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מטרת הלימודי
מטרת תוכנית הלימודי בהנדסת תוכנה היא להכי את בוגריה להשתלב בצורה מיידית
ואפקטיבית בתעשייה הישראלית כמהנדסי תוכנה בעלי ידע רב ורלוונטי ולאפשר לה פיתוח
קריירה והתקדמות לאור* זמ .התוכנית מותאמת לצרכי הנוכחיי והעתידיי של התעשייה
הישראלית ,והיא מושתתת על התמקדות בנושאי בעלי אופי הנדסי מתקד ,תו* קישור מתמיד
ליישומי המודרניי ותו* הקניית ראיה מערכתית רחבה ,ה בלימודי העיוניי וה במעבדות
ובפרויקטי היישומיי

מבנה הלימודי
התכנית מורכבת מ 160נקודות זכות הנלמדות במש*  8סמסטרי.
תוכנית הלימודי במחלקה בנויה משלושה רבדי:
א .קורסי יסוד ,בעיקר מתמטיקה ופיסיקה ,הנותני תשתית ידע יציבה וקבועה בזמ .חלק זה הוא נכס חשוב
המהווה בסיס לכל הכשרה הנדסית ,ע התאמות לפי הדרישות הספציפיות של כל מקצוע.
ב .קורסי הנדסה בסיסיי ,המקני ידע בסיסי רחב בדיסציפלינות השונות של הנדסת תכנה ,ומכיני את
הסטודנט לפעילות בכל ענ ,מקצועי בהנדסת תכנה ,אליו הוא עשוי להגיע.
ג.

קורסי התמחות ,הכוללי נושאי בחזית – הידע של הנדסת התוכנה ,כגו :מערכות לומדות ,הנדסת מערכות עתירות

תוכנה ,ארכיטקטורה של מערכות תוכנה ועוד .שלב זה כולל ג פרויקט מסכ בו מתמודדי הסטודנטי ע פיתוח תוכנה
מקורית בהיק ,משמעותי ,הכולל את כל פעילויות ההגדרה ,הניתוח ,התכ ,המימוש והבדיקות.

תוכנית הלימודי לסטודנטי המתחילי בתשע"ז
שנה א'
קוד
קורס
101011
101012
101031
101032
141101
141102
141104
141121
141122
101021
101022
141111
141112
101241
101242
101244
143191
143192
101101
101102

ש הקורס

סוג
שיעור

נ"ז

ש"ס

חדו"א 1
חדו"א 1
אלגברה ליניארית
אלגברה ליניארית
מבוא למדעי המחשב
מבוא למדעי המחשב
מבוא למדעי המחשב
מערכות ספרתיות
מערכות ספרתיות
חדו"א 2
חדו"א 2
תכנות מונחה עצמי
תכנות מונחה עצמי
פיסיקה 1
פיסיקה 1
פיסיקה 1
כלכלה הנדסית
כלכלה הנדסית
מתמטיקה דיסקרטית
מתמטיקה דיסקרטית
לימודי חברה ומדינה

הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
מעבדה
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
מעבדה
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה

5
0
5
0
4.5
0
0
3
0
5
0
4
0
4.5
0
0
2.5
0
3
0
2

4
3
4
2
3
2
1
2
2
4
3
3
2
3
2
1
2
1
2
2
2

38.5

סה"כ לשנה א'
תנאי מעבר לשנה ב':ממוצע ציוני מעל  55בקורסי הקד

שנה ב'
קוד
קורס
142191
142192
142194
142211
142212
142121
142122
102111
102112
102251
102252
143181
143182
142181
142182
142131

ש הקורס

סוג
שיעור

נ"ז

ש"ס

מבוא לתכנות מערכות
מבוא לתכנות מערכות
מבוא לתכנות מערכות
ארגו ותכנות מחשב
ארגו ותכנות מחשב
מבני נתוני
מבני נתוני
הסתברות
הסתברות
פיסיקה 2
פיסיקה 2
שפות תכנות
שפות תכנות
אלגוריתמי
אלגוריתמי
מבנה מחשבי

הרצאה
תרגיל
מעבדה
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה

5
0
0
3
0
3
0
4
0
4
0
3
0
3
0
3

3
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2

142132
142141
142142
122221
122222
122201
122202
101041
101042

מבנה מחשבי
אוטומטי ושפות פורמאליות
אוטומטי ושפות פורמאליות
ארגו ועיבוד קבצי
ארגו ועיבוד קבצי
לוגיקה
לוגיקה
משוואות דיפרנציאליות
משוואות דיפרנציאליות

תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל

סה"כ לשנה ב'

0
3
0
3
0
3
0
3
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2

40

תנאי מעבר לשנה ג' :ממוצע ציוני מעל  55בקורסי הקד ,פטור מלימודי אנגלית

שנה ג'
קוד
קורס
102091
102092
102094
143301
143302
143241
143242
143261
143262
143171
143172
143231
100411
100412
143271
143272
143211
143311
143321
143161
143162
143221
143222
102121
102122

ש הקורס

סוג
שיעור

נ"ז

ש"ס

שיטות נומריות
שיטות נומריות
שיטות נומריות
חישוב מקבילי במעבדי גרפי
חישוב מקבילי במעבדי גרפי
מערכות מסדי נתוני
מערכות מסדי נתוני
תורת החישוביות
תורת החישוביות
מערכות הפעלה
מערכות הפעלה
ממשק אד מחשב
יזמות
יזמות
יסודות בינה מלאכותית
יסודות בינה מלאכותית
נושאי מתקדמי במערכות הפעלה
מבוא לרשתות מחשבי
מבוא לרשתות מחשבי
מבוא למערכות לומדות וכריית נתוני
מבוא למערכות לומדות וכריית נתוני
הנדסת מערכות עתירות תוכנה
הנדסת מערכות עתירות תוכנה
מבוא לסטטיסטיקה
מבוא לסטטיסטיקה
לימודי חברה ומדינה

הרצאה
תרגיל
מעבדה
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה

3
0
0
2.5
0
3
0
3
0
4
0
3
2.5
0
3
0
3
3
0
3.5
0
4
0
3
0
2

2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
3
2
1
2
2
3
2
2
3
1
3
2
2
2
2

42.5

סה"כ לשנה ג'
תנאי מעבר לשנה ד' :ממוצע ציוני מעל  55בקורסי הקד

שנה ד'
קוד

ש הקורס

סוג

נ"ז

ש"ס

קורס
144237
144241
144242
144331
144332
144281
144282
144311
144341
144342
144277
144351
144352
143281
143282
144251
144252
144211
144212
144321

