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371.1.0121

371.1.0131

371.1.0211

371.1.0301

מבוא לתורת התקשורת

מערכות ספרתיות לתקשורת

רשתות תקשורת מחשבים 2

אלגוריתמים מבוזרים

הסטוריה של תקשורת, מעטפת, פזה, התמרת הילברט, הצגת אותות צרי פס;אפנון תנופה:
DSB,VSB,SSB,AM, אפנון זוית: FM,PM רוחב פס של אות FM, קבלת FM, גילוי FM; ניתוח מערכות

תקשורת ברעש: אפנון ברעש, preemphasis , deemphasis ; מקלטים לקליטת אותות מאופננים: מקלט
סופרהרטרודיני, FDM ,FM stereo,  multiplexing ; תקשורת ספרתית בפס בסיס : אותות PAM, חישוב

הסתברות השגיאה; תקשורת ספרתית עם גל נושא: PSK,FSK,ASK; ספקטרום של אותות
מאופננים;קליטה אופטימלית במסנן מתואם.

מבוא למערכות ספרתיות, ייצוג מספרים וקודים בינאריים, פעולות במשלים לבסיס ולוגיקה בינארית. אלגברה
בולטאנית שערים לוגיים ופונקציות מיתוג.

פיטוט של פונקציות בוליאניות: מפות קרנו, פישוט מכפלות של סכומים וסכומים של מכפלות, יישום באמצעות
שערי NOR ו- NAND. מצבי t care'Don . שיטת מקלוסקי Quine McClusky method. קביעה ובחירה
של אימפליקנטים ראשיים. תכנון מערכות צירופים: מבוא , תהליך התכנון, התקני מיתוג שערים, התקנים

,Bcd to 7 segment, Decoder, Encoder ) ממירי קודים ( FS,HA,FA,HS) מיוחדים מחברים ומחסרים
(T,Master Slave,D,JK,FF (RS סוגי , FF התקני זכרון ( Mux, Demux

TCP/IP בקורס נידונים בהרחבה פרוטוקולים ועקרונות תקשורת: שכבת הרשת - פרוטוקולי ניתוב ברשתות
.RIP, OSPF, HELLO), Multicast)

שכבת התובלה והמושב - עקרונות של בקרת זרימה, TCP, UDP.הוגנות. יישומי תקשורת - דואר אלקטרוני
.(DNS) איתור מחשבים ,(ftp) העברת קבצים ,(e-mail)

קורס בסיסי בתחום אלגוריתמים מבוזרים ומטרתו ללמד את העקרונות של מחשוב מבוזר.  יילמדו מודלים
שונים של נפילה, לדוגמה:Stopping failures ונפילות ביזנטיות. יילמדו אלגוריתמים בסיסיים לבעיות שונות

בתחום מחשוב מבוזר וסיבוכיהם מבחינת שליחת הודעות. במיוחד יילמדו אלגוריתמים בתחומים האלה:
חיפוש ברשתות, בחירת המנהיג בטבעת וברשת שרירותית, ניתוב ברשתות, ניהול טרנזקציות ומנעולים

מבוזרים
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371.1.0341

371.1.0342

371.1.0401

371.1.1001

מבני נתונים

תכנון אלגוריתמים

אבטחת מידע ונתונים

פרוייקט הנדסי א'

הקורס מציג ומנתח מבני נתונים מופשטים בסיסיים, באופן המאפשר שימוש מתוחכם בהם ובדומיהם.
תרגילי תכנות ישמשו להטמעת החומר התיאורטי באופן מעשי.

1. הקדמה: מבני נתונים מופשטים; הקשר בין מבני נתונים ויעילות אלגוריתמים.
2. הערכת זמן ריצה וצריכת מקום בזכרון; חסמים עליונים ותחתונים; נוסחאות נסיגה

.(queue) ותור (stack) מחסנית ;(abstract data types) 3. רשימות למיניהן; טיפוסי נתונים מופשטים
 ((hashing 4. פונקציות וטבלאות ערבול

.(heap) תור עם עדיפות, ערמה ,B 5. עצים: מילון (דינמי), עצי חיפוש בינריים, עצי אדום-שחור, עצי
.Huffman 6. קוד

.(skip list) 7. רשימת דילוגים
8. מיון (sorting): quick sort, radix sort , bubble sort , חסם תחתון למיון

הנושאים שיילמדו: 
1. ניתוח זמני ריצה ומקום של אלגוריתמים

2. אלגוריתמים חמדניים
3. תכנות דינאמי

4. אינוואריאנטיות והוכחת נכונות של אלגוריתמים
5. בעיות NP שלמות

6. רדוקציות
7. אלגוריתמי קירוב.                                                          

ניתוח סיכונים; הערכת שרותי הבטחה; צדדים מנהליים בהגנה על נתונים, פרטיות;  טכניקות: אימות זיהוי,
הצפנה , הצפנה במפתח פומבי, חתימות; פרוטוקולי הגנה; בקרת גישה; הגנה במע' הפעלה, בבסיסי נתונים

ובמע' תקשורת; שלמות נתונים.

