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 ברוכים הבאים לקורס

 מתכונת חדשה של הקורס•

 החליף את הקורס הקודם לפני שלוש שנים–

 חובה לכל תלמידי מדעי המחשב בשנה ראשונה–

 תוכן הקורס•

 מושגי יסוד במדעי המחשב–

 3 גירסא פייתוןיסודות תכנות בשפת –

 הרבה עבודה•

 להבנת החומר–

 כולל תרגילי תכנות, תרגילי בית–
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 סילבוס מהידיעון

לצד מושגים בתכנות ובשפות  , בקורס מבואי זה יוצגו מושגי יסוד במדעי המחשב•
והיא תהווה פלטפורמה להצגה  , 3גרסא , פייתוןהשפה בה נשתמש תהיה . תכנות

 .וטיפול במגוון נושאים בעלי עניין כללי במדעי המחשב

 

תווים ייצוג ;  (hash tables)ערבולטבלאות ; מיון וחיפוש: לדוגמאנושאים •
דחיסת  ; קודים לתיקון טעויות; ייצוג ועיבוד תמונה; התאמת מחרוזות, ומחרוזות

פעולות על מספרים גדולים מאוד ושימושיהן  ; חישובים נומריים ויציבותם; טקסט
יצירת מפתח סודי  )  ובתורת ההצפנות( בדיקת ראשוניות)בתורת המספרים 

מושגים  ; מונחה עצמיםתכנות ; (geometric hashing)ערבול גיאומטרי ; (משותף
 .ועוד, ייצוג עצמים אינסופיים במחשב; פונקציונליבתכנות 

 

יינתן דגש  . ולמציאת פתרון, מספר גישות אפשריות לייצוג הבעיה והקלטיוסברו •
והן   אסימפטוטיתהן , סיבוכיותםועל , על נכונות הפתרונות, על פתרונות מובנים

  .על זמן הריצה בפועל
 

ועל כן אינו קורס  , שם דגש על חשיפה למגוון תחומים במדעי המחשבהקורס •
 .אך המטלות בו יכללו כתיבת תכניות מחשב בהיקף משמעותי, בתכנות" טהור"
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 דרישות הקורס

 (מהציון 20-30%)תרגילי בית חובה •

 (מהציון 70-80%)מבחן סופי •
 4Aדו צדדיים בגודל , דפים 2פרט ל , המבחן ללא חומר–

בבחינה  ( 60)כדי לעבור את הקורס חייבים לקבל ציון עובר •
 תרגילי הבית בכללפחות  50וציון 

 (קושי/לא זהים בגודל)גיליונות תרגילי בית  5יינתנו •
 !חלק משמעותי מהלימוד והבנת החומר–

 תרגילים יבשים ורטובים–

 הגשה ביחידים–

 לקרוא באתר, לגבי הגשת תרגילים מחייביםכללים –

למי שיענה )שמקנה , שאלון קצר להיכרות עם נהלי הקורס•
נקודות לממוצע תרגילי  2תוספת של ( נכון על כל השאלות

 הבית
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 מתכונת הקורס

 !(זהות לשתי הקבוצות)' וד' הרצאות בימי א 2•

 (שני מתרגלים)' או ג' יום ב, שיעור תרגיל 1•
פרט ליום )כי הכיתות מלאות , בקבוצה שאתם רשומים אליה–

 ( 8:00-10:00' ג

 הרצאות ושיעורי תרגיל מתואמים•

 תרגילי בית ומבחן משותפים•

 py.wikidot.com/-1001cs-http://tauאתר הקורס •

 moodleנגיש גם מ –

 כולל פורום–

 (pdf)מצגות השיעורים יפורסמו באתר לפני כל שיעור –

 .., שיעורי תרגיל, קוד, כמו כן יפורסמו חומרים נוספים–
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 תוכן הקורס
 נושאים מתחומים שונים של מדעי המחשב 10-12•

 ללא העמקה, חשיפה לרעיונות העיקריים•

 פייתוןכל נושא ילווה במימוש בשפת •
 ובשיעור תרגול  , דוגמאות תכנות בהרצאה–

 מטלות בתרגילי בית–

 בפייתוןכמו כן נלמד יסודות תכנות •

 לא נדרש רקע בתכנות. סטודנטים בקורס רקע מגווןל•
 בשיעורים הראשונים בפייתוןנתחיל את לימוד התכנות –

 מי שלא התנסה בתכנות יצטרך לעבוד קשה בהתחלה–

 זה יקל עליהם, "מבוא למבוא"אבל אלה שלקחו את קורס הקיץ –

 גם בעלי רקע נרחב בתכנות ילמדו הרבה בקורס–

 בהחלט מומלץ , אבל מניסיון העבר, אין חובת נוכחות–
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 מקורות

 אין ספר לימוד שמכסה את החומר כפי שנלמד בקורס•

,  לא זהה) YouTubeהרצאות של בני שור מלפני שלוש שנים ב •
 (כולל סדר שונה

 :פייתוןספרים מומלצים ללימוד שפת •
 זמין באינטרנט–

  Think Python, by Allen B. Downey 
 בספריה–

John Zelle, “Python programming: an introduction to 
computer science”, second edition,  

    Fraklin, Beedle & Associates. 
 x.3 גירסא, פייתוןתיעוד רשמי של השפה –

k/3http://docs.python.org/py 
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