שיעור
פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1
מערכות מבוזרות
מערכות מבוזרות
הנדסת תוכנה זריזה
הנדסת תוכנה זריזה
רשתות מחשבי מתקדמות
רשתות מחשבי מתקדמות
ניהול פרויקטי תוכנה
מערכות זמ אמת
מערכות זמ אמת
פרויקט שנתי בהנדסת 2
נושאי נבחרי פיתוח בסביבת אנדרואיד
נושאי נבחרי פיתוח בסביבת אנדרואיד
נושאי מתקדמי מחשוב ענ
נושאי מתקדמי מחשוב ענ
אבטחת מידע ותקשורת
אבטחת מידע ותקשורת
הבטחת איכות תוכנה
הבטחת איכות תוכנה
ארכיטקטורה של מערכות תוכנה

סה"כ לשנה ד'
סה"כ לתוכנית הלימודי

פרויקט
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
הרצאה
תרגיל
פרויקט
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה
תרגיל
הרצאה

4
4
0
3
0
3
0
3
3
0
4
3
0
2.5
0
3
0
3.5
0
3

39
160

8
3
2
2
2
2
2
3
2
2
8
2
2
2
1
2
2
3
1
3

חשבו דיפרנציאלי ואינטגראלי ) 1שיעור
המספרי הממשיי .פונקציה ממשית של משתנה ממשי יחיד :גבולות ורציפות ,רציפות על קטע
סגור ,פונקציות מונוטוניות ופונקציות הפוכות .גזירות והמשפטי היסודיי של החשבו
הדיפרנציאלי .משפט טיילור ,כלל להופיטל ,חקירת פונקציה .פונקציה קדומה ושיטות אינטגרציה
– אינטגרל מסוי ותכונותיו ,פונקציות אינטגראליות ,משפטי יסודיי של החשבו
האינטגראלי ,אינטגרל מוכלל ,סדרות וטורי אינסופיי של מספרי ממשיי ,טורי חזקות.
 4ש"ס  5 /נ"ז  /ש' 55 /
א'  101011ד"ר אולי זכאי יו א' 12:0016:00
ב'  101011ד"ר אולי זכאי יו ד' 08:1512:00

חשבו דיפרנציאלי ואינטגראלי ) 1תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ101011 :
א'  101012מר ניר אינזלר יו ב' 15:0018:00
ב'  101012מר ניר אינזלר יו ב' 11:0014:00

אלגברה ליניארית )שיעור
שדות ,מספרי מרוכבי ,וקטורי ב .R3מערכות משוואות ליניאריות ,מטריצות ,שיטת החילו,
מטריצה הפיכה ,דטרמיננטי .מרחבי ליניאריי ,בסיס ,מימד .טרנספורמציות ליניאריות ,ייצוג
ע"י מטריצות ,דמיו .ערכי עצמיי ,לכסו ,משפט קיילי המילטו .מרחבי מכפלה פנימית,
תהלי* גראשמידט .טרנספורמציות הרמיטיות ואוניטריות ,מטריצות סימטריות.
 4ש"ס  5 /נ"ז  /ש' 55 /
א'  101031ד"ר אורית סלע ב דוד יו ד' 8:0012:00
ב'  101031ד"ר אורית סלע ב דוד יו א' 12:0016:00

אלגברה ליניארית )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ101031 :
א'  101032מר אלעד רודה יו ה' 14:0016:00
ב'  101032מר יור פיניא יו ה' 08:0010:00

מבוא למדעי המחשב )שיעור
חומרה ותוכנה ,משתני ומשמעות בצריכת זיכרו מחשב ,כולל משתני רבי מימדי ,טווח
הכרה וקיו אופרטורי חישוביי ,טיפוסיי ,מבני נתוני בסיסיי ,רקורסיה ,משפטי בקרה
והתנייה ,תכ מובנה מודולארי ,אלגורית ופתרו בעיות בסיסיות בשיטת רבדיTOP DOWN ,
ו  , BOTTOM UPטיפול בחריגי וניהול שגיאות ,עקרונות בסיסיי לכתיבה נכונה :צימוד
ולכידות ,הוכחת נכונות תכניות ,עקרונות יעילות אלגורית וגישת הסיבוכיות.
 3ש"ס 4.5 /נ"ז /ש'55 /
א'  141101פרופ' עמיר תומר יו ב' 10:0013:00

מבוא למדעי המחשב )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ141104 ,141101 :
א'  141101מר ששו זרגרי יו ה' 8:0010:00

מבוא למדעי המחשב )מעבדה
 1ש"ס  0 /נ"ז  /מ' 55 /
צ141102 ,141101 :
א'  141104מר ששו זרגרי יו ה' 10:0011:00

מערכות ספרתיות )שיעור
פעולות לוגיות ,אלגברה בוליאנית ,מערכות צירופי ומימוש באמצעי שוני .שיטות
מינימיזציה .אלמנטי לוגיי אלקטרוניי ,צפני שוני ,אנליזה ותכנו של מערכות עקיבות
סינכרוניות ואסיכרוניות ,אלמנטי של זיכרו ,מוני ורגיסטרי .דוגמאות תכנו של מערכות
ספרתיות של פיקוד ושליטה .שיטות לפישוט מערכות עקיבות .מגבלות פעולת של מערכות
עקיבות.
 3ש"ס 3.5 /נ"ז /ש' 55 /
א'  141121ד"ר ד אהרוני יו ה' 11:0013:00

מערכות ספרתיות )תרגיל
 1ש"ס 0 /נ"ז /ת'55 /
צ141121 :
א'  141122מר יצחק גוזלי יו ב' 13:0015:00

חשבו דיפרנציאלי ואינטגראלי ) 2שיעור
וקטורי ,מכפלה סקלרית ווקטורית .גיאומטריה במרחב ,תכונות יסודיות של פונקציות ממשיות
של כמה משתני ,חקירת פונקציות של כמה משתני .פונקציות סתומות .אינטגרלי מרובי
ותכונות יסודיות .שיטות אינטגרציה ונוסחת החלפת המשתני באינטגרלי מרובי ,אנליזה
וקטורית ,אינטגרלי קוויי ואינטגרלי משטחיי מהסוגי השוני .נוסחאות גרי ,סטוקס
והדיברגנס .שימושי בגיאומטריה ובפיסיקה.
 4ש"ס 5 /נ"ז  /ש' 55 /
קד10103 ,10101 :
ב'  101021ד"ר אוולי זכאי יו ב' 11:0015:00
ק'  101021ד"ר אורית ב דוד טר נקבע

חשבו דיפרנציאלי ואינטגראלי ) 2תרגיל
 3ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ101022 :
ב'  101022מר ניר אינסלר יו ד' 09:0012:00
ק'  101022מר ניר אינסלר טר נקבע

