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להתמודדות עם משימות של חישובים מדעיים בעזרת  תמיםיואלגור הקורס הינו קורס בסיסי הנותן כלים
מחשב. כלים אילו שימושיים בתחומים מגוונים כגון עיבוד תמונה, ראייה ממוחשבת, גרפיקה, 

 ועוד. כלכלה חישוביתסטטיסטיקה, חישובית,  /כימיה/ביולוגיהפיסיקה
 

 שעות הרצאה ושעתיים תרגול שבועיות. 3יות, ומועבר ע"י נקודות אקדמ 4ורס הינו בהיקף של הק
 

 כתובת אתר הקורס היא:
http://webcourse.cs.technion.ac.il/234107/ 

דפי , הקורס תוכן את למצוא גם ניתן באתר .מחייבות הודעות בו יופיעו תדיר, שכן באופן באתר לעיין חובה
הפרטים של סגל הקורס )שעות קבלה/אימייל( מופיעים כמו כן,  '.וכו ,קודמות משנים מבחנים, התרגולים

 ייתכן שדפי התרגולים יפורסמו רק בסמוך לשבוע שבו הם מועברים. באתר הקורס.
 

תיאורטיים עמוס בפרטים  מאודוגם לתרגולים. הקורס  בעיקר להרצאות להגיעמאוד חשוב  –שימו לב 
החומר בקורס באופן שוטף יתקשו מאוד להתמודד עם החומר )בעיקר  אילו מכם שלא יעקבו אחר – טכנייםו

רבה החומר בקורס אינו מסובך או קשה להבנה בעיקרו, אך דורש השקעה  התיאורטי( לקראת הבחינה.
כמעט בלתי אפשרי להתמודד עם  תרגילי הבית.ת הכנרצינות במעקב אחר החומר בהרצאות, בתרגולים ובו

   ימים לפני המבחן. 4החומר ע"י למידה של כמות 
 

 בהן הרצאות על ולחזור שהפסידו הרצאות להשלים הסטודנטים על להקל מנת על נועד בווידאו הקורס צילום
חלק ב בחומר שינויים ישנם: הנוכחי של הסמסטר ולתרגולים להרצאות תחליף אינו הווידאו. התקשו

 .מהנושאים
 

( ישנה שעת קבלה שבועית. מומלץ להגיע ולשאול שאלות 5 -לכל אחד מהמרצים והמתרגלים בקורס )בסה"כ 
השתמשו בשעות  –בנושאי הקורס בשעות אילו. לא מומלץ "לצבור פערים" של הבנה במהלך הסמסטר 

  ניתן לקבוע פגישות פרטניות עם אנשי הסגל בתאום מראש באימייל. הקבלה ה"מגיעות לכם".
 

 :הרכב הציון בקורס
. בהינתן לפחות 55חובה לעבור את הבחינה בציון הציון הסופי מורכב מציון הבחינה וציוני עבודות בית. 

 .מהציון הסופי תקפים 55%מעבר של הבחינה, עבודות הבית יהוו 
 

 :עבודות בית

  מהציון הסופי תקפים 55%ה , אשר ממוצע הציונים שלהם יהוותרגילי בית במהלך הקורס 9-כיינתנו. 
 מומלץ ניתן ו משום כךיות, ולכן העומס בתרגילי הבית יחסית רב. נקודות אקדמ 4קורס הינו קורס של ה

החל  –עומס התרגילים יהיה מפוזר באופן אחיד לאורך כל הסמסטר  בזוגות.את התרגילים להגיש 
 כדי לתת גמישות בזמן הפתרון.  זה עם זהייתכן שתרגילי בית מסוימים יחפפו  מהשבוע השני.

  הנושאים המופיעים בתרגילי הבית יועברו בהרצאות ובתרגולים. ביום פרסום כל תרגיל בית, תיתכן
יועבר בתרגול במועד מאוחר יותר אך ה בנושא שהועבר בהרצאות, ( אשר תהי3-4שאלה אחת )מתוך 

 חשוב להגיע להרצאות. . גם משום כך)במסגרת הזמן עד הגשת התרגיל(
 נה הכ בנה של האלגוריתמים בקורס ומהוותבה ת כוללים משימות תכנות אשר עוזרותתרגילי הבי

עתידיים ובתעשייה. כמו כן, כתיבת בקורסים רלוונטיים המופיעות בתחום זה להתמודדות עם תופעות 
תוכנות עוזרת בהתמודדות יותר טובה ונעימה עם תרגילי הבית, גם כאשר ניתן לבצע את החישובים 

זהו  –( "פחות רלוונטיות לבחינה הסופית"אולי במשימות אילו )מכיוון ש הקל ראש"ידנית". מומלץ שלא ל
 חומים הרלוונטיים.    חלק עיקרי ובלתי נפרד ממטרות הקורס ומהעבודה בת

 בחלק מעבודות הבית תהיה "הגשה רטובה".ייתכן ש  
  תרגיל כלשהו יש להפנות למתרגל האחראי על התרגיל.של שאלות באימייל בנושאי החומר והדרישות 
 הגשה באיחור, ישאלות אדמ( וכו'( יש להפנות למתרגל האחראי )ערן ציוניםניסטרטיביות – eran@cs.) 

 בפועל נעשו שבאמת ובמידה בלבד קודם מסמסטר, אחת פעם הבית תרגילי ציון את להעביר ניתן 
 .הקודם בסמסטר

 לתא בכתב הערעור את להגיש יש. התרגילים מהחזרת שבועיים עד הבית לתרגילי ערעורים להגיש ניתן 
 (.ערן) האחראי המתרגל של

 
  

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234107/


 :הגשות באיחור של תרגילי בית

  ולהודיע על כך5מה יש להגיש את התרגיל לתא של המתרגל האחראי )ערן( בקו –בכל הגשה באיחור , 
  רצוי גם לכתוב את תאריך ההגשה על התרגיל. .על מנת לוודא כי התרגיל נמצא (eran@csבאימייל )

  כעיקרון, לא יינתן אישור פרטני להגשה מאוחרת ללא הורדת ציון. במקרים מיוחדים תאושר הגשה
  המתוכנן.  בזמןיפורסמו  החדשים תרגילי הביתקורס. גם במקרה כזה, מאוחרת לכלל ה

  ימים )ללא אישור( עם הורדת ציון.   4ניתן להגיש תרגיל באיחור של לכל היותר 
  איחור בהגשה של תרגיל בית יגרום להורדתn2  נקודות כאשרn ללא  (.4)עד  הוא מספר ימי האיחור

 ייקבע ע"פ היום בו יימצא התרגיל בתא. n – או תאריך כתוב על התרגילאימייל 

 או מקרה קיצוני אחר, כאשר יינתן יום איחור  מחלה קשה ור בהגשה במקרה של שירות מילואים,איח
 עבור כל יום מילואים/מחלה.

o לא צו קריאה( –)אישור ביצוע  במקרה של שירות מילואים יש לצרף צילום של אישור המילואים. 
o יש גם כן לצרף אישור.במקרה של מחלה או אשפוז , 
o  ,באימייל יש להודיע למתרגל האחראי )ערן( – בכל מקרה של הגשה מאוחרתשוב. 


