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ים לקורס.הבאותים .ברוכות:בזמןמסע 

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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יהקורסר



הקורסמבנה ונושאי 
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נושאים מתוכנניםמודול

A . פייתוןיסודותמודל הזיכרון, פונקציות, לולאות, משפטי תנאי, טיפוסים ומשתנים: תכנות בסיסי

 פייתוןדקדוקים פורמליים ותהליך הפירוש של

 ופונקציות סדר גבוה  למבדאפונקציות

אקראיות

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

B .ייצוג טיפוסי מידע ייצוג טבעיים(int)

 ממשיים"ייצוג( "float)

 ייצוג תווים(ASCII ,Unicode)

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

סיבוכיות ו-O notation
D .נושאים בתורת המספריםטבעית בשיטת העלאה בחזקהIterated squaring

 (המשפט הקטן של פרמה)בדיקת ראשוניות הסתברותית

 פרוטוקולDiffie-Hellmanלהחלפת מפתח סודי

 מחלק משותף מקסימלי(GCD)

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

 ואינטרגליםחישוב נגזרות

קירוב לפאי

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

(מתורת המשחקים

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

 פייתוןרשימות מקושרות והשוואה לרשימות של

עצי חיפוש בינאריים

 טבלאותhash

 זרמים(streams )ופונקציות גנרטור

H .  טקסט אלגוריתםCYK רבין-קארפאלגוריתם

 דחיסת למפל זיו, האפמןדחיסת

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

J .  קודים לגילוי ולתיקון שגיאותאו קוד האמינגקוד , האמינגמרחק, ביט זוגיות, קוד חזרה, ספרת ביקורתReed-Solomon



:דיון

?"מדעי המחשב"מה זה 
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?" מדעי המחשב"אז מה זה 

מחשבים≠המחשבמדעי

.חישובמדעי המחשב הוא תחום שעניינו ההיבטים השונים של מושג שנקרא 

(?חישובמה זה אז )

מניפולציה רואים במדעי המחשב תחום העוסק בפתרון בעיות באמצעות רבים 
(  DATA)על נתונים ( חישובים)
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Computer Science is no more about computers than 
astronomy is about telescopes. 

E. W. Dijkstra (1930-2002)



"חשיבה חישובית"עקרונות 
“Computational Thinking” Principles
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הפשטה•

הכללה•

(מודולריות)בעיות -חלוקה לתת•

אלגוריתמיקה•

מגבלות החישוביעילות ו•

וסימולציהמידול•

(parallel)מקביליות .vsסדרתיות •

(distributed)ביזור .vsריכוזיות •

•...



?בהמשךמה

תשתית מתמטית

1+2א"חדו•

1+2אלגברה •

בדידה•

סטטיסטיקה, הסתברות•

יסודות תיאורטיים

מבני נתונים•

אלגוריתמים•

מודלים חישוביים•

(לוגיקה)•
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מיחשובתוכנה ומערכות 

1תוכנה •

תוכנהפרוייקט•

מבנה המחשב•

מערכות הפעלה•

(קומפילציה)•

(רשימה חלקית)בחירה 
– machine learning))למידה חישובית • ML

סיבוכיות•

תורת האינפורמציה•

(NLP)עיבוד שפה טבעית •

רובוטיקה, גאומטריה חישובית•

ראייה ממוחשבת•

תורת המשחקים האלגוריתמית•

...(, תת ליניאריים, קירוב)אלגוריתמים •

חישוב מבוזר, רשתות•

מסדי נתונים ומדעי המידע•

קריפטוגרפיה•

ביולוגיה חישובית•

•...



