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 (234114)מ'  למדעי המחשבבוא מ
 (234117)ח'  למדעי המחשבבוא מ

 (234111)למדעי המחשב בוא מ
 הנחיות ומידע כללי

 

 אודות הקורס
מבוא למדעי המחשב" נועד להכיר לכם על קצה המזלג את התחום הקרוי "מדעי המחשב", ”הקורס  

ולהעניק לכם כלים בסיסיים להמשך לימודיכם בתחום. במהלך הקורס נכיר את מבנה המחשב, נלמד ונתנסה 
יים אלגוריתמים בסיס מספר, נלמד מהו אלגוריתם וכיצד מנתחים את הסיבוכיות שלו, ונכיר Cבתכנות בשפת 

הן הרצאה  שעתייםשעות שבועיות, מתוכן  ארבעבמתכונת של  נלמדועקרונות אלגוריתמיים חשובים. הקורס 
 הן תרגול. ושעתיים

הקורס מבוסס משמעותית על עבודה עצמית במסגרת תרגילי הבית. חשוב מאוד לעמול ולפתור את 
! המבחן בסוף הקורס אינו קל, וקשה מאוד לפתור אותו ללא עבודה עצמית במהלך בעצמכםתרגילי הבית 

 באמצעותההתכוננות היעילה היחידה אליו היא  –. אל תסמכו על לימוד כל החומר לקראת המבחן הסמסטר
 פתרון עצמי של התרגילים, ודבר זה דורש זמן והשקעה.

 לימוד בקורסהעזרי 

  שבו מפורסמות כל ההודעות, שעות ההרצאה, שעות הקבלה של  אינטרנטאתר הקורס מנוהל באמצעות
 .הקפידו לבקר בו –צוות הקורס, חומרי לימוד, תרגילי בית וציונים, ועוד. זהו מקור המידע העיקרי בקורס 

 .http://webcourse.cs.technion.ac.il/234114   כתובת האתר:

  מהנדסת חשמל סטודנטיםהן ל, (234114) ממדעי המחשב סטודנטיםכתובת זו רלוונטית הן ל      

 (.234111והן לסטודנטים מתעשיה וניהול ) (234117)      

  שבה נשלחות הודעות  רשימת תפוצהלקורס ישנהe-mail  לסטודנטים. סטודנטים לתואר ראשון
אוטומטית גם רשומים הטכניון מחשב באמצעות  ד"תשע חורףבסמסטר  234114הרשומים לקורס 
, אלא אם כן  נרשמו לקורס באיחור לאחר תחילת הסמסטר, ואז עלול להיות מצב שלא לרשימת התפוצה

וסטודנטים אחרים  234117 –יהיו רשומים אוטומטית לרשימת התפוצה. בנוסף, סטודנטים הרשומים ל 
במקרה רשימת התפוצה. שלישי וכו'( אינם רשומים אוטומטית ל/, תואר שניץ, לימודי תעודה)לימודי חו

רשם עצמאית דרך אתר הקורס תחת ילהנדרש שבו לא קיים רישום אוטומטי לרשימת התפוצה 
 .Auto Updateהקישור 

 אליו הוא אם ברצונכם לראות את ציוניכם דרך האתר, על כל סטודנט לפנות לאתר הקורס  – שימו לב
הגשת תרגילי בית וכיוב'( תתבצע דרך אתר  . כל יתר פעילות הקורס )הודעות, פרסום תרגילי בית,רשום

 .234114הקורס 

 להקפיד לקרוא  ישבהקשר האמור יצוין כאן שe-mail לפחות(. יומייםב פעםקרובות ) לעיתים 

 הציון בקורס

 יערךיכלומר תרגילים שהם תכנותיים בעיקרם. כמו כן  – תרגילי בית "רטובים" 6יינתנו  במהלך הסמסטר 
 .הסמסטרבסוף  מסכםמבחן 

  תרגילי הביתמבחן המסכם וציון בציון ה שקלול של יהיהבקורס הציון הסופי. 
מהווים נקודה אחת  1-ו 0 מספר בית יתרגיל כאשר ,ציון הסופימה 10%י בית משקל של תרגיל ללכל

 .נקודות 2ושאר התרגילים מהווים  מהציון הסופי,
 .(90%) לבחינה יינתן שאר המשקל

  אפשרית. אינההעברת ציוני תרגילי בית מסמסטר קודם 
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 תרגילי הבית

 מידע כללי

  ,יפורסמו באתר הקורס, תחת הקישור התרגילים  תרגילי בית. 6במהלך הסמסטר יינתנו כאמור
Assignments. 

