
מבוא מורחב למדעי המחשב
Extended Introduction to Computer Science

א"תשפ' אסמסטר 

אמיר רובינשטיין' דר, קליינבורטמיכל : מרצים

חוסיין אבו חמד, קסלאסף , שקד דברת, בסקי'פרזנצנעם :מתרגלים

נדב גת, יהב צרפתי, אלעד סגל: בודקי תרגילים

סרורנסים , שי קורן-עמית: חונכים

שורבני' פרופ: מרצה מייסד

הודרני ' דר: מתרגל מייסד



ברוכים הבאים לקורס

ממדעי המחשבלסטודנטים ' שנה אקורס חובה •

:מטרות•
המחשבבמדעי צורת המחשבה ו, עקרונות, מושגי יסודחשיפה ל–

במדעי המחשב( מגוונים)תחומיםהיכרות ראשונית עם כמה –

Pythonבשפת בתכנותרכישת מיומנות –

הרבה עבודהתידרש מכם •
החומר והטמעתוהבנת –

תכנות ופתרון תרגילי בית–
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רקע נדרש

אין: דרישות קדם אקדמיות•

. בקורס רקע מגווןלסטודנטים •
לא נדרש רקע בתכנות–

בעיקר בהתחלה, קשה יותרמי שלא התנסה בתכנות יצטרך לעבוד –

רבים ללא רקע הצטיינו בעבר בקורס  סטודנטים –

גם בעלי רקע נרחב בתכנות ילמדו הרבה בקורס  –
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מתכונת הקורס

'ד-ו' שיעורי הרצאה בימי א2בשבוע טיפוסי •

אבל , במהלך הסמסטרלעבור בין הקבוצותאפשר עקרונית –
באחריותכם להשלים פערי הספק בין הקבוצות

שיעור תרגיל שבועי1•

תרגילי בית ומבחן משותפים•

informationבאתר תחת , קבלה ודרכי תקשורתשעות •
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פורמט ההרצאות

בזום  בלייבההרצאות יועברו כל עד הודעה חדשה •
.  הקבועות במערכתבשעות 

קישור לזום במודל–

למודל תוך שמירה על פרטיותכםיוקלטו ויועלו השיעורים –

בהם אתם אינטראקטיבייםהשאיפה היא לשיעורים –
לוקחים חלק פעיל

פתוחהכדאי להצטייד במיקרופון ועדיף גם מצלמה –
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הקלטות ישנות של ההרצאות

של האוניברסיטה הוידאובשרת קיימות •
(video.tau.ac.il)

סדר הנושאים שונה : אך ההקלטות לא לגמרי עדכניות•
נוספו כמה נושאים והוסרו אחרים, מעט

החומר המחייב הוא החומר שיועבר הסמסטר•
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פורמט התרגולים

התרגולים יועברו בלייב בזום  עד הודעה חדשה •
במערכתבשעות הקבועות 

קישור לזום במודל–

סיכומי התרגול וההקלטות יהיו זמינים עבורכם•
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אתרי הקורס3

8

tau-cs1001-py.wikidot.com
פתוח לכל, לא דורש רישום

"  cs1001.py"ניתן להגיע דרך חיפוש בגוגל 

,  הרצאות)הלימוד חומרי 

, תרגילי בית, תרגולים

(קישורים

piazza.com/tau.ac.il/winter2021/03681105

(ל"בקישור הנרישוםדורש )
(הודעות, פורומים)תקשורת 

MOODLE
(דורש רישום לקורס במערכות האוניברסיטה)

תרגיליםהגשת 
קישורים לזום

בנסיון למצות את המיטב מכל אחת, פלטפורמות3-נשתמש ב•

הקישורים מופיעים במודל•

לפלטפורמה השניההיוםנא להירשם •

tau-cs1001-py.wikidot.com
http://piazza.com/tau.ac.il/winter2021/03681105


תקשורת
:  תתקיים רוב התקשורת הדיגיטליתpiazzaכאמור באתר •

הצוותהודעות-
פורום-

מאפשר תקשורת אפקטיבית בין הסטודנטים ובינם לבין צוות הקורסהפורום •
על תרגילי הבית ועל חומר הקורס יש לשאול בפורוםשאלות , ככלל•
אחת ליומיים שלושה כדי לאשר ניכנס אנחנו . לשאלות חבריכם לקורסמצפים מכם לענות אנחנו •

תשובות או לתקנן במידת הצורך
לשעות קבלהלהגיע מתבקש מרצה /ממתרגלמי שרוצה תשובה ישירה •
להציףלא לפני פרסום ודאו שלא שאלו כבר כדי . לפוסטיםכותרות אינפורמטיביות תנו •

במיילפ המועדים באתר או תיאום "ע. החומרבהבנת לעזרה שעות קבלה •

הקלות בגין מילואים  , תיאום שעת קבלה)רק בנושאים אישיים –לצוות מיילים•
(.  מחלה/ 

(!BCC)בשום אופן לא לשלוח לכולם עותק סמוי –
cs1001.logistics@gmail.com: מייל ייעודי לפניות לוגיסטיות–
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הקורס והרכב הציוןדרישות 
(מהציון15%)תרגילי בית חובה •
(מהציון85%)מבחן סופי •

