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 http://webcourse.cs.technion.ac.il/234112  :אתר הקורס

 הקורס ינוהל דרך האתר שבו יתפרסמו

 תוכנית הלימודים המעודכנת 

  החומר עבור ההרצאות והתרגולים 

 תרגילי הבית והציונים 

 בלה וכתובות דואר אלקטרוני של המרצים והמתרגליםשעות הק 

 כל ההודעות בענייני הקורס 

 

 ד''ר ילנה נופברי  המרצה האחראי:

 דר'' רוני קופרשטוק   מרצה: 

  ד''ר ילנה נופברי  מתרגלת אחראית:

 ספרי הלימוד:

 

 

 :חומר לימוד

 ניתן למצוא באתר הקורס

 תדפיסי שקפים להרצאות 

 תדפיסי שקפים לתרגולים 

 )חוברת עזר )ניתן לקנות גם במכלול 

 

 :בחינות

   '21/02/2016 מועד א 

  '19/03/2016   מועד ב 

 

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234112


 

 :חישוב הציון

 15% -  1%הוא  ,0111,1בית  יתרגילשל כל אחד מעבודות. משקל  7שיעורי בית. ינתנו 

מהציון  4%משקלם  6-ו 5מהציון הסופי. תרגיל בית %,משקלו  4תרגיל . מהציון הסופי

 הסופי כל אחד.

 55% - ציון הבחינה 



 תוכנית הקורס לפי שבועות
 

 התוכנית לעיל הינה תוכנית מומלצת ואינה מחייבת.

 נא להתעדכן בשינויים במהלך הסמסטר באתר הקורס.

 

   שבוע

מבוא: מבנה מחשב1 שפת מכונה. מספר בינארי. מעבר מבסיס  הרצאה 1
  שפה עילית.לבסיס. 

 פן הכנה והגשה של תרגילי בית.או .Cמבוא: סביבת עבודה1 שפת  תירגול 

   

 תחביר: מזהים1 קבועים שונים בשפה. הרצאה 2

 קלט פלט. תירגול 

   

 יצוג פנימי של טיפוסים שונים. מנטיסה. טיפוסים ופעולות. הרצאה 3

 המרות ואופרטורים. תירגול 

   

 ביטויים לוגיים1 פקודות1 פקודות מותנות. הרצאה 4

 טיפוסים ואופרטורים. תירגול 

   

 .GCDלולאות1  הרצאה 5

 ביטויים לוגיים ופקודות מותנות. תירגול 

   

ממדי1 מחרוזת. מבוא -ממדי1 מערך דו-מערכים. מערך חד הרצאה 6
 מיון ראשון. .לסטטיסטיקה. חציון

 לולאות. תירגול 

   

 פונקציות ותחומי הכרה של מזהים. הרצאה 7

 מימדיים.-מיזוג מערכים ממוינים. מערכים דו מערכים. תירגול 

   

 מצביעים. הרצאה 8

 Call by value. מחסנית הקריאות פונקציות. תירגול 

   

 קשר מצביע מערך. מערך כפרמטר של פונקציה. מצביעים ומערכים. הרצאה 9
 מחרוזות1 פונקציות הספרייה. 

 Call by reference  מצביעים. תירגול 

   

 בוכיות זמן.סי חיפושים במערך. הרצאה 11

 העברת מערך לפונקציה. מחרוזות. .מערך -קשר מצביע  תירגול 

   

 מיון ומיזוג. הרצאה 11

 בוכיות זמן.חיפוש במערך. סי מחרוזות. תירגול 

   

 מחסנית דינאמית. .רקורסיה הרצאה 12

 רקורסיה. תירגול 

   

 .מיזוג מערכים1 מיון מיזוגרקורסיה: מגדל הנואי1  הרצאה 13

 מיון. רקורסיה. תירגול 

   

 