במסגרת זו כותב הסטודנט בצורה עצמאית פרויקט מחקרי/הנדסי. הפרויקט מסכם את הידע שרכש
הסטודנט במהלך לימודיו. מנחה הפרויקט יהיה אחד מחברי הסגל של המחלקה. במקרה של פרויקט חיצוני

עם התעשייה, ימונה אחד מחברי הסגל במחלקה כמנחה וישמש כסמכות הקובעת בכל ענייני הפרויקט.
הפרויקט ייערך בשני סמסטרים בשנה ד  וחלים עליו כל החוקים והתקנות של מקצוע חובה.

371 תואר ראשוןהנדסת מערכות תקשורתמחלקה -  

3.5

3.5

3.5

2

נק"ז:

נק"ז:

נק"ז:

נק"ז:

ש"ש:

ש"ש:

ש"ש:

ש"ש:

בתוקף משנת

בתוקף משנת

בתוקף משנת

בתוקף משנת

2015 סמ' סתו

2015 סמ' אבי

1999 סמ' אבי

1999 סמ' אבי

4

4

4

4

קובץ סילבוס: לא

קובץ סילבוס: כן

קובץ סילבוס: לא

קובץ סילבוס: לא



17/10/18 תאריך דוח סילבוס

מתוך עמוד  עמודים 3 10

371.1.1011

371.1.1241

371.1.1301

371.1.1311

פרוייקט הנדסי ב'

דחיסת מולטימדיה

רשתות מהירות ומיתוג

תכן לוגי לתקשורת

המשך ישיר לפרויקט הנדסי א (37111001). בשלב זה עיקר העבודה הוא פרטני. הסטודנטים ממשיכים
לעבוד על הפרויקט שבחרו בסמסטר א בהנחיית המנחה. לקראת סיום השנה,  על הסטודנטים להגיש את

דוח הפרויקט מודפס ולהציג את תוצאות הפרויקט במסגרת שתקבע המחלקה.

הקורס עוסק בהצגת אות הוידאו החל מצורתו האנלוגית ועד האות הדיגיטלי כולל דחיסת תמונה ווידאו
ועקרונות דחיסת אודיו. הנושאים בקורס: עקרונות מערכת הראייה כבסיס ליצירת התקנים השונים של אות
הווידיאו האנלוגי וייצוג צבע בתמונות ; מדד לרזולוציה וכושר הפרדה בתמונה - MTF ; הצגת אות הווידיאו

.S-Video; Interlace vs ;Composite : כסוג מידע בסיסי  ; הפורמטים השונים לווידיאו אנלוגי
Component ;Progressive Scan ; SECAM ,NTSC ,PAL  ; מבוא מורחב לדחיסת וידאו כולל הצגת
הפורמטים השונים לדחיסת ווידאו: 264H ,4-H.261, MPEG 1-2, MPEG.; הרחבה בנושאים הבאים:

התמרת DCT  , התמרת Wavelets  , קוונטיזציה סקלרית, קוונטיזציה ווקטורית, קוד הופמן. הצגת פורמט
ה - JPEG בהרחבה;  Block-Matching algorithms for motion estimation,, דחיסת אותות דיבור

ואותות אודיו.

ב-5-4 שבועות ראשונות מתרכזים במיתוג. מתחילים במודל פשוט של מתג ובהדרגה מתקדמים למתג רב-
שלבי. בפרט על: clos network, banyan network. ובסוף מתרכזים במיתוג של חבילות.

אח"כ 2-1 שבועות הבאות מוקדשים לניהול מכלאים במתג ובפרט במודלים שונים של תורים. לומדים איך
להבטיח quality of service ברשת מקצה לקצה.

 :Ethernet לאחר מכן 7-6 שבועות מתרכזים בשיטות לבנות רשת מודרנית מבוססת
Q, MAC-in-MAC, TRILL, PBB, PBB-TE, LDP, RSVP-TE-Q-in ,MPLS

לבסוף אנו מסתכלים לתוך רכיב מתג מודרני ועל כל רכיביו: פורטים, תורים, טבלאות מיתוג, CPU  וכו'

רמה אנלוגית: טרנזיסטורים, דלגלגים, בעיות קיבול, בעיות זמנים, רמות לוגיות ורכיבי ספריה,jitter  ,מימוש
.BUS מערכות ספרתיות: מכונות מצבים, מחלקי שעון, שימוש בזיכרון, רכיבי ספריה,  יישומי

.ModelSim תוך שימוש בסימולטור VERILOG הכרה ומימוש של תכנון לוגי בשפת תכנון חמרה
הכרה של רכיבים מתוכנתים, FPGA תוך שימוש בקומפילציה סימולציה וסינתזה של מערכת ספרתית.

