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הקורס נהלי על מידע דפי

הקורס צוות

מרצים: •
אחראי) (מרצה שפילקה אמיר חבר פרופ׳

גינסברג־הלוי שירלי דר׳

מתרגלים: •
אחראי) (מתרגל קוטק תומר

דרקסלר דנה

כהן גל

פז עמי

צבי נגה

תרגילים: בודק •
עבוד אמיר

הפקולטה. בשנתון כמפורט חריגות ללא יאכפו קדם: מקצועות

עזר וחומר הקורס אתר

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234293/ היא הקורס אתר כתובת •

גם ניתן באתר מחייבות. הודעות בו יופיעו שכן שבוע) מדי (לפחות תדיר באופן באתר לעיין חובה •
הסדנאות ינתנו בהם וחדרים שעות קודמות, משנים מבחנים (ישנים), שקפים המידע, דף את למצוא

וכו׳.

אם זו. ברשימה מנויים הנכם כי וודאו והנחיות. הודעות יועברו ובאמצעותה תפוצה רשימת יש לקורס •
.(Auto Updateה־ בפונקציית (השתמשו הקורס אתר דרך אליה להירשם יש ברשימה, מנויים אינכם

על ולחזור שהפסידו הרצאות להשלים הסטודנטים על להקל מנת על נועד בוידאו הקורס צילום •
שהוא אף ועל הנוכחי, הסמסטר של ולתרגולים להרצאות תחליף אינו הוידאו התקשו. בהן הרצאות
ההוכחה, במערכת בסימונים, (שינויים ונושא נושא בכל בחומר שינויים ישנם הנושאים אותם את מכסה

וכו׳). בדגשים
בוידאו שמופיע החומר ולא הנוכחי בסמסטר הנלמד החומר הינו למבחן המחייב החומר כי לב שימו
נעשה בדיוק מה לברר בוידאו תרגול או הרצאה המשלים סטודנט כל על כן, על דוגמאות). (כולל

הנוכחי. הסמסטר של בתרגול או בהרצאה

סדנאות

אחת כל שעתיים באורך סדנאות שתי נעביר הבית מעבודות המירב את להפיק לכם לסייע מנת על •
ועמי. נגה דנה, גל, של הקבלה שעות במקום

צמודים וסיוע בהדרכה הבית עבודות על משותפת לעבודה מסגרת לסטודנטים לאפשר נועדה הסדנה •
הקורס. צוות של
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בית עבודות

היחסים. ותחשיב הפסוקים תחשיב הקבוצות, תורת נושאים: לשלושה יחולקו הבית עבודות •

נבדקים שלא התרגילים הגשת על נקודות 50 יהיה העבודה על הציון אחד. תרגיל יבדק עבודה בכל •
שניבדק. התרגיל בנכונות התלויות נקודות ו־50

את לפרסם ניתן (�nd a partner חוצץ (תחת הקורס באתר בזוגות. להכין יש הבית עבודות את •
שותף. לכם אין אם פרטיכם

נקודות. 5 של בבונוס יזכו מודפסות עבודות •

בלבד: מקרים בשני קודמים מסמסטרים עבודות ציוני העברת תתאפשר •

ניגש שלא (סטודנט ציון לשפר מנת על שוב ונרשם בקורס עובר ציון שקיבל סטודנט עבור .1
בקורס). עובר ציון שקיבל סטודנט אינו למבחן

(ומעלה). השלישית בפעם הקורס על שחוזר סטודנט עבור .2

הסימסטר). בתחילת (רצוי המבחן מועד לפני האחראי למתרגל email לשלוח יש

מציון נקודות 5 של קנס יגרור שעות) 72) בהגשה ימים שלושה היותר לכל של איחור בהגשה: איחורים •
שמוגשת לעבודה לצרף יש ימים. משלושה יותר של באיחור שיוגשו עבודות יתקבלו לא העבודה.
לרשום יש ובו ,Assignments תחת באתר שמופיע באיחור״ בית עבודת להגשת שער ״דף באיחור

הגשה. ושעת תאריך

מילואים של מיוחדים במקרים רק תאושרנה ימים משלושה יותר של דחיות או קנס ללא בהגשה דחיות •
מרופא) אישור או שמ״פ (אישור מתאים אישור בצירוף האחראי למתרגל פנייה באמצעות ורק מחלה או

העבודה. הגשת תאריך לפני

בתוך העבודות את להגיש שלא מתבקשים הנכם הקורס. מאתר השער דף את לעבודה לצרף חובה •
החוצה. בולטים לא ההידוק סיכת של שהקצוות ולוודא ניילון מארזי

ויוחזרו העבודה גבי על המצויינת לשעה עד טאוב), בבניין 1 (קומה הקורס לתיבת יוגשו העבודות •
טאוב. בבניין הכניסה שבקומת הממוספרים לתאים

הציון הרכב

בית עבודות ־ תקף 10% •
הנמוכים הציונים את שקיבלו עבודות לשתי פרט העבודות, כל של מהממוצע יורכב הבית עבודות ציון

הפסוקים). (תחשיב השני מהנושא ואחת הקבוצות) (תורת הראשון מהנושא אחת ביותר,

נכשל. הוא הבית עבודות ציון אם למבחן לגשת ניתן לא

בחינה ־ 90% •
(בנוסף מהנקודות 10% בערך ויהוה קלים) שינוים עם (יתכן הבית מעבודות תרגיל יופיע הסופי במבחן

הבית). עבודות לציון

כשלון יגרור במבחן 54 של ציון כלומר המבחן, את לעבור יש הקורס את לעבור מנת על כן כמו
הבית. עבודות לציון קשר ללא בקורס
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