  לא תותר הגשה בזוגות או בקבוצות גדולות יותר. בלבד. ביחידיםתרגילי הבית יוגשו 

 התכנות בקורס

  תרגילי התכנות בקורס זה נכתבים בשפתC,  בתקןC99. 

 (קומפיילרמהדר )ב להשתמשחייבים תרגילי התכנות  לצורך כתיבת C תקן התומך בC99  תחת
  ההגדרות קומפילציה של הקורס.

 ןזמיוגם  ,בחוות המחשביםלשימושכם  ןותקמ . המהדרCodeBlocks ולעבודה הינ (הקומפיילר) המהדר
 .”Course Material“קישור תחת ה מאתר הקורסולהתקנה להורדה 

אשר מסדרת את סביבת העבודה כדי להבטיח  Code::Blocksל להוריד אשף נוסף  עליכםכמו כן, 
-ב C99שימו לב, כי לפני העבודה על ש"ב עליכם להגדיר את התקן  שאתם עובדים בתקן הנכון.

CodeBlocks ההוראות כיצד לעשות זאת נמצאות באתר הקורס תחת .Course Material – 
Code::Blocks. 

תוכלו למצוא הוראות התקנה על מגוון מערכות הפעלה  Course Material – Code::Blocksתחת 
 .CodeBlocksובנוסף פתרונות לבעיות שכיחות בעבודה עם 

בתקן  ךאפילו אם תומיותו )עושה זאת באחר, CodeBlocks-שונה משתמש במהדר סטודנט אשר י
C99) . .עליו להבטיח שהתוכנית מתקמפלת ועובדת תחת מבחינת הקורס, לקומפיילר אחר אין אישור

CodeBlocks  .לא נוכל לספק לסטודנטים כל כמו כן, עם האשף כפי שמוסבר בתירגול הראשון בקורס
 CodeBlocks-למצוא הסברים כיצד לעבוד בבאתר הקורס תוכלו  .CodeBlocksתמיכה במהדר שאינו 

 .C99עם 

 הציון על תרגילי הבית

  0 ציוןאוטומטית  יקבלתרגיל בית שלא הוגש  .0-100יחסי בטווח  יינתן ציוןבית לכל תרגיל. 

 )0 ציון תרגיל שלא יבדק באמצעות אתר הבדיקה העצמית יקבל )ככל הנראה . 

  או קיבלו  כולל אלו שלא הוגשו) התרגיליםל כהציונים של  ממוצעיחושב כתרגילי הבית  שלהציון הסופי
 .עפ"י משקלם היחסי ("נכשל"

 הגשת התרגילים

 בלבד הקורס כל תרגיל בית יוגש אלקטרונית באתר.  

  ושעת ההגשה  תאריךביום ההגשה. הנדרשת לגבי כל תרגיל את תרגילי הבית יש להגיש עד השעה
 הקורס. באתרכן בדף התרגיל ו ויופיעבית של כל תרגיל ההגשה 

  הגשה האלקטרונית אתר הקורס יסגור את ה .שעת הגשת התרגיללא ניתן להגיש את תרגיל הבית לאחר
 וגש.מלא כייחשב  שעת ההגשהלאחר באחור תרגיל שיתקבל באופן אוטומטית. 

 אפילו אם יבוצע בזמן( תרגיל שיוגש למייל של אחד אנשי הצוות ייחשב כלא מוגש(. 

