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לקורסים.הבאותים.ברוכות

במדעי המחשב' קורס חובה שנה א•

:מטרות•
במדעי המחשבצורת המחשבה ו, עקרונות, מושגי יסודחשיפה ל1.
במדעי המחשב( מגוונים)תחומיםהיכרות ראשונית עם כמה 2.
Pythonבשפת בתכנותרכישת מיומנות 3.

:  מסרים מרכזיים•
מחשבים≠מדעי המחשב –
תכנות≠מדעי המחשב –
(?אז מה זה כן)–

הרבה עבודהתידרש מכם •
(גם לאחר השיעור)הבנת החומר והטמעתו –
תכנות ופתרון תרגילי בית–
אנו מאמינים שהעבודה וההשקעה ישתלמו ויתגמלו–
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(ייתכנו שינויים)מבנה ונושאי הקורס 
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נושאים מתוכנניםמודול

A . מודל הזיכרון, פונקציות, לולאות, משפטי תנאי, טיפוסים ומשתנים: תכנות בסיסי•פייתוןיסודות

פייתוןדקדוקים פורמליים ותהליך הפירוש של •

ופונקציות סדר גבוה  למבדאפונקציות •

אקראיות•

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

B .ייצוג טבעיים •ייצוג טיפוסי מידע(int)

(float" )ממשיים"ייצוג •

(ASCII ,Unicode)ייצוג תווים •

C .מיזוג רשימות ממוינות, מיון בחירה, חיפוש בינארי•אלגוריתמים בסיסיים וסיבוכיות

O notation-סיבוכיות ו•
D .טבעית בשיטת העלאה בחזקה•נושאים בתורת המספריםIterated squaring

(המשפט הקטן של פרמה)בדיקת ראשוניות הסתברותית •

להחלפת מפתח סודיDiffie-Hellmanפרוטוקול •

(GCD)מחלק משותף מקסימלי •

E .רפסוןניוטון מציאת שורש של פונקציה ממשית רציפה בשיטת החציה •חישוב נומרי

ואינטרגליםחישוב נגזרות •

קירוב לפאי•

F .  למשל  )דוגמאות נוספות , ממואיזציה, מיון מיזוג, מיון מהיר, חיפוש בינארי, י'פיבונאצ, עצרת•רקורסיה

(מתורת המשחקים

G . תכנות מונחה עצמים(OOP ) שדות ומתודות, מחלקות•ומבני נתונים

פייתוןרשימות מקושרות והשוואה לרשימות של •

עצי חיפוש בינאריים•

hashטבלאות •

ופונקציות גנרטור( streams)זרמים •

H .  אלגוריתם •טקסטCYK רבין-קארפאלגוריתם

דחיסת למפל זיו, האפמןדחיסת •

I .  נושאים נוספים לפי הזמן, (ממוצע וחציון מקומי)ניקוי רעש , ייצוג תמונה דיגיטלית•ייצוג ועיבוד תמונה

J .  או קוד האמינגקוד , האמינגמרחק, ביט זוגיות, קוד חזרה, ספרת ביקורת•קודים לגילוי ולתיקון שגיאותReed-Solomon



רקע נדרש

אין: דרישות קדם אקדמיות•

. לסטודנטים בקורס רקע מגוון•
לא נדרש רקע בתכנות–

בעיקר בהתחלה, מי שלא התנסה בתכנות יצטרך לעבוד קשה יותר–

סטודנטים רבים ללא רקע הצטיינו בעבר בקורס  –

גם בעלי רקע נרחב בתכנות ילמדו הרבה בקורס  –
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מתכונת הקורס

4כ "סה)' ד-ו' שיעורי הרצאה בימי א2בשבוע טיפוסי •
(  שעתיים)ושיעור תרגול אחד , (שעות

יש להגיע לקבוצה אליה אתם רשומים–

. בכיתהכל השיעורים יועברו עד הודעה חדשה –
אנחנו רואים חשיבות רבה בנוכחות בשיעורים•

של ההרצאות והתרגולים הקלטותעם זאת נספק גם –
moodleשיועלו לאתר 

פחות עדכניות, יש גם הקלטות ישנות להרצאות•

תרגילי בית ומבחן משותפים•
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אתרי הקורס3
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גישה לינק מטרה

פתוח לכל, לא דורש רישום
"  cs1001.py"חפשו בגוגל 

tau-cs1001-py.wikidot.com חומרי הלימוד 

מצגות ההרצאות  )

,  תרגילי בית, והתרגולים

(חומרי תרגול נוסף

בקישור עצמירישוםדורש 
ל"הנ

piazza.com/tau.ac.il/spring2022/
03681105

פורומים

פורמלי לקורס רישוםדורש 
במערכות האוניברסיטה

moodle.tau.ac.il הגשת תרגילים
הקלטות השיעורים

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

tau-cs1001-py.wikidot.com
https://piazza.com/tau.ac.il/spring2022/03681105
http://www.moodle.tau.ac.il/


