in several other countries, and an examination of the legal status of 

complementary medicine in Israel and its place in medical training curricula.  

Primary Objectives: A description of the development, penetration, and attempts at 

the integration of complementary medicine into the Israeli health market and the 

construction of a specific model for integrated medicine in the Israeli health system. 

Methods: The study is descriptive and qualitative. The primary tools: a survey of 

literature in the field, and in-depth interviews, that were conducted with 45 

professionals and officials in the Israeli health system, among them conventional 

physicians, practitioners of complementary medicine, administrators in the field of 

conventional medicine, administrators in the field of complementary medicine, and 

representatives of patients’ organizations. The data was processed using the ATLAS.ti 

computer program (V5.0) for the analysis of qualitative surveys.  

Results: There was a clear difficulty in defining the field, and no unanimity was 

possible. A majority of the interviewees held that the main reason for complementary 

medicine penetrating the health system was as a response to great public demand. 

Some of the interviewees, mostly conventional physicians contended that 

complementary medicine has not managed to become fully integrated. In their 

opinion, the main reason is the lack of research demonstrating its efficacy. A clear 

majority of the interviewees affirmed the need for supervision of the field of 

complementary medicine, saying that the current unregulated situation cannot 

continue. A significant number of the interviewees maintained that it is difficult to do 

research on treatments of complementary medicine according to the rules of 

conventional medicine. Such research should be conducted using methods that are 

designed for a field that is fundamentally different to conventional medicine. All the 



 B

interviewees agreed that medical schools should include courses in complementary 

medicine, thereby raising the medical students’ awareness of different methods of 

treatment. The main problems raised in the interviews were the absence of research, 

the difficulty of defining the field, the charlatanism of some practitioners, the low 

standards of schools for complementary medicine, and the absence of external 

supervision and regulation.  

Conclusions: The physicians in general advocated medical supervision of 

complementary medicine. This would enhance the collaboration between them, 

encourage scientific clinical and improve the equivalence of institutions teaching 

complementary medicine. Most of the complementary medicine think that medical 

supervision of the field by physicians would not promote the development of the field 

and would attempt to force complementary medicine into a mold designed for 

conventional medicine, stripping it of its identity and its distinctiveness, something 

that could lead to its demise. Complementary medicine will develop and become 

established only when it achieves a status parallel to that of conventional medicine, 

with mutual acceptance and recognition. In conclusion, the study presents a model for 

the integration of complementary medicine into the Israeli health system. The model 

proposes that clinics for complementary medicine should be part of the medical 

clinics. The hospital would offer complementary medical treatments to in-patients in 

particular departments. The model also proposes that medical school curricula include 

a one-year compulsory course in complementary medicine, in order to expose the 

students to what the field has to offer. Another recommendation is to examine the 

possibility of integrating Chinese medicine into university. It is further recommended 

that the various disciplines of complementary medicine taught at schools and colleges 

be regulated and supervised by the CCHP (which is made up of practitioners in the 

field), with the participation of other bodies like representatives of the Ministry of 

Health. It is proposed that the process of voluntary regulation begin with a number of 

more recognized disciplines in complementary medicine (like Chinese medicine), 

conducted by the CCHP. In the decision-making process, the CCHP would be joined 

by conventional medical bodies, like the Ministry of Health and the Israel Medical 

Association, in order to bridge gaps between the two fields and forge a common 

language between them. 



 הערכת תהליכי מידבור במונגוליה באמצעות טכניקות של חישה מרחוק

  רגל'ביארגיונדן  :מאת 

  חיים צוער' ארנון קרניאלי פרופ' פרופ: מנחים

 
תקציר

, ם למילחמה במידבור כתהליכי דילול הקרקע באיזורים צחיחים"המונח מידבור הוגדר על ידי ועידת האו

הערכה מדויקת של .  ורמים שונים בינהם שינויי אקלים ופעילות האדםהנוצרים ג, לחים-ותת, צחיחים למחצה

מידבור , במונגוליה . תהליכי מדבור מהווה אתגר בהקשרים של שינויי אקלים בעתיד הקרוב ופעילות אנושית

חומרי הזנה בקרקע וירידה בפוריות איבוד , הידילול בכיסוי הצמחי, מאופיין בצורה של דחיפות בצורות

על ערבות העשב מאיים לחץ רעייה גובר   .ילות היערות ועלייה בקרקעות החשופותלד, רות עיבודאדמות ב

וקיימת הערכה כי רעייה באיזורים מסויימים עלתה כבר על ערך הסף של ; על האיזון השברירי של הסביבה

והקיף תופעת דיונים מעמיקים על עוצמת בשנים האחרונות קיים   .וכך תורמת למידבור, קיימה-רמה ברת

מאחר ומונגוליה משתרעת על פני שטח נרחב והמקורות הכספיים .  ה במונגוליהיהמידבור ודילול הצמחי

להגדיר קטגוריות של כיסויי ,  בצורתיאירועטכניקות של חישה מרחוק הם הטובות ביותר לניטור , דלים

ה האנושית על הצמחייה ולהערכת ההשפע, למדידת דילול הצמחייה, ושימושי קרקע והשתנותם בזמן