 (, יש ליצור קשר באופן אישי עם סיבות אישיות מיוחדותאו חלילה שפוז )כמו א במקרים חריגים במיוחד
 .הבעיהאישור אשר מעיד על  להציגעליכם  למציאת פתרון הולם לבעיה. תרגילל העהאחראי המתרגל 

  למתרגל אחראי במצב וסטודנט יוצא למילואים, הסטודנט חייב להודיע  יום דחייה.יום מילואים שווה לכל
להביא צילום של אישור שהיה בפעילות. אם האישור מגיע אל הסטודנט כמה ימים אחרי ו לתרגיל

 .יוברגע שיהיה ביד ההגשה, עדיין על הסטודנט להציג אותו
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 מנגנון  – ההגשה של התרגיל הקודםלפני מועד באופן אלקטרוני להגיש תרגיל בית  שימו לב: לא ניתן
  .חוסם אפשרות זו הגשה האלקטרוניה

  שלכם. במצב ותהיה תקלה במערכת, זו דרך  הקוד המאשר את ההגשה עללשמור בזמן הגשת תרגיל יש
 ההוכחה שהתרגיל הוגש.

 מה מגישים?

 ודרך אתר הקורסאלקטרונית  ההגשה הינה. 

 קוד התוכנית צריך להיות מתועד.  

 האלקטרונית צריכה לכלול:ההגשה 

  סיומת שמות הקבצים יכילו  שכתבתם.של התוכניות קוד הכל קבצים שמכילים את.c  ושמותיהם
 מוגדרים בכל תרגיל.

  קובץstudent.txt  אין לכתוב את שם הסטודנט.  דוא"ל ומספר ת.ז.האשר מכיל את 

  יש לכווץ לקובץ  המוגשים םקבציכל האת.zip  אותו תגישו באתר הקורס. לשם כך ניתן להשתמש
באופצייה  Send Toלסמן את הקבצים הרצויים, ולבחור מהתפריט  ווינדוסלחילופין ניתן ב, בתוכנת כיווץ

Compressed (zipped) Folder.  זיפ.-7גם כן, ניתן להוריד מאתר הקורס את תוכנת 

  קובץzip  כל קבצי  אך ורקיכיל( את קוד התכניתc ואת הקובץ )student.txt אין להוסיף לקובץ .zip קבצי 
 הרצה או קבצים אחרים שלא התבקשתם!

 וקבלת הציון החזרת התרגילים

 ן טאוב. התרגילים יוחזרו יוחזרו לחדר החזרת התרגילים ליד המזכירות בבניי שייבדקו ידנית תרגילי הבית
 .לפי שתי הספרות האחרונות בת.ז. שלכםלתא 

  תרגילי הבית תוכלו לקבל באתר הקורס, תחת הקישור של את הציוניםGrades.  על מנת להיכנס לאתר
אחר הכניסה להצטייד בסיסמה שניתנה לכם עם קבלתכם לטכניון. ניתן לשנות סיסמה זו ל ישזה 

שיניתם את הסיסמה למערכת  אם: גם הערה  .Settings  ←  Passwordלמערכת, על ידי לחיצה על 
 .אחריםתזדקקו לה במקרים  –על ידי הטכניון לכם לזכור את הסיסמה שניתנה עדיין  ישהציונים, 

 ציונים בלהירשם לשרות ה מומלץ מאוד-email את כל ציוניכם  תאוטומטיתקבלו באופן זה  .של הקורס
 Auto Updateמתוך הקישור נעשה לשרות זה הרישום  הציונים.התעדכנות דואר האלקטרוני מייד עם ב

 באתר הקורס, ומומלץ לעשות זאת מייד.

  הבדיקה תהיה הן אוטומטית והן ידנית. כדי לעבור את הבדיקה האוטומטית, על הסטודנט להבטיח
נתנו בעת פרסום התרגיל י)חלקם י טסטיםועובדת על מספר  C99שהתוכנית שלו מתקמפל תחת התקן 

לעבוד עם עליכם , לכן נכשל ציוןל יגרמו או אי עברת הטסטים בעיות קומפילציה. וחלקם לא(
Code::Blocks ( ועם האשףWizard .) 

