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 :צוות הקורס
 :מרצים

 (אחראי) גייגר דן' פרופ

 רמי כהן' דר

 :מתרגלים

 (אחראי)יונתן יניב  

 יותם אלאור 

איליה וולקוביץ  

 דוד וייץ 

 

 :ציון בקורס
 :הרכב הציון הוא

 26%-   (:תקף)תרגילי בית 

 .4% -שמשקלם זהה תרגילים יבשים  3

 .7% -טובים שמשקלם זהה רתרגילים  2

 74%-  בחינה . 

. לא תתאפשר העברת ציוני תרגילים מסמסטרים קודמים

קשר לציוני במבחן יגרור כשלון בקורס ללא  54 כלומר, כמו כן חייבים לעבור את המבחן כדאי לעבור את הקורס

 .שעורי הבית

 

 מקצועות קדם
 .הפקולטהיאכפו ללא חריגות כמפורט בשנתון 

 

 מועדי בחינות
 :יתקיימו שני מועדי בחינה

 25/7/2010יתקיים ב ' מועד א. 

 11/10/2010יתקיים ב ' מועד ב. 

 

  



 אתר הקורס וחומר עזר
 ./http://webcourse.cs.technion.ac.il/234218 כתובת אתר הקורס היא

. שכן יופיעו בו הודעות מחייבות( לפחות מדי שבוע)לעיין באתר באופן תדיר חובה 

.  'עותקי שקפים וכו, שעות הקבלה ,(syllabus)באתר ניתן גם למצוא את תוכן הקורס 

. אלה בשקפים מופיע( אך לא כולו)החומר הנלמד  רוב. האתר מכיל את שקפי ההרצאות, כמו כן

 

: הוא( ועוד נושאים רבים אחרים)החומר שיילמד בקורס ספר לימוד המכיל את רוב 

Cormen, Leiserson, Rivest, Stein: Introduction to Algorithms (יצאה לספר מהדורה שנייה )

 

 (Mailing List)רשימת תפוצה 
. זו ברשימה מנויים הנכם כי וודאו. והנחיות הודעות יועברו ובאמצעותה תפוצה רשימת יש לקורס

, ברשימה מנויים אינכם( אלקטרוני בדואר) זו הודעה קיבלתם לא אם .28.2  -ב נשלחה הקורס פתיחת על הודעה

(. Auto Update - ה בפונקציית השתמשו) הקורס אתר דרך אליה להירשם וחובה

 

 הגשת תרגילים והחזרתם
  באתר הקורס . בזוגותחובה להכין תרגילי הבית את( תחת חוצץ“Find a partner” ) ניתן לפרסם את

 .פרטיכם אם אין לכם שותף

  המצויינת על גבי התרגיללשעה  עד (בבניין טאוב 1קומה )יוגשו לתיבת הקורס התרגילים  . 

 מספרי תעודות הזהות, האימיילים, שמות המגישים, לצרף לתרגיל דף שער הכולל את שם המקצוע חובה ,

 . הנכם מתבקשים שלא להגיש את התרגילים בתוך מארזי ניילון. ומספר התא אליו יוחזר התרגיל

 יםמכיוון שיתכנו טעויות בהחזרת התרגיל. התרגילים יוחזרו לתאים הממוספרים שבקומת הכניסה בבניין טאוב 

 .לפני הגשתם םתולצלם א חובה

 חסר  הוזן באופן שגוי אואם גיליתם שציון תרגיל שהגשתם . המעקב אחר ציוני הבית שלכם הוא באחריותכם

 . על אותו תרגיל הממונהדווחו על כך מיד למתרגל , במחשב

 

 ב"איחורים בהגשת ש
  נקודות מציון התרגיל הסופי 5בהגשה יגרור קנס של ( או חלק ממנו)כל יום איחור  .

  גשו באיחור של יותר מחמישה ימיםתרגילים שיולא יתקבלו .

  תאושרנה רק במקרים מיוחדים של מילואים , או דחיות של יותר מחמישה ימים, ללא קנסדחיות בהגשה

אישור מילואים )בצירוף אישור מתאים  ממונה על אותו תרגילהורק באמצעות פנייה למתרגל , או מחלה

 (.אישור מרופאאו 

  על  מראשולסכם תאריך הגשת התרגיל  לפניהממונה על אותו תרגיל פנות למתרגל היש לבקשה לדחייה

שמופיע " דף שער להגשת תרגיל בית באיחור"תרגיל שמוגש באיחור חובה לצרף ל. הדחוי תאריך ההגשה

יש להגיש את התרגיל המוגש באיחור  .ההגשהושעת תאריך ובו יש לרשום , "assignments"באתר תחת 

 (. 5בקומה )של המתרגל הממונה על התרגיל  לתאו האישי

 .בתרגיל הבית 0ל תגרור ציון "אי עמידה בכל הנהלים הנ: שימו לב

http://webcourse.cs.technion.ac.il/234218/


 העתקות
. בית הוא חלק מרכזי וחיוני בקורספתרון תרגילי ה

אין להעביר חומר כתוב או קבצי מחשב בין כלומר , מותר לכם להתייעץ זה עם זה אך אסור באיסור חמור להעתיק

. מיידית לטיפולה של ועדת משמעתהעתקות יועברו . סטודנטים

כלומר שני בני הזוג חייבים , חברוכתב בני הזוג מלהבין את הפתרון ש אחד משני ףההגשה בזוגות אינה פוטרת א

 .להבין את כל הפתרון שהגישו לפרטיו

 

 