תכנות מונחה עצמי )שיעור
הכרת סביבת העבודה ,מבנה תכנית בסיסית ב ,Javaקלט ופלט ,הידור ,הרצה וניפוי שגיאות,
טיפוסי נתוני בסיסיי ,חזרה על טיפוסי נתוני מוגדרי אישית ,מודל המחלקה ,המרות
טיפוסי ,משפטי בקרה והתניה של השפה ,מנגנו שגיאות ולכידת שגיאות ,שימוש בהעמסה
) (Overloadingשל מתודות.
עקרונות התכנות מונח העצמי )תמ"ע( שיוצגו הנ :הגישה למערכות מבוססות עצמי ,העברת
הודעות ותקשורת בי אובייקטי ,מצביע יחוס והעברה על ידי ער* ,הירארכיית אובייקטי
וניצול זיכרו ,עקרו הירושה ,טיפוסי נתוני מופשטי ,תכ מערכת בסיסי.
גישות אלגוריתמיות ליישו :רקורסיה וגישת האלגורית הרקורסיבי ,כולל דוגמא לאלגורית
מיו.
 3ש"ס  4 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14110 :
ב'  141111ד"ר ד אהרוני יו ה' 10:0013:00

תכנות מונחה עצמי )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ141111 :
ב'  141112ד"ר ד אהרוני יו ב' 15:0017:00

פיסיקה  1תוכנה )שיעור
נושאי :וקטורי ,קינמטיקה; חוקי ניוטו ,תנועה בתוו* צמיג; עבודה ואנרגיה ,אנרגיה
פוטנציאלית במערכות כלליות; תנע קווי ושימורו ,מרכזהמסה ,מערכות מרובות גופי ,תנע
זוויתי ושימורו ,מכניקה של גופי קשיחי; תנועה הרמונית ותנודות 3.ש"ס  4.5 /נ"ז  /ש' 55 /
ב'  101241ד"ר דודו פונדק יו ב'  10:0011:00ויו ד' 14:0016:00
ק'  101241ד"ר סילבי בהרהרפז טר נקבע

פיסיקה  1תוכנה )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ101244 ,101241 :
ב'  101242מר אבי כ" יו ה' 16:0018:00
ק'  101242גב' סבטלנה פוסטילניק – טר נקבע

פיסיקה  1תוכנה )מעבדה
 1ש"ס  0 /נ"ז  /מ' 55 /
צ101244 ,101241 :
ב'  101244מר אודי וגנר יו ב' 17:0019:00
ק'  101244מר אודי וגנר  טר נקבע

כלכלה למהנדסי )שיעור
ביקוש והיצע :שווי המשקל בשוק ,מדיניות הממשלה בתחו המיקרו .פונקציות העלויות ועקומת
ההיצע .מונופול ותחרות בלתי משוכללת .המשק הלאומי :החשבונות הלאומיי .קביעת התוצר
המקומי במשק .שער הריבית והשפעתו על ההשקעה .הביקוש לכס .,הבנקי המסחריי ,הבנק
המרכזי והיצע הכס .,שווי משקל בשוק הכס .,מדיניות הממשלה בתחו המאקרו והשפעתה על
התוצר ,שער הריבית ושער האינפלציה .בחירה בי חלופות הנדסיות.
 3ש"ס  2.5 /נ"ז  /ש' 55 /
קד10101 :
ב'  143191פרופ' חיי אביר יו ד' 17:0019:00

כלכלה למהנדסי )תרגיל
 1ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ143191 :
ב'  143192מר אס ,כהנא יו ד' 16:0017:00

מתמטיקה דיסקרטית )שיעור
תורת הקבוצותמושגי יסוד ,פעולות על קבוצות ,יחסי ופונקציות ,יחס שקילות ,חשבו עוצמות
ושיטת הלכסו של קנטור.
קומבינטוריקהעקרונות ספירה ,חליפות ,תמורות ,צירופי ,הבינו של ניוטו ,עקרו ההכלה
וההפרדה ,משוואות נסיגה.
פתרו נוסחאות נסיגה שיטה ההצבה החוזרת ,נוסחאות נסיגה לינאריות ,נוסחאות נסיגה
הומוגניות ולא הומוגניות ,פונקציות יוצרות.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
ב'  101101ד"ר אוולי זכאי יו ה' 14:0016:00

מתמטיקה דיסקרטית )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ101101 :
ב'  101102יור פיניא יו ב' 08:0010:00

מבוא לתכנות מערכות )שיעור
קורס זה ש דגש רב על שילוב מערכות ופתרו יישו רב ממדי .כמו כ ,קורס זה מרחיב ומעבה
את ידע הסטודנט בשפת התכנות מונחה העצמי ,שנלמדה בקורסי קודמי )ג'אווה(.
עיקרי השפה ותכנות מבוסס עצמי שיורחבו הנ :ממשקי ) ,(interfacesאתחול מידע ובנאי
) ,(Constructorsהורסי ) ,(destructorsהכלה חזקה וחלשה ,Aggregation ,הרכבה
) ,(Compositionמחלקות פנימיות ) ,(Internal Classesמרחבי שמות ) ,(Namespacesשימוש
במודולי וב ,Assembliesהעמסת אופרטורי ) ,(Operator overloadingשימוש באירועי
ולכידת ,הכרת  XMLוהשימוש בו ,מבוא לשימוש בתבניות עיצוב ) (Design Patternsלבעיות
ידועות.
עקרונות התכנות שיוצגו הנ :ריבוי תהליכוני ) ,(Threadsריבוי תהליכי ) ,(Processesניהול
מידע בקבצי.
עקרונות הנדסת התוכנה שישולבו במהל* ההרצאות :נהלי מערכת ,ניהול גרסאות והידור נפרד,
ניתוח דרישות ,שימוש חוזר ברמת רכיבי ) (Code Reuseופיתוח מבוסס רכיבי ) — CBD
.(Component Based Development
 3ש"ס  5 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14111 :
א'  142191ד"ר ד אהרוני יו ה' 14:0017:00

מבוא לתכנות מערכות )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ142191 :
א'  142192ד"ר ד אהרוני יו ד' 10:0012:00

מבוא לתכנות מערכות )מעבדה
 2ש"ס  0 /נ"ז  /מ' 55 /
צ142191 :
א'  142194ד"ר ד אהרוני  בתיאו

ארגו ותכנות המחשב )שיעור
מבוא המחשב מנקודת המבט של המתכנת .ארגו זיכרו .מבנה פקודה .שיטות מעו .הסתעפויות
וחוגי .דגלי בקרה .מחסנית .שגרות .מנגנוני העברת פרמטרי .רקורסיה .פסיקות קלט פלט
ופסיקות יזומות על ידי המתכנת .מבנה האסמבלר .קישור וטעינה.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14110 :
א'  142211ד"ר ד אהרוני יו ג' 13:0015:00