הכרת תהליך הצריבה של  FPGA (  Xilinx  ) ולימוד מערך הבדיקות לרכיב הצרוב (אימות)
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371.1.1411

371.1.1601

371.1.1602

371.1.1651

תכן רשתות: תורת התורים

יסודות מדעי המחשב

יסודות מדעי המחשב לתקשורת

תכנות מערכות ניידות

תהליכי זרימה (Poissn), סופרפוזיציה של זרימות; שיטות שירות ומיון במערכות שירות; תהליכי לידה ומוות;
;Khintchin-Pollachek-1  ו/G/M נוסחאות ארלנג הראשונה והשנייה; מערכות ;n/M/M ,1/M/M מערכות

שיטת Imbedded Markov chain; רשתות תורים פתוחות וסגורות.

.JAVA הקורס מיועד להסביר מושגי יסוד במדעי המחשב תוך שימוש בשפת
הנושאים שילמדו: מבוא למערכות מחשבים:חמרה תכנה, רשתות. מושגים בסיסיים בתכנה: שפות תכנות,

תחביר, סמנטיקה, תכנות מונחה עצמים, שפת JAVA והקשר שלה ל- World Wide Web. מושגים
בסיסיים בתכנות: הגדרת משתנים והשימוש בהם, טיפוסי נתונים פרימיטיביים וצורת האחסון שלהם בזיכרון,
המרה בין טיפוסי נתונים, ביטויים, משפטי השמה, משפטי תנאי ולולאות, פעולות קלט/פלט בסיסיות. עצמים

ומחלקות: כיצד להגדיר מחלקות, כיצד ליצור עצמים ממחלקות, כיצד להשתמש בעצמים לפתירת בעיות.
הורשה, פולימורפיזים. מחלקות אבסטרקטיות, יצירת חבילות של מחלקות. שימוש במערכים לארגון

הנתונים, יצירת מחרוזות בזיכרון. תכניות רקוסיביות. מבנה נתונים אבסטרקיים, תורים, מחסניות, עצים.
שלבי פיתוח תכנה בתכנות מונחה עצמים. אלגוריתמים למיון וחיפוש. סיבוכיות זמן ריצה של אלגוריתמים.

.Python הקורס מיועד להסביר מושגי יסוד במדעי המחשב תוך שימוש בשפת
הנושאים שילמדו: מבוא למערכות מחשבים:חמרה תכנה, רשתות. מושגים בסיסיים בתכנה: שפות תכנות,

תחביר, סמנטיקה, תכנות מונחה עצמים, שפת Python והקשר שלה ל- World Wide Web. מושגים
בסיסיים בתכנות: הגדרת משתנים והשימוש בהם, טיפוסי נתונים פרימיטיביים וצורת האחסון שלהם בזיכרון,
המרה בין טיפוסי נתונים, ביטויים, משפטי השמה, משפטי תנאי ולולאות, פעולות קלט/פלט בסיסיות. עצמים

ומחלקות: כיצד להגדיר מחלקות, כיצד ליצור עצמים ממחלקות, כיצד להשתמש בעצמים לפתירת בעיות.
הורשה, פולימורפיזים. מחלקות אבסטרקטיות, יצירת חבילות של מחלקות. שימוש במערכים לארגון

הנתונים, יצירת מחרוזות בזיכרון. תכניות רקורסיביות. שלבי פיתוח תכנה בתכנות מונחה עצמים.
אלגוריתמים למיון וחיפוש. סיבוכיות זמן ריצה של אלגוריתמים.

קורס זה עוסק בתכנות מכשירים ניידים וטלפונים חכמים ומתמקד במערכת ההפעלה הפתוחה אנדרואיד.

בקורס זה נכיר את סביבת הפיתוח של המכשירים הניידים והמגבלות בפיתוח אפליקציות במכשירים אלו.
נפתח אפליקציות המשתמשות ביכולות התקשורת השונות של המכשירים, נכיר ממשקי משתמש שונים,
יכולות גרפיות ופיתוח יישומים כגון משחקים, ניווט, רשתות חברתיות ועוד. הקורס מחייב תכנות ופרויקט

סיום

371 תואר ראשוןהנדסת מערכות תקשורתמחלקה -  

3.5

5

4

3

נק"ז:

נק"ז:

נק"ז:

נק"ז:

ש"ש:

ש"ש:

ש"ש:

ש"ש:

בתוקף משנת

בתוקף משנת

בתוקף משנת

בתוקף משנת

2009 סמ' סתו

2000 סמ' סתו

2018 סמ' סתו

2010 סמ' סתו

4

6

5

4

קובץ סילבוס: לא

קובץ סילבוס: כן

קובץ סילבוס: לא

קובץ סילבוס: כן



17/