המבחןכמה מילים על 

,  הביתבתרגולים ובתרגילי , בהרצאות: שנלמדהוא כל מה החומר המחייב למבחן •
חומרי /שקפיםאו , " for reference only"-למעט הנושאים המסומנים בשקפים כ

.שנאמר עליהם שאינם בחומרהעשרה 

,  ושאלות פתוחות, חצי סגורות, "(אמריקאיות)"יכול לכלול שאלות סגורות המבחן •
.או שילוב של אלו

להתרשםמבחנים רבים באתר וניתן יש •

כתובים  אישיים ( עמודים4או )דפים דו צדדיים 2-לפרט , ללא חומר עזרהמבחן •
הכנה עצמאית של הדפים מומלצת כחלק מהלמידה למבחן. בכתב יד או מודפסים

הקשורות לשאלות ספציפיות מתרגילי הביתשאלות ייתכנו •
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להתכונןאיך 

.  שדיברנו עליהם בהרצאות ובתרגוליםפרטיםוכן שיקולים, עקרונות, רעיונותהיטב להבין יש •

יכולות  השאלות . בפייתוןמימוש , סיבוכיותניתוחי , מושגים, הגדרות, אלגוריתמיםזה כולל פרטי •

למשל  )כתיבה או השלמה של קטעי קוד , להתייחס לפעולה של אלגוריתם מסוים שנלמד או שינוי שלו

.'ניתוח סיבוכיות וכד, מציאת שגיאות בתוכניות ותיקונן, (בשורות חסרות

וכן  , אבל כן שתזכרו ותבינו היטב את אופן פעולתם, בפייתוןלא מצופה שתזכרו בעל פה מימושים •

שתכירו היטב את פרטי המימוש

,  רשימותכגון )שראינו פייתוןשל המובנים מבני הנתונים צורך להכיר את הפעולות העיקריות על יש •

בשאלות  . אין צורך לשנן פרטים נידחיםאבל , ולהיות מסוגלים לכתוב קוד שמשתמש בהן, (מילונים

כמו למשל אם שכחתם נקודתיים  )טעויות תחביר קלותלא תהיה הקפדה על , שבהן יידרש לכתוב קוד

.משמעיות-בתנאי שאינן משנות את משמעות התכנית ואינן דו, (בסוף לולאה

לעבור  , לפתור שוב שאלות מתרגולים, כולל הרצת קוד, לעבור שוב על ההרצאות במלואן: כדאי מאוד•

כדאי גם לעיין בקישורים החיצוניים באתר  . ישניםמבחנים וכמובן לפתור , שוב על תרגילי הבית

לסרטונים והסברים נוספים

10



הבחינהבזמן

כל התשובות נכתבות בטופס הבחינה עצמו•
וסופי  רק לאחר שהפתרון שלכם יציב . שיחולקוהטיוטהדפי התחילו לפתור ב•

פתרונות מבולגנים ובלתי קריאים לא . לטופס הבחינהאותו במסודר העתיקו 
.  ייבדקו והציון עליהם יהיה בהתאם

אל תכתבו פרטים לא  . שלכםברורים ומדוייקים ככל שתוכלו בתשובות היו •
. רלוונטיים

נענה רק לשאלות שעוסקות  אנחנו ,על פתקים: בקשות להבהרות בעת המבחן•
בניסוחים לא ברורים של השאלות בטופס

על שאלה יותר מדיי זמן" תיתקעו"ואל , תכננו את הזמן•
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תודות
ומשה שכנר  , עמרי פורת, בסקי'נעם פרנזצ: למתרגלים הנהדרים שלנו•

רבות כדי לספק לכם תרגולים ותרגילי בית מועילים ולטפל בעניינים שהשקיעו 
שוטפים

לספק משוב ( ועדיין)פיין שעמלו עדי , אימאן איוב, נדב גת: לבודקי התרגילים•
ובזמן סביר, איכותי ומשמעותי

לצמצום פערים ברקע בתכנותטליה ספיר שפעלה : לחונכת•

העמיתיםפורת שתפעלו את משוב ועמרי לרז לנדאו •

שור  בני ' פרופ-( לפני כעשור)המייסד והיוצר של הקורס הייחודי הזה למרצה •
רני הוד' דר, ולמתרגל המייסד שלו, ל"ז

השאלות הנעימה בכיתה  על האווירה , ב"תשפהסטודנטים בסמסטר ב , לכם•
והמאמץ המשותף לקיים את הסמסטר כסדרו, המאתגרות במהלך השיעורים
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