ארגו ותכנות המחשב )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ14221 :
א'  142212מר ששו זרגרי יו ד' 8:0010:00

מבני נתוני ) שיעור
הקורס יקנה ידע במבני נתוני בסיסיי ,באנליזה ,ביישומי ובשימושי שוני שלה .יוש
דגש על התאמת מבני הנתוני לצרכי הבעיה הנתונה .סוגי מבני :מבני פשוטי )רשימות,
מחסניות ותורי( ,רשימות דילוגי ,תורי עדיפות ,ערמות ,עצי דיגיטליי (TREES) .מיו
וחיפוש .עצי וגרפי וייצוגיה .הקצאת זיכרו ,ערבול ,איסו ,אשפה.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד12111 ,10110 :
א'  142121ד"ר אירית בולדו יו ב' 15:0017:00

מבני נתוני ) תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ102111 :
א'  142122מר אלעד רודה יו ה' 10:0012:00

הסתברות ) שיעור
תורת ההסתברות כמודל מתמטי לתופעות מקריות ,מרחבי הסתברות מותנית ,אי תלות ,משתני
מקריי ופונקציות התפלגות ,התפלגויות נפוצות בשימושי:בינומית ,גיאומטרית ,פואסונית,
אחידה אקספוננציאלית ,גאמא ,נורמלית ובאטא .תוחלת ומומנטי .התפלגויות רב ממדיות,
קוויריאנס ,סטטיסטיקת הסדר ,פונקציות של משתני מקריי ,ההתפלגות הנורמלית הרב
מימדית ,התמרות ושימושיה בתורת ההסתברות ,סכו של משתני מקריי ,חוק המספרי
הגדולי ,משפט הגבול המרכזי ושימושו לקרובי.
 3ש"ס 4 /נ"ז /ש'55 /
קד101021 :
א'  102111ד"ר אנטולי ברונשטיי יו ד' 15:0018:00

הסתברות )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז /ת' 55 /
צ102111:
א'  102112מר יור פיניא יו ג' 10:0012:00

פיסיקה ) 2שיעור
מטעני וכוחות חשמליי; השדה החשמלי ,חוק גאוס; אנרגיה אלקטרוסטאטית ופוטנציאל
חשמלי; מוליכי בש.מ .אלקטרוסטאטי ,קיבול; זר והתנגדות ,חוק אוה; כא"מ ומעגלי
חשמליי ,חוקי קירכהו ,,מעגלי  ;RCמטעני בשדה מגנטי; חוק אמפר ,חוק ביוסבר; חוק
גאוס לשדה מגנטי .השראה מגנטית וחוק פרדיי ,מעגלי  .RLמשוואות מקסוול; גלי
אלקטרומגנטיי והספקטרו האלקטרומגנטי; אור וגליחומר; פיסיקה אטומית.
 3ש"ס  4 /נ"ז  /ש' 55 /
קד10124 :
א'  101211ד"ר דוד פונדק יו ב'  10:0012:00ויו ד' 14:0015:00

פיסיקה ) 2תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ101214 ,101211:
א'  101212מר אבי כ" יו ה' 8:0010:00

אלגוריתמי )שיעור
הקורס עוסק בשיטות בסיסיות לתיכו וניתוח אלגוריתמי ,כולל שיטות סריקה ,אלגוריתמי
חמדני ,תכנו דינמי ,רדוקציות ,מסלולי משפרי ,אלגוריתמי הסתברותיי ושיטות
אלגבריות .בקורס מציגי אלגוריתמי יעילי לשאלות יסוד בתורת הגרפי ובתחומי אחרי.
בי השאר דני בנושאי הבאי :סריקה לרוחב ,סריקה לעומק ,ע פורש מינימלי ,מסלולי
קלי ביותר ,זרימה ברשתות ,חתכי ,התאמת מחרוזות ,בעיות גיאומטריות ואלגבריות.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14212 :
ב'  142181ד"ר שרה פורת יו ד' 14:0016:00

אלגוריתמי )תרגיל
 2ש"ס 0 /נ"ז /ת'55 /
צ142181 :
ב'  142182מר אלעד רודה יו ג' 00:14:0016

מבנה מחשבי )שיעור
ארכיטקטורות ,שיקולי עלות/תפוקה .תכנו סט הפקודות ,מיקו ומספר האופרנדי; שיטות
מיעו ,סוגי פקודות ואופרנדי .קומפילציה ויחסה לארכיטקטורה .בקרת המחשב ,מסלולי
נתוני ובקרה ,מיקרותכנות לעומת  HARDWIREDפסיקות .PIPELINE ,בעיות PIPELINE
ופתרונותיה .בקרה וארגו של ארכיטקטורות מתקדמות .זיכרו ראשי ,ארגונו ושיטת

 INTERLEAVINGזיכרו משני .ארגו היררכי .זיכרו וירטואלי .זיכרו מטמו .מערכות
קלט/פלט ,מדדי וסוגי,ערוצי וממשקי .ארכיטקטורות  RISCו CISCסווג ארכיטקטורות.
 2ש"ס 3 /נ"ז /ש'55 /
קד14211 :
ב'  142131פרופ' אבי מנדלסו יו ה' 00:8:0010

מבנה מחשבי )תרגיל
 2ש"ס 0 /נ"ז /ת'55 /
ב'  142132פרופ' אבי מנדלסו יו ה' 10:0012:00

שפות תכנות )שיעור
אובייקט לעומת ייצוגו ,הגדרת תחביר טיפוסי ,נתוני אבסטרקטיי וקונקרטיי .מבני בקרה,
רקורסיה ואיטרציה .שפה פונקציונאלית ואימפרטיבית .מנגנוני העברת פרמטרי ומימושיה,
חוקי טווח שוני ועוד .הגישה תהיה השוואתית בי  ML, PROLOG, PASCALושפות אחרות.
חלק מהקורס יוקדש ללימוד שפת התכנות  Javaכולל תכונות מודרניות רבות ככל שיספיק הזמ,
הבדלי משפת .C
 3ש"ס  4 /נ"ז  /ש' 55 /
קד142191:
ב'  143181ד"ר שרה פורת יו ד' 16:0018:00

שפות תכנות )תרגיל
 2ש"ס  0/נ"ז  /ת' 55 /
צ143181 :
ב'  143182טר נקבע יו ה' 12:0014:00

