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 עזר וחומר הקורס אתר
 ./http://webcourse.cs.technion.ac.il/236327 היא הקורס אתר כתובת
 .מחייבות הודעות בו יופיעו שכן( שבוע מדי לפחות) תדיר באופן באתר לעיין חובה

 תפוצה רשימת
 .זו ברשימה מנויים הנכם כי וודאו ת. והנחיו הודעות ויועבר ובאמצעותה תפוצה רשימת יש לקורס

 אתר דרך אליה להירשם וחובה ברשימה מנויים אינכם( אלקטרוני בדואר) אינכם מקבלים את הודעות הקורס אם
 (.AutoUpdate ה בפונקציית השתמשו) הקורס

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

 .שותף לכם אין אם פרטיכם

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

 בהחזרת טעויות שיתכנו מכיוון .טאוב בבניין הכניסה שבקומת הממוספרים לתאים יוחזרו התרגילים 
 .הגשתם ילפנ אותם לצלם חובה התרגילים

 או שגוי באופן הוזן שהגשתם תרגיל שציון גיליתם אם .באחריותכם הוא שלכם הבית ציוני אחר המעקב 
 .תרגיל אותו על הממונה למתרגל מיד כך על דווחו ,במחשב חסר

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

 חמישי ביום תרגיל להגיש אמור שהיה סטודנט ,לדוגמה .שניים ולא ,אחד כיום ייחשב שבוע בסוף איחור, 
 נקודות -15 ב ולא( השבוע סוף + חמישי יום עבור) נקודות-10 ב ייקנס ,ראשון ביום התרגיל את הגיש אך

 .ימים מחמישה יותר של באיחור שיוגשו תרגילים יתקבלו לא .)ושבת שישי ,חמישי יום עבור(

 פרסום מועד בין) תרגיל במהלך ג מועדי או אמצע בבחני נבחנו או מילואים לשירות שנקראו סטודנטים 
. מהשותפים אחד כל של בוחן\מבחן\מילואים יום כל על אחד יום של לדחייה יזכו( החזרתו ומועד התרגיל
 בחני 2-ל ניגש השני והשותף אמצע בבוחן נבחן ובנוסף מילואים ליומיים נקרא השותפים אחד אם, לדוגמה

)יומיים עבור המילואים ושלושה עבור  דחייה ימי 5-ל זכאים יהיו, התרגיל במהלך זאת וכל, אמצע
 באתר שמופיע בהגשה דחיה בטופס להשתמש יש ,ל"הנ מהסיבות ימים 5 עד של דחייה עבורהבחנים(. 

 .בית תרגילי לשונית תחת הקורס

 הקורס של האחראי המתרגל עם קשר ליצור יש ,םימי -5 מ גדול הדחייה ימי ומספר היה. 

 פנייה באמצעות ורק ,מיוחדים במקרים רק תאושרנה ,ל"הנ לסיבות פרט ,קנס ללא בהגשה חיותד 
 .מתאים אישור בצירוף האחראי למתרגל

 תאריך לפני האחראי למתרגל להפנות יש לדחייה בקשות ,במיוחד ארוכות או חריגות דחיות של במקרה 
 .הדחוי ההגשה תאריך על מראש ולסכם גילהתר הגשת

 ר, שמופיע באתר תחת באיחו בית תרגיל להגשת שער דף" באיחור שמוגש לתרגיל לצרף חובה
assignment ,האישיאו לת באיחור המוגש התרגיל את להגיש יש .ההגשה ושעת תאריך לרשום יש ובו 

 (.5)קומה   התרגיל על הממונה המתרגל של

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

 העתקות
 .בקורס וחיוני מרכזי חלק הוא הבית תרגילי פתרון



 בין מחשב קבצי או כתוב חומר להעביר אין כלומר ,להעתיק מוחלט באיסור אסור אך זה עם זה להתייעץ לכם מותר
 .משמעת ועדת של לטיפולה מיידית יועברו העתקות .סטודנטים

 חייבים הזוג בני שני כלומר ,חברו שכתב הפתרון את מלהבין הזוג בני משני אחד אף פוטרת אינה זוגותב ההגשה
 .לפרטיו שהגישו הפתרון כל את להבין