 ייתכן  ,כלומר .חלקית בתרגילים הכוללים מספר משימותעשויה להיות  התרגילים ה הידנית שלבדיקה
 .ידנית תבדקנהשחלק מן המשימות לא 

 העתקה בתרגילי בית

  ,ותגרום העתקה כזו תטופל בחומרה  .הינה עבירת משמעת בטכניון תרגילי ביתהעתקת לידיעתכם 
 וזה ללא קשר באיזה תרגיל בית העתקה התגלתה. .דין משמעתילבית  הגשת תלונהל

 בדק באמצעות התוכנית יהעתקה תJPlag בין עבודות )עפ"י הקריטריונים של  75%. דמיון של למעלה מ
לא ניתן לערער על החלטת התוכנה. התוכנה אינה מבדילה בין מקור  התוכנה( יחשב חשד העתקה.

 להעתק! אנא הימנעו מהסתכלות בקוד שאינו שלכם.

  ,גם במקרה של סיבה מוצדקת מאוד  .יגרור תלונה לבית הדין המשמעתיחשד העתקה, אף בסעיף אחד
  הדיון יערך אך ורק בבית הדין המשמעתי, ולא ע"י צוות הקורס. 

 ,לחלוטין מכל העתקה והימנע אנא מכם !  
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 המבחן המסכם

 ההשתתפות במבחן

  לכל סטודנט הזכות להבחן בכל אחד משני המועדים ו ,ב(-ניתן בשני מועדים )א ובקורס המבחן המסכם
 .המאוחר מביניהםהציון  הינוהציון הסופי בקורס  .לבחירתו

  לסטודנטים שלא אך ורק . מועד זה שמור של הבחינה רוב גם מועד מיוחד )ג(על פי בקורס זה מתקיים
תינתן לא  .פעיל שרות מילואיםהתאפשר להם להיות נוכחים באחד משני המועדים הרגילים בשל 

 .כל סיבה אחרתלהשתתף במועד זה מאפשרות 

 קבלת הציון

  בחינה יפורסם באתר הציונים של הקורס, תחת הקישור הציוןGrades מי שנרשם לשירות העידכון .
 דואר האלקטרוני.ביקבל הודעה על הציון גם  email-האוטומטי ב

  ויהיה נגיש דרך אתר של הטכניון, הסמכה הלאחר מכן במזכירות  זמן קצרהציון הסופי בקורס יעודכן
 .(http://ug.technion.ac.il)האינטרנט של מזכירות הסמכה 

 ערעור על ציון של בחינה

  יפורסמו באתר הקורס לאחר סיום הבחינה. לגבי כיצד יש להגיש ערעור פרטים 

 קבלת  .באתר האינטרנט של מזכירות הסמכהשל הבחינה סרוק עותק  להזמין לצורך הערעור, ניתן
 הבחינה הסרוקה נעשית דרך אתר האינטרנט, מיד עם תום הסריקה.

 ?למשל: טעות בחישוב הציון, הערה של  ניתן לערער אך ורק על טעויות בבדיקה, על מה ניתן לערער
על כמות הנקודות שהורדה בגין טעות  לא ניתן לערער תשובה שלא נבדקה וכו'., שאינה נכונה הבודק

 .ייבדקוכאלו לא שערעורים לבקש "בדיקה מחודשת" ללא נימוק ממוקד.  אומסויימת, 

 המבחןבדיקה מחודשת של יתר ל עשוי לגרום ,ה של ערעורכל מקרשימו לב ש. 

 יופיע  הציון המעודכןשינוי בציון,  נוישאם . תום בדיקת הערעוריםעם  התשובה לערעור תנתן באימייל
 הסמכה.לימודי באתר הקורס ובאתר מזכירות 

 , ובלימודים בטכניון בכלל.לכם הצלחה והנאה בקורס אחלמ הקורס צוות