אוטומטי ושפות פורמאליות )שיעור
אוטומטיי ושפות רגולאריות .אוטומטי לא דטרמיניסטיי רדוקציה לאוטומטי
דטרמיניסטיי .פעולות סגור של שפות רגולאריות ,הכרעה .משפטי נרוד וקליני .אלגברה של
ביטויי רגולאריי .מעבר מאוטומט לביטוי רגולארי ולהיפ* .שפות חסרות הקשר .צורות
נורמאליות .אוטומטי ע מחסנית .השפות המוגדרות על יד ה חסרות הקשר ,והמשפט
ההפו* .למת הניפוח ,פעולות סגור על שפות חסרות הקשר ,דומשמעות.PARSING ,
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
מקביל12220:
ב'  142141ד"ר ד אהרוני יו ה' 14:0016:00

אוטומטי ושפות פורמאליות )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ142141 :
ב'  142142מר אלעד רודה יו ג' 12:0014:00

ארגו ועיבוד קבצי )שיעור
מבנה פיזי :דיסק :מאפייני ,גישה  כולל חישובי זמני .מערכת מרובת דיסקי ) .(RAIDמבני
נתוני :קבצי סדרתיי :מיו ,תזמו חוצצי כולל חישובי זמני .עצי למיניה כולל חישובי
זמני .טבלאות ערבול ) (hashכולל חישובי זמני ריבוי מפתחות .קשרי בי קבצי בקרת
מקבילות והתאוששות.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד10211 ,14212 :
ב'  122221ד"ר אירית בולדו יו א' 12:0014:00

ארגו ועיבוד קבצי )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ122221 :
ב'  122222מר ששו זרגרי יו א' 14:0016:00

לוגיקה )שיעור
לקורס שתי מטרות עיקריות :הראשונה להכיר מהי לוגיקה מתמטית ואת העקרונות של תורה
מתמטית מופשטת .הגדרות פורמליות ,הוכחות ומשמעות .השנייה – להציג כלי מתחו
הלוגיקה ,בעיקר תחשיב הפסוקי והלוגיקה מסדר ראשו.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד10110 :
א'  122201ד"ר אוולי זכאי יו ב' 12:0014:00

לוגיקה )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ122201 :
א'  122202מר אלעד רודה יו ה' 12:0014:00

משוואות דיפרנציאליות )שיעור
מושגי יסוד :משוואה דיפרנציאלית רגילה ,מיו ,פתרו כללי של משוואה לינארית לא הומוגנית
מסדר ראשו ,פתרו משוואה מסדר שני ע מקדמי קבועי ,משוואה לא הומוגנית מסדר שני,
מערכת משוואות לינאריות ,קיו ויחידות .מושגי יסוד :משוואה דיפרנציאלית חלקית ,מיו,
משוואה מסדר ראשו ,משוואת החו ,גלי ולפלס – פתרונות בסיסיי ,תכונות ,קיו ויחידות,
מידול.
 3ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד10103 ,10101 :
ב'  101051ד"ר מירה קיטרו בלינקוב יו א' 10:0012:00

משוואות דיפרנציאליות )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ101051 :
ב'  101052מר יור פיניא יו ג' 8:0010:00

מערכות מסדי נתוני )שיעור
הקורס מכסה נושאי בסיסיי בניהול מסדי נתוני יחסיי ,כולל תיכו באמצעות ERD
ונרמול ,תרגו  ERDלמסד נתוני רציונאלי ,שאילתות בשפת  ,SQLמבוא לניהול תנועות
והתאוששות מנפילות .הסטודנט יתנסה בפיתוח ובניית מסד נתוני.
 2ש"ס  3.0 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14222 ,14220 :
ב'  143241ד"ר אהרוני ענת יו א' 08:0010:00

מערכות מסדי נתוני )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז /ת' 55 /
צ143241 :
ב'  143242גב' אביבה עבדל יו ב' 8:0010:00

מבוא לסטטיסטיקה )שיעור
סטטיסטיקה תיאורית :טבלאות ,גרפי ,מדדי מרכז ופיזור .סטטיסטיקה היסקית ,התפלגות
דגימה ,אמידה נקודתית ,תורת רווחי סמ* והשערות סטטיסטיות לאוכלוסייה אחת ולשתי
אוכלוסיות במקרה של מדג גדול ובמקרה של מדג קט .קורלציה ורגרסיה פשוטה .ניתוח
שונות.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד10211 :
ב'  102121ד"ר אנטולי ברונשטיי יו א' 12:0014:00

מבוא לסטטיסטיקה –תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז /ת' 55 /
צ' 102121
ב'  102122גב' חנא שוקריחדאד יו ב' 14:0016:00

תורת החישוביות )שיעור
מכונות טיורינג .מודלי חישוב שוני ושקילות למכונות טיורינג .התזה של צ'ר .מושג המכונה
האוניברסלית .בעיות בלתי כריעות .סיבוכיות זמ וסיבוכיות מקו .מושג הרדוקציה והרדוקציה
הפולינומית .חסמי לחישוב דטרמיניסטי ולא דטרמיניסטי והקשר ביניה .משפט קוק.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד142201 ,142141 :
ב'  123261ד"ר ד אהרוני יו ב' 12:0014:00

תורת החישוביות )תרגיל
 2ש"ס 0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ143261 :
ב'  123262מר אלעד רודה יו ג' 10:0012:00

מערכות הפעלה )הרצאה
השימוש בשרותי מערכת ההפעלה .ניהול תהליכי :החלפת הקשר ,תזמו תהליכי .תאו בי
תהליכי מקבילי :בעיית הקטע הקריטי ,סמפורי ,העברת הודעות .ניהול זיכרו ראשי ,זיכרו
מדומה .ניהול פסיקות וחריגות ,פסיקות שעו .ניהול קלט/פלט .אתחול .מערכות קבצי .טיפול
בשגיאות חומרה ותוכנה תהליכי וחוטי ,אלגוריתמי תזמו ומדדי ביצוע ,ניהול זיכרו
וירטואלי :אלגוריתמי דפדו .,גילוי והיחלצות מקיפאו הרחבות במבנה מערכת ההפעלה למחשב
רבמעבדי ולמערכות מבוזרות :מודלי ,תקשורת בי מעבדי ,ניהול זיכרו משות ,מבוזר,
מערכות קבצי על רשת מחשבי .הקורס מבוסס על כמות משמעותית של עבודה תכנותית
 3ש"ס  4/נ"ז  /ש' 55 /
קד142211 :
א'  143171ד"ר מייקל מיי יו ד' 00:9:0012

מערכות הפעלה )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז /ת' 55 /
צ143171 :
א'  143172מר בהא גנאיי יו ד' 14:0016:00