    .העשבונית ועל השינויים בכיסוי ושימושי הקרקע

 לחקור כלי חישה מרחוק שונים להערכת תהליכי מידבור אהמטרה העיקרית של עבודה זאת הי, על כן

שינויים בכיסוי ) 2(; ניטור בצורות) 1 (-המחקר בחיבור זה עוסק ב.  במונגוליה) ובעיקר דילול צמחייה(

. טכניקות ניטור השינויים בזמן) 3 (-ו; קרקע כתוצאה משינויי אקלימיים והתערבות האדםשימושי ה

הצמחיה מושפעת מכמות המשקעים , מזרח אסיה-הממוקמת ברצועת המידבריות הקרים של מרכז, במונגוליה

פוך המחקר חקר את ההשערה כי עלייה בטמפרטורה פועלת במתאם ה  . המדינה ובטמפרטורות בצפונהםבדרו

עם בריאות הצמחייה ולכן גורמת לעקה ומצא כי בצפון מונגוליה קיים מתאם חיובי בין אינדקס הצמחייה 

המשתמש במתאם הפוך בין שני משתנים , אינדקס בריאות הצמחייה המקובל, לכן.  וטמפרטורת פני הקרקע

  . אלא רק בדרומה) צפון מונגוליה(אינו יכול להיות ישים באיזור זה , אלה

 אשר נחקר באיזורים ,NOAA-AVHRR מבוססי ,מצא זה הוביל למחקר השוואתי של אינדקסי בצורתמי

 Temporal (ההשוואה נעשתה באמצעות אנליזה ניטור שינויים ווקטורי עיתי.  ידבר של דרום מונגוליההמ

Change Vector Analysis(  .עונת נמצא כי תוצאות האינדקסים שונים הראו תוצאות שונות גם כאשר 

כל אינדקס יתרונות וחסרונות בזיהוי הבצורת ל).  וסוף, אמצע, התחלה(הגידול חולקה לתקופות משנה 

סת לא נימצא קשר בין התפרו, כמו כן  .והמחקר הנוכחי מסכם כי לא ניתן להצביע על אינדקס אמין במיוחד



-שיטות גאו, ניטור שינויים בזמן, השפעת הרעייה על הערבות נלמדה על ידי מחקר משולב של חישה מרחוק

ו לאורך מסילת הברזל המונגולית אימתו מחקרים קודמים מדידות השדה שנערכ  .ומדידות שדה, סטטיסטיות

.   כמות הביומסה וכיסוי הצומח יורדת עם העלייה בלחץ הרעייה– צמחיה באיזורי מירעה תדינאמיקשל 

חייה מנדחקים המינים של העשב האכיל ואת מקומם תופסים עשבים שאינם אכילים וצ, כתוצאה מתהליך זה

 כי לא היו השפעות רעייה באיזורים הדרומיים של ותשל משתנים ביופיזיים מראאנליזות סטטיסטיות .  מעוצה

למרות שמודלים מקובלים המבוססים על אינדקסי צמחייה שחושבו מתמונות לווין מניחות , אולם.  המדינה

התצפיות הנוכחיות מראות כי קיים קשר , כמות הביומסה ולכיסוי הצמחייהקשר ישר בין ערך האינדקס ל

 שטחים המירעה קיימים ערכי אינדקס צמחייה גבוהים משמעותית מהבשטחי,  כאן.  באיזורים הצפונייםהפוך

הסיבה הינה במבנה העלה ושלב פנולוגי בין המינים האכילים בשטח חסר הרעיה .  הצמודים בהם אין מירעה

לאותם  צמחייהינדקס המתאם חיובי ניצפה בין א, מצד שני  .י המירעהשטחילמינים הבלתי אכילים ב

 זה מחזק את יכולת השימוש בתמונות לווין לניטור השפעות רעייה ממצא.  משתנים באיזורים הדרומייםה

.באיזורים מדבריים

 על ידי שילוב של אינדקסי צמחייה הנוכחימחקר הסוגים שונים של כיסויי ושימושי קרקע זוהו במסגרת 

 ,מאחר וכל אינדקס מגביר סוג מסויים של שינוי,  בודדשל שימוש באינדקסשונים בניגוד לגישה המקובלת 

למיפוי שינויים בכיסוי ובשימוש קרקע עשוי לשמש מידע מושלם על   .בסוג מסויים של כיסוי ושימוש קרקע

 לוכושומייות של המחקר הנוכחי יישיטות י, בתקווה.  דילול או שיקום קרקעות באיזורים מידברייםשל 

  .בקנה מידה איזורילמערכת ניטור א כדוגמכל המדינה  ללשמש

המחקר הנוכחי מעלה מספר שאלות לגבי שיטות הפיענוח השכיחות בחישה מרחוק המשתמשות , לסיכום

) בעיקר דילול צמחייה(או ניטור השינויים בזמן והשימוש בהם לאיבחון תהליכי מידבור /באינדקסי צמחייה ו

תוצאות המחקר מראות על הצורך בשיפור היכולות .  ליהכגון מונגו, באזורים מרובי מערכות אקולוגיות

  . בהבנה ופיענוח הדמייות לווין ושימוש בשיטות חישה מרחוק ללימודי מידבר ותהליכי מידבור
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