4Aדו צדדי בגודל , פרט לדף אישי אחד, המבחן ללא חומר–

:כדי לעבור את הקורס חייבים לקבל•
בבחינה( 60לפחות )ציון עובר 1)
מי שקיבל  . מתרגילי הבית6מתוך 5-ב50לפחות 2)

בשניים צריך לברר איתנו את הזכאות לגשת  50>
מייד עם קבלת הציוןלבחינה 

,  לשבועייםבערך אחת , גיליונות תרגילי בית6יינתנו •
משקלם זהה
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תרגילי הבית
משקלם  , לשבועייםבערך אחת , גיליונות תרגילי בית6יינתנו •

זהה
4קבוצות אקראיות של הגשה ב. ממש בקרובהראשון –

(פרטים נוספים בהמשך)יות/סטודנטים
היתר  , להגיש בזוגותאפשרשניים לבחירתכם : 2-6יתר התרגילים –

אפשר לבחור שותפים שונים לשני התרגילים שמגישים  . ביחידים
בזוג

יותר מהדוגמאות  ומסובכים , התרגילים דורשים זמן עבודה ניכר–
בתרגול באופן משמעותי

(תכנות" )רטובות"ו" יבשות"שאלות –
!והבנת החומרמהלימוד ( ואולי החשוב ביותר)חלק משמעותי –
שאלות מתרגילי הביתיתבססו על חלק משאלות המבחן –
אי עמידה  .לקרוא באתר, לגבי הגשת תרגיליםמחייביםנהלים –

.תרגיל שלם/ בנהלים תגרור הורדת ציון או פסילת שאלה 
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בעבודות הביתשיתוף פעולה 

עצמאיתהכנה , בזוגות/ מהתרגילים כאמור יוגשו בקבוצה קאף על פי שחל•
בקורסעבודות הבית היא קריטית להצלחה של 

הקפידו גם לפתור לבד במקביל, זוג/גם אם אתם מגישים בקבוצה•
....יחד –לבד –יחד –לבד –יחד –לבד : גישה מומלצת–

אחריםעם בעל פההתייעצות אנחנו מרשים •
.  בקבוצה שלכם/לבדייעשו ( תוכניות המחשבוגם גם התשובות )כתיבת הפתרונות –
.  'צילום מסך וכו, גם לא במייל, חומר כתובקבוצות שום להעביר בין אסור –
למשל כאלו שנמצאים בדרייב  )קודמים מסמסטרים העתקה מפתרונות כמו כן –

.בהחלטאסורה ( המשותף למדעי המחשב

על התרגיל והמשך  0ציון מיידיתדמיון מעבר לסביר בין תרגילים יגרור •
(.המעתיק וזה שהעתיקו ממנו)טיפול משמעתי לשני הצדדים 
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(מעבר לפורום)בעבודות הבית עזרה מהצוות 

בוגרי  סטודנטים . שעות שבועיות קבועות: שעות חונכות•
יסייעו למתקשים בתרגילי הבית ' ג/'הקורס משנה ב

(.  בעיקר בחלק התכנותי)

(:קישור לזום במודל)מועדים –

14:00-15:00ימי שלישי •

15:00-16:00ימי רביעי •

14:00-15:00ימי חמישי •

המתרגליםשעות קבלה עם •
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בדיקת תרגילי הבית

בעיןבדיקה •

(פלט-קלט)באמצעות טסטים תוכניותנכונות בדיקת •

(Sense)באמצעות תוכנה ייעודית תוכניותמבנה בדיקת •

פרטים בהמשך•
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דרכים לקבל בונוס לציון3

שאלון נהלים1.
,  שאלון על נהלי הקורסmoodle-כבר או יופיע ביום יומיים הקרובים במופיע –

כשבועלמילוי תוך 
.ב"בונוס לממוצע ת' נק2השאלות בו יקנה כלנכון על מענה –
.עד לציון מלאשוב ושובלהגיש אפשר –

אין סיבה לא לקבל את הבונוס: מסקנה משני המשפטים האחרונים•

איכותית )ים.הבולטותים.התורמות5עד : תרומה משמעותית לפורום2.
לציון הסופינקודות 5עד של בונוסיקבלו ( וכמותית

ומי , שאלות במהלך השיעורבחלק מההרצאות המרצים ישאלו 3.
מכלל השאלות במהלך הסמסטר תקבל 80%לפחות שתענה נכון על 

השאלות יופיעו במודל ביום ההרצאה  . בונוס של נקודה לציון הסופי
.לאותו יום בלבדויהיו זמינות למענה 
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תוכן הקורס

:  קורס רוחבי•

שמכסים תחומי דעת " מודולים"10-לכהקורס מחולק 
. שונים במדעי המחשב

נכיר את  , יחד עם זאת. סטנדרטיתכנות זהו איננו קורס •
תוכניותוכל נושא ילווה במימוש , התכנות בפייתוןיסודות 

פייתוןמחשב בשפת 
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(ייתכנו שינויים קלים)הקורס מבנה ונושאי 
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נושאיםמודול