ממשק אד מחשב )שיעור
גישות לתכנו בחינה והערכה של מנשק משתמש מחשב .סטנדרטי ,הגדרת מטרות ,העקרונות
הבסיסיי בעיצוב מנשק המשתמש ,הפסיכולוגיה של המשתמש ,הגדרת פרופיל המשתמש
והתאמת המנשק למשתמש ,מנשקי מקובלי ,השוואה בי מנשקי בסביבות שונות ,מנשקי
בכלי ממוחשבי שאינ מחשבי ,עקרונות בבחירת פקדי ,פיתוח פקדי לא סטנדרטיי,
אמצעי קלט ,עיצוב תצוגה ומסכי ,סביבות פיתוח מנשקי ,מדדי אובייקטיביי
וסובייקטיביי לנוחות השימוש.
 3ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד142191 :
א'  143231ד"ר ד אהרוני יו ג' 9:0012:00

שיטות נומריות – שיעור
מבוא ,חשבו שגיאות ,קירובי לפונקציות ,אינטרפולציה ,ריבועי מינימליי ופולינומי
אורתוגונליי ,גזירה ואינטגרציה נורית ,פתרו משוואות לאליניאריות.
מבוא לפתרו נומרי של משוואות דיפרנציאליות רגילות .פתרו בעיות נומריות מסוגי שוני,
תוכנות ספריית פתרונות ,הכרה ושימוש בספריות קיימות .סדנת היכרות ע תוכנת .MATLAB
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14110,10102,10104:
א'  102101ד"ר מירה קיטרובלינקוב יו ה' 8:0010:0

שיטות נומריות – תרגיל
 1ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ102101:

א'  102102ד"ר יוליה פבלודסקי יו ג' 12:0013:00

שיטות נומריות – מעבדה
 1ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
א'  102104ד"ר יוליה פבלודסקי יו א' 13:0014:00

יסודות בינה מלאכותית )שיעור
בקורס יילמדו שיטות חיפוש היורסטי ,טכניקות בסיסיות בהצגת ידע והיסק הסתברותי ,מבוא
ללמידה ממוחשבת ועקרונות בסיסיי של סוכני מלאכותיי.
 3ש"ס  3.5 /נ"ז  /ש' 55 /
קד142181 :
ב'  143271לא ילמד בתשע"ז

יסודות בינה מלאכותית )תרגיל
 1ש"ס  0 /נ"ז /ת' 55 /
צ143271 :
ב'  143272לא ילמד בתשע"ז

יזמות )שיעור
הסבר על חשיבות היזמות כאמצעי לפיתוח ושיווק של מוצרי חדשי .הסטודנטי יקבלו
הסברי ותרגול על מהו תיק החברות ואי* מקימי חברה ,מה קרנות הו סיכו ,פטנטי ,הכנת
תכנית עסקית ,על גופי המסייעי ליזמי וכ יקבלו תיאור מספר רב של .CASE STUDIES
 2ש"ס  2.5 /נ"ז  /ש' 55 /
קד143191 :
ב'  100411גב' קר תמיר יו ג' 00:13:0015

יזמות )תרגיל
 1ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ100411 :
ב'  100412גב' קר תמיר יו ג' 15:0016:00

נושאי מתקדמי במערכות הפעלה )הרצאה
במסגרת קורס זה יתוכנ ויבוצע פרויקט בנושאי מערכות הפעלה .פרויקט זה מהווה המש*
הקורס "מבנה מערכות הפעלה" ומשמש להעמקתו.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ה' 55 /
קד143171 :
ב'  143211ד"ר מייקל מיי יו ד' 8:0010:00

נושאי מתקדמי במערכות הפעלה )תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ– 143211 :טר נקבע יו ב' 10:0012:00

מבוא לרשתות מחשבי )שיעור
קורס בסיסי ברשתות מחשבי .מבנה רשתות מחשבי ,פרוטוקולי  ARQלשכבת הקו ,שכבת ה
 MACורשתות מקומיות ,ארכיטקטורות לגישור רשתות מקומיות ,מבוא ל  IPול .TCP
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד142181 ,10211 :
ב'  143311ד"ר מייקל מיי יו ד' 14:0016:00

מבוא לרשתות מחשבי )תרגיל
2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ143311 :
ב'  143312טר נקבע יו ד' 10:0012:00

מבוא למערכות לומדות וכריית נתוני )שיעור
הקורס יעסוק בתיאוריה של למידה ויישומיה השוני .מערכות לומדות מאפשרות לעזור במציאת
חוקי התנהגות של סביבות שונות ולהסביר את התופעות תו* התייחסות לחזוי וניתוח נתוני
בסביבה שבה הקשרי בי המשתני ה לא ליניאריי .במסגרת הקורס ילמדו שיטות למידה
שונות – למידה מקוונת ,בסיאנית ,עצי החלטה ,אלגוריתמי אבולוציוניי )כגו  ,(GAרשתות
נוירוני ומודלי מרקוביי חבויי .דגש מיוחד ייוש בקורס על שימושי של השיטות בהנדסת
תוכנה .כמ כ ילמד הנושא של  Knowledge Discoveryושיטות מקובלות ל data mining
לצור* תהלי* הוצאת מידע החבוי במסדי נתוני .שיטות הלמידה )האלגוריתמי( הנלמדות
בקורס יקושרו לדר* הפקת מידע חבוי מהנתוני.
 3ש"ס  3.5 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14218 :
א'  143161דר' לואי עבדאללה יו א' ) 9:0015:00שיעור כפול 7 ,מפגשי (

מבוא למערכות לומדות וכריית נתוני )תרגיל
 1ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ143161 :
א'  143162גב' אביבה עבדל יו ג'  )14:0016:00תרגיל כפול 7 ,מפגשי(

הנדסת מערכות עתירות תוכנה )שיעור
מהי מערכת ומהי מערכת עתירת תוכנה .רמות העניי האופייניות :רמת הארגו ,רמת המערכת,
רמות התוכנה )פריט ,רכיב ,יחידה( .עקרונות פיתוח מונחהמודלי .מודלי של מחזור חיי
תוכנה ,אבולוציה של מוצר ,תהליכי איטרטיביי/אינקרמנטליי .הגדרת דרישות תוכנה  סיווג
דרישות והקמת טבלת דרישות UML .כשפה סטנדרטית לניתוח ותכ תוכנה .ניתוח הדרישות –
 use casesותרחישי פעולה .תכ מונחה עצמי .מימוש התוכנה  קידוד ,מודולריות ,שילובי
תוכנה בסבבי .בדיקות תוכנה  אימות ותיקו.,אינטגרציה מערכתית ובדיקות מערכת .תהליכי
תומכי – אחזקה ,ניהול שינויי וניהול תצורה .הבטחת איכות ומדדי תוכנה.
 4ש"ס  4 /נ"ז  /ש' 55 /
קד122141, :
ב'  143221דר' ענת אהרוני יו א' 10:0014:00