דרישות הקורס והרכב הציון

(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 
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תקשורת
לדיון ושאלותפורומיםיהיו piazzaבאתר , כאמור•

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

שלושה כדי לאשר תשובות או לתקנן במידת הצורך
שעות קבלהאו מייל–מרצה /מי שרוצה תשובה ישירה ממתרגל•

.  פ המועדים באתר"ע. לעזרה בהבנת החומרשעות קבלה •
אפשר לבקש במייל לתאם שעות אחרות–

cs1001.logistics@gmail.com: מייל ייעודי לפניות לוגיסטיות•

אנא ציינו  , אם שלחתם מייל לכמה אנשי צוות–מיילים לצוות •
(.bcc)בשום אופן אין לשלוח עותק סמוי .זאת בגוף המייל
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תרגילי הבית

,  בערך אחת לשבועיים, גיליונות תרגילי בית6יינתנו •
משקלם זהה

. הראשון ממש בקרוב–

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

(תכנות" )רטובות"ו" יבשות"שאלות –

!מהלימוד והבנת החומר( ואולי החשוב ביותר)חלק משמעותי –

יתבססו על שאלות מתרגילי הביתהמבחןחלק משאלות –

אי עמידה . לקרוא באתר, לגבי הגשת תרגיליםמחייביםנהלים–
.תרגיל שלם/ בנהלים תגרור הורדת ציון או פסילת שאלה 
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בעבודות הביתשיתוף פעולה 

של עבודות הבית היא קריטית להצלחה בקורסעצמאיתהכנה •

עם אחריםבעל פה אנחנו מרשים ואף מעודדים התייעצות •

לבדייעשו ( גם התשובות וגם תוכניות המחשב)אבל כתיבת הפתרונות –

.  'צילום מסך וכו, גם לא במייל, להעביר בין סטודנטים שום חומר כתובאסור–

למשל כאלו שנמצאים  )העתקה מפתרונות מסמסטרים קודמים כמו כן –
.אסורה בהחלט( בדרייב המשותף למדעי המחשב

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

שעות קבלה עם המתרגלים•

.פרטים בהמשך: שעות חונכות•
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על הקורסהחוזריםסטודנטים 

ממוצע תרגילי הביתסטודנטים החוזרים על הקורס אשר •
או יותר90בסמסטר הקודם היה ( כולל שאלון נהלים)שלהם 

.יכולים לבחור שלא להגיש את תרגילי הבית בסמסטר הנוכחי
במקרה כזה נשתמש בציון תרגילי הבית מהסמסטר הקודם בחישוב  –

.הציון המשוקלל בקורס

מי שעומד בתנאים ומעוניין בפטור זה צריך לשלוח מייל לתיבת –
וממוצע תרגילים מסמסטר  , .ז.מספר ת, הלוגיסטיקה ולציין שם 

לבקשת הפטור הוא מועד ההגשה של תרגיל המועד האחרון. קודם
.1בית 

אנו ממליצים בכל מקרה להגיש את תרגילי הבית שיתפרסמו  –
גם אם הציון  –הסמסטר כדי לקבל פידבק על הפתרונות שלכם 

.עליהם לא רלוונטי עבורכם
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דרכים לקבל בונוס לציון3

moodle-שאלון נהלים ב1.
.ב"בונוס לממוצע ת' נק2השאלות בו יקנה כלמענה נכון על –

.עד לציון מלאשוב ושובאפשר להגיש –

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

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

.  שאלות וידוא הבנה וחידודמספר moodle-לאחר כל הרצאה יועלו ל3.
.  בשיעור אמורה לענות עליהן בחמש דקותשהיתהמי –

מכלל השאלות במהלך הסמסטר יקנה בונוס של נקודה  80%מענה נכון על לפחות –
! לציון הסופי

השאלות יופיעו במודל ביום ההרצאה ויהיו זמינות למענה עד להרצאה הבאה–
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על שיעורי ההרצאה מיליםעוד שתי 

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

שנאמרת בכיתהמילה אין צורך לרשום כל •

נקודות חשובות  + ורישמו לעצמכם סיכום , היו מרוכזים, שבו בנחת–
ועדינות לבירור בהמשך

לאחר כל שיעור כדאי לעבור על הרשימות שלכם ובמידת הצורך  –
שעות קבלה/ לבקש הבהרות בפורום 
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Comic Relief *
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לאורך הסמסטראנו מזמינים אתכם לשלוח לנו הצעות לתמונות שיופיעו על שקפים אלו* 

Image taken by AR at the science museum, London (2016)

Elliott 401מחשב 
,  1954משנת 

ששימש לחישובים  

סטטיסטיים במכון  

לחקלאות  

.בבריטניה


