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הקורס נהלי על מידע דפי
הקורס צוות

מרצות: •
אחראית) (מרצה צנזור־הלל קרן פרופ'

שינולד שרי ד"ר

ומתרגלות: מתרגלים •
אחראית) (מתרגלת בר־שץ ימית

אפרון יובל
טיבי מוחמד
מח'ול וסים
מראלי נועה
פורטנוי מאיה

בית: תרגילי בודק •
אליאס ניר

הפקולטה. בשנתון כמפורט חריגות ללא יאכפו קדם: מקצועות
עזר וחומר הקורס אתר

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

דף את למצוא גם ניתן באתר מחייבות. הודעות בו יופיעו שכן תדיר באופן באתר לעיין חובה •
וכו'. הסדנאות ינתנו בהם וחדרים שעות קודמות, משנים מבחנים המידע,

אותו להביא עליכם השבועי. התרגול עבור הגדרות המכיל מסמך הקורס באתר יפורסם שבוע, מדי •
לתרגול.

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

.(Update

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
במערכת בסימונים, (שינויים ונושא נושא בכל בחומר שינויים ישני\ם הנושאים אותם את מכסה

וכו'). בדגשים ההוכחה,
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
בעזרת השוואה לבצע יש בכיתה. הנלמד לבין הוידאו בין השוואתי פירוט יספק לא הקורס צוות

בשיעור. שנכחו סטודנטים
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סדנאות

של הקבלה שעות במקום סדנאות נעביר הבית מעבודות המירב את להפיק לכם לסייע מנת על •
הקורס. באתר מפורטות הסדנאות שעות המתרגלים.

וסיוע בהדרכה הבית עבודות על משותפת לעבודה מסגרת לסטודנטים לאפשר נועדו הסדנאות •
הקורס. צוות של צמודים

בית עבודות

הגשה. חובת ואין הסופי בציון רכיב אינם הבית תרגילי ־ ההגשות על ינתן חלקי משוב •

האחראית למתרגלת פנייה באמצעות רק מילואים של מיוחדים במקרים רק תאושרנה בהגשה דחיות •
התרגיל הגשת מועד לפני שעות מ־72 יאוחר לא שתוגש שמ"פ), (אישור מתאים אישור בצירוף
אחרת מסיבה בקשה כל לעיל. כמפורט בקשות הן לגיטימיות בקשות בהגשה. דחייה מבקשים עבורו

מענה. תקבל ולא תאושר לא ההגשה, למועד שעות מ72 פחות שתוגש או

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

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

אובדן. של למקרה אצלכם התרגיל של עותק לשמור עליכם •

מתייחסים אנו לפיכך, הלימוד. חומר את להפנים לכם לסייע היא הבית שיעורי מטרת העתקות: •
יופנו המעורבים כל מלאה) או חלקית (בצורה זהים פתרונות של במקרה להעתקות. רבה בחומרה
לסייע מנת על לש"ב רשמיים פתרונות לפרסם נוהגים אנו זה בקורס טכניונית. משמעת לועדת
אין זאת, עם לסמסטר. מסמסטר תרגילים של חפיפה תתכן ולעיתים התרגיל, פתרון את להבין לכם

קודם. סמסטר של רשמי מפתרון פתרון להעתיק

אמצע בוחן

מגן %15 יהיה הבוחן ציון .17:30 בשעה שני) (יום 17.12 בתאריך אמצע בוחן יתקיים בסמסטר •
בעבודות שהיה תרגיל יופיע בבוחן בבחינה. 55 ציון בקבלת ומותנה הסופית הבחינה ציון עבור

קלים). שינויים עם (יתכן הבית
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מילואים מועד

ב'). או א' במועד (בפרט, במילואים שירתו אשר לסטודנטים ורק אך מיועד זה מועד •

הצו. קבלת עם האחראית למתרגלת לפנות יש כזה, מועד לתאם מנת על •

הציון הרכב

האמצע. בוחן מגן 15% מתוכם בחינה, ־ 100% •
כ־10 יהיה משקלו אשר קלים) שינוים עם (יתכן הבית בעבודות שהיה תרגיל יופיע הסופי במבחן

נקודות.
המבחן. את לעבור יש הקורס את לעבור מנת על כן כמו

כך: יחושב הסופי הציון Y הוא הבוחן וציון X הוא הסופית הבחינה ציון אם כלומר,

.X הוא בקורס הסופי הציון ,X < 55 אם –
.0.85X + 0.15MAX(X, Y ) יהיה בקורס הסופי הציון ,X ≥ 55 אם –
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