נושאי נבחרי במערכות מידע ) מחשוב ענ – הרצאה
בקורס ילמדו הסטודנטי להכיר את נושאי מחשוב ענ ) ,(Cloud computingאת האפשרויות
השונות לאספקת שירותי ענ ) ,(SaaS,PaaS,IaaSואת ההיבטי השוני של שימוש במחשוב ענ.
יילמדו המושגי ענ פרטי וענ ציבורי.
כמו כ נדו בקורס בהשלכות השונות של שימוש במחשוב ענ ,ה מהפ הכלכלייישומי וה מהפ
של שמירת פרטיות המידע .הקורס כולל תרגול ומטלות העוסקי בפיתוח תכניות בסביבת מחשוב
ענ מסחרית ,בשפת התכנות .Java
כמו כ כולל הקורס מטלות קריאה ,בה יתנסו הסטודנטי בקריאה וניתוח של מאמרי
אקדמיי בהקשר למחשוב ענ.
בסיו הקורס יוכלו הסטודנטי לבנות אפליקציה בשרת ענ ,ולקשרה לכלי סטנדרטיי
באינטרנט.
 2ש"ס  2.5 /נ"ז  /ש' 55 /
ב'  143281גב' נעמי אונקולוס יו ה' ) 9:0013:00אחת לשבועיי(

נושאי נבחרי במערכות מידע ) מחשוב ענ – תרגיל
 1ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ143281 :
א'  143282גב' נעמי אונקולוס יו ה' ) 13:0016:00אחת לשבועיי(

הנדסת תוכנה זריזה ) שיעור
פיתוח תוכנה זריזה )  (Agile Software Developmentהיא גישה בהנדסת תוכנה המניחה
שפיתוח תוכנה הוא ביסודו בעיה אמפירית ,ולא נית לפתור אותה בשיטות המתבססות על חיזוי

או תכנו .השיטה שוברת את המוסכמות הקיימות בתהליכי פיתוח ומציעה מהפ* מחשבתי לגבי
אי* מפתחי ומנהלי פרויקטי תוכנה.
במהל* הקורס נלמד את עקרונות השיטה לאור* מחזור החיי בפיתוח תוכנה ונחווה דר*
סימולציות ומשחקי כיצד צוות פיתוח אמור לעבוד בסביבה של אג'יל.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד:
ב'  144431ד"ר רונ בר נהור יו א'  ) 08:3012:00אחת לשבועיי(

הנדסת תוכנה זריזה – תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ144331:
ב'  144332ד"ר רונ בר נהור יו ה' ) 12:0016:00אחת לשבועיי(

פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 1
מימוש מלא של הפרויקט שתוכנ בקורס המקדי .קביעת הציו על סמ* טיב הפרויקט ,בדיקות
נכונות ,איכות הקוד ודו"חות ביניי.
 8ש"ס  4 /נ"ז  /מ' 55 /
קד143171,142181 ,143221 :
א'  144321ד"ר מייקל מיי מועד :פרויקט סמסטריאלי

מערכות מבוזרות ) שיעור
חישוב מבוזר ,פרימיטיביי לחישוב מבוזר ,בעיות נפוצות במערכות מבוזרות ופתרונ ,טכניקות
ואלגוריתמי ,מערכת מידע מבוזרת ,האינטרנט ויישומי אינטרנט כמערכת מידע מבוזרת,
הסביבה בה נמצאי יישומי האינטרנט ) ,(TCP/IPיישומי קיימי המשתמשי באינטרנט,
יישומי שרת לקוח ,יישומי עמית לעמית ,כיצד לתכנת יישומי אינטרנט המשתמשי ב TCPאו ב
 ,UDPתכנו ותכנות )ב (Javaשל יישו מבוזר.
 3ש"ס  4 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14317 ,14322 , 14331 :
א'  144241ד"ר מייקל מיי יו א'  , 14:0016:00יו ג' 9:0010:00

מערכות מבוזרות – תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ144241 :
א'  144242מר בהא גנאיי יו ג' 14:0016:00

חישוב מקבילי במעבדי גרפי – שיעור
כיו כל מעבד מכיל מספר יחידות חישוב )ליבות cores) ,ולכ הדר* המקובלת להפיק את מירב
הביצועי מהמעבד הוא בניצול כל המשאבי שלו .כיוו זה בולט במעבדי גרפיי אשר רוב
מכילי עשרות וא ,מאות מעבדי אשר יכולי לשמש לא רק למטרת המקורית )גרפיקה( א
כי ג להאצת חישובי כללי.
הקורס יעמיק את הידע בנושא היכולת לנצל מחשבי מקביליי בכלל תו* התמקדות בתכנות
הכרטיסי הגרפיי אשר מהווי מודל למערכות המכילות מספר רב של מעבדי.
 2ש"ס  2.5 /נ"ז  /ש' 55 /
קד142131 :
א'  143301פרופ' אבי מנדלסו יו ה' 10:0013:00

חישוב מקבילי במעבדי גרפי – תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ'143301 :
א'  143302פרופ' אבי מנדלסו יו ה' 13:0014:00

מערכות זמ אמת )שיעור
הקורס ילמד ויתרגל את הסטודנטי מושגי יסוד במערכות זמ אמת אשר משולבות

בהתקני רבי ,החל מטלפוני סלולריי וכלה במערכות בקרה רבות .הקורס יתחיל בלימוד
מושגי היסוד של הגדרת מערכות זמ אמת ,החומרות ושיטות התכנות של המערכות ,וירחיב את
הלימוד למערכות מרובות מעבדי אשר דורשות גישות חדשניות בחומרות ,בתוכנות ,בשיטות
התזמו ובמערכת ההפעלה.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד,14213,14317:
א'  144341פרופ' אבי מנדלסו יו ד' 14:0016:00

מערכות זמ אמת – תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ'144341 :
א'  144342פרופ' אבי מנדלסו יו ה' 16:0018:00

רשתות מחשבי מתקדמות ) שיעור
מבוא לאינטרנט WWW .ופרוטוקולי  .HTTPביצוע שרתי אינטרנט ,רשתות מהירות ,רשתות
אופטיות ,רשתות סלולאריות .רשתות קבועות חיבורי .אלגוריתמי לתקשורת קבוצתית.
פרוטוקולי ניתוב פנימי וחיצוני .השוואה בי פרוטוקולי המבוססי על החלפת וקטורי מרחקי
לבי פרוטוקולי המבוססי על הפצת מצב מקומי .פרוטוקולי להפצה .פרוטוקולי להזמנת
משאבי .ביצועי הפרוטוקולי ושיפור.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד123311 :
א'  144281ד"ר מייקל מיי יו א' 12:0014:00

רשתות מחשבי מתקדמות – תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צמוד144281 :
א'  144282ד"ר מייקל מיי יו ג' 00:13:0015