A . פייתוןיסודותמודל הזיכרון, פונקציות, לולאות, משפטי תנאי, משתנים וערכים

 פייתוןדקדוקים פורמליים ותהליך הפירוש של

 ופונקציות סדר גבוה  למבדאפונקציות

אקראיות

 סגנון תכנות נכון, (זמן ריצה, תחביר)דיון בסוגי שגיאות

B .ייצוג טיפוסי מידע ייצוג טבעיים(int)

 ייצוגfloat

ייצוג תווים

C .אלגוריתמים בסיסיים וסיבוכיותמיזוג רשימות ממוינות, מיון ריבועי, חיפוש בינארי

סיבוכיות ו-O notation

D .נושאים בתורת המספריםIterated squaring

 הלמןודיפיבדיקת ראשוניות

GCD

E .חישוב נומרי רפסון-ניוטוןאו בשיטת /שורש של פונקציה ממשית בשיטת החציה ומציאת

 ואינטרגליםחישוב נגזרות

קירוב לפאי

F .  רקורסיהדוגמה מתקדמת מתורת  , ממואיזציה, מיון מיזוג, מיון מהיר, חיפוש בינארי, י'פיבונאצ, עצרת

מלכות7או /ו( MUNCH)המשחקים 

G . תכנות מונחה עצמים(OOP ) ומבני נתוניםשדות ומתודות, מחלקות

 פייתוןרשימות מקושרות והשוואה לרשימות של

עצי חיפוש בינאריים

 טבלאותhash

פונקציות גנרטור

H .  טקסט או אלגוריתם רבין -קארפאלגוריתםCYK

 האפמןדחיסת

דחיסת למפל זיו

I .  עיבוד תמונהניקוי רעש ונושאים נוספים לפי הזמן, תמונות מלאכותיות, ייצוג תמונה

J .  קודים לגילוי ולתיקון שגיאות7,4,3האמינגקוד , "קסם קלפים", ביט זוגיות, קוד חזרה



מקורות
אין עדיין ספר לימוד שמכסה את החומר כפי שנלמד בקורס•

:  לתרגילים נוספים וקישורים מעניינים, כדאי להציץ בקישור הבא באתר הקורס•
http://tau-cs1001-py.wikidot.com/additional-exercises-and-useful-links

וגם שינויים  , אבל יהיו הבדלים בסדר הנושאים ובדגשים)פ "מצולמות מסמסטר א תשהרצאות •
.לכן זה מומלץ רק כגיבוי(. פה ושם בחומר

:ספרים מומלצים ללימוד שפת פייתון•
זמין באינטרנט–

Think Python, by Allen B. Downey
בספריה–

John Zelle, “Python programming: an introduction to computer science”, second edition, 
Fraklin, Beedle & Associates.

x.3גירסא, פייתוןתיעוד רשמי של השפה –

http://docs.python.org/py3k/
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?" מדעי המחשב"אז מה זה 

מחשבים≠ מדעי המחשב 

.חישובמדעי המחשב הוא תחום שעניינו ההיבטים השונים של מושג שנקרא 

?חישובאז מה זה 
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Computer Science is no more about computers than 
astronomy is about telescopes. 

E. W. Dijkstra (1930-2002)



.computing–חישוב 

.computing ≠ calculatingבעברית קיימת מילה אחת עבור שתי המילים   

•calculation(.כפל, חיבור)כ לפעולות חשבוניות "מתייחס בד

...2*3+7לא רק , היא רחבה יותר computingהמשמעות של •

:דוגמאות לחישובים

עיבוד של נתונים לפתרון בעייה כלשהיחישוב בהקשר שלנו הוא אם כן •

Computingהתחום נקרא , בחלק מהאוניברסיטאות בעולם• Science( ולאComputer Science.)
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חיפוש טקסט
מציאת מסלול קצר בין  

(waze)שתי נקודות 
מציאת שורש  

לפונקציה
מיון נתונים

?" חישוב"אז מה זה 

ספירת תאים  

בתמונה



על שיעורי ההרצאה מיליםעוד שתי 

מילה ואנו לא נעבור עליהן שקף שקף , המצגות הן לגיבוי•
.מילה

בכיתהשנאמרת מילה אין צורך לרשום כל •

נקודות חשובות  + ורישמו לעצמכם סיכום , היו מרוכזים, בנחתשבו –
לבירור בהמשךועדינות 

לאחר כל שיעור כדאי לעבור על הרשימות שלכם ובמידת הצורך  –
קבלה עם המרציםשעות / לבקש הבהרות בפורום 
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And Now For Something Completely Different*,**
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.זו הזדמנות לקפוץ חזרה על הרכבת, מי שהלך קצת לאיבוד. שונים בקורסחלקים שקף עם כותרת זו יישמש להדגשת המעבר בין * 

אנו מזמינים אתכם לשלוח לנו הצעות לתמונות שיופיעו על שקפים אלו** 

Image taken by AR at the science museum in London, 
March 2016

Elliott 401מחשב 
,  1954משנת 

ששימש לחישובים  

סטטיסטיים במכון  

לחקלאות  

.בבריטניה