ניהול פרויקטי תוכנה ) שיעור
הקורס סוקר את תחומי הידע השוני בניהול פרויקטי ומציג גישות ושיטות לתכנו ,יישו
וניהול פרויקטי בכלל ,ובתעשיית הטכנולוגיההעילית בפרט .מחזור החיי של פרויקט :ייזו,
תכנו ,ביצוע ,מעקב ובקרה וסגירת פרויקט .מבנה תכולת העבודה ) ,(WBSאומדני עלות ולו"ז,
ניתוח תלויות ונתיב קריטי .ניתוח וניהול סיכוני בפרויקט .ניהול ובקרת עלויות ,ניהול ער*
מזוכה ) .(EVניהול האינטגרציה ,ניהול הזמ ,ניהול האיכות ,ניהול הרכש ,ניהול התקשורת,
ניהול משאבי האנוש.
 3ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד143221 :
א'  144311פרופ' עמיר תומר יו ד' 9:0012:00

הבטחת איכות תוכנה )שיעור
כללית :תפיסות ועקרונות של הבטחת איכות תכנה; מכלול הכלי המשמשי להבטחת איכות
תכנה; כיווני פיתוח עתידי; פירוט :מבוא ,הגדרות ,גורמי איכות תכנה ,מודל הבשלות הארגונית
) ,(CMMתשתית מערכת האיכות :נוהלי ,הוראות עבודה ,פעולה מתקנת ,ניהול תצורת תכנה
ובקרת תיעוד ,מדדי איכות ועלויות תכנה ,הבטחת איכות תכנה טר פרוייקט ,הבטחת איכות
תכנה בניהול פרוייקט .מבחני תוכנה :אימות ובדיקות תוק ,,מבחני תכנה ממוחשבי ,תקינה
בינלאומית וישראלית להבטחת איכות תכנה ,הסמכת אירגו העוסק בפיתוח תכנה על פי 9001
 , ISOמגמות עתידיות.
 2ש"ס 3.5 /נ"ז /ש'55 /
קד12328 :
ב'  124421ד"ר מלכי גרוסמ יו ב' 14:0017:00

הבטחת איכות תוכנה )תרגיל
 3ש"ס 0 /נ"ז /ת'55 /
צ124421 :

ב'  124422ד"ר מלכי גרוסמ יו ב' 17:0018:00

פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה 2
קורס זה יחד ע הקורס פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה  1מהווי יחידה אחת המוקדשת לתכנו
ולמימוש של פרויקט תוכנה גדול שיתבצע במש* שני סמסטרי עוקבי.
הסטודנטי עובדי בצוותי בהנחיית של חברי סגל ומנחי מהתעשייה .בקורס נלמד תהלי*
פיתוח תוכנה ומבוצעי שלבי ניתוח הדרישות .תכ על ,תכ מפורט ובניית אבטיפוס ראשוני.
הציו ייקבע על פי דו"חות ביניי ,דו"ח מסכ ואיכות אבטיפוס.
 8ש"ס  4 /נ"ז  /מ' 55 /
קד143171,142181 ,143221 :
ב'  144277ד"ר מייקל מיי מועד :פרויקט סמסטריאלי

נושאי נבחרי  )2פיתוח אפליקציות אנדרואיד )הרצאה
בשנת  ,2013ישראל הוכרזה כמדינה השנייה בעול בשימוש בסמארטפוני .מערכת ההפעלה
הנפוצה ביותר בשוק הסמארטפוני היו היא "אנדרואיד" ,מערכת הפעלה מבוססת Linux
שפותחה ומנוהלת על ידי ה Open Handset Allianceבראשות חברת  .Googleכפלטפורמה
לפיתוח ,יש לאנדרואיד ציפיות ששונות מהציפיות שמוכרות למי שהתרגל לפיתוח עבור
 .Windowsהקורס יתמקד בלמידת אנדרואיד כמערכת הפעלה ,כולל מודל מחזור החיי של
אפליקציות ,תקשורת ותיאו בי אפליקציות ,גישה לרשת ,ואחסו מידע .הקורס יכלול מחקרי
חדשי על אנדרואיד ממאמרי אקדמיי .הסטודנטי ישתמשו בשפת  Javaויפתחו פרויקט
סמסטריאלי עבור סמארטפו אנדרואיד.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14214 ,14331, 14324 ,14317 :
א'  144351ד"ר מייקל מיי יו א' 10:0012:00
.

נושאי נבחרי  )2פיתוח אפליקציות אנדרואיד )תרגיל
2ש"ס 0 /נ"ז /ת'55/
צ144351 :
א'  144352ד"ר מייקל מיי יו ג' 11:0013:00

אבטחת מידע ותקשורת ) שיעור
איומי ודרישות אבטחה ,עקרונות הקריפטוגרפיה המודרנית ,הצפנה ומקריות Hash ,ואימות
זהות ,מפתחות ציבוריי ,שיתו ,סודות ,קריפטוגרפיה מבוזרת ,ניהול מפתחות ,סרטיפיקטי,
אבטחת רשתות ,אבטחת האינטרנט ,ניהול אמו ,בנקאות אלקטרונית ,אבטחת תשלומי,
כרטיסי אשראי ,תשלומי בטלפוני סלולריי ,מיקרו תשלומי ,העברת כספי ,שמירת
פרטיות ,אנונימיות ,כס ,דיגיטלי ,הגנת תוכ ,שרותי צד שלישי אמי )כספת אלקטרונית,
אישורי נוטריוני ,סוכני(.
 2ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד14218 :
ב'  144251ד"ר מייקל מיי יו ב' 9:0011:00

אבטחת מידע ותקשורת ) תרגיל
 2ש"ס  0 /נ"ז  /ת' 55 /
צ144251 :
ב'  144252ד"ר מייקל מיי יו ד' 10:0012:00

ארכיטקטורה של מערכות תוכנה ) שיעור
ארכיטקטורת מערכת וארכיטקטורת תוכנה – ההיבטי השוני .מחזור החיי של
הארכיטקטורה בתהלי* פיתוח התוכנה .מאפייני איכות והשפעת על הארכיטקטורה ,תכ
ארכיטקטורה ,תיעוד ארכיטקטורת תוכנה ,עדכו ובניה מחדש של ארכיטקטורה .ניתוח
ארכיטקטורה והערכתה .גישה כמותית לקבלת החלטות בבניית ארכיטקטורת תוכנה.
ארכיטקטורה מונחיתשירות ) .(SOAהמעבר ממוצר בודד לקומוצרי.
 3ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
קד143221 :

ב'  144321פרופ' עמיר תומר יו ד' 14:0017:00

סמינריו בהנדסת תוכנה –שיעור
 3ש"ס  3 /נ"ז  /ש' 55 /
ב'  14435פרופ' עמיר תומר יו ב' 11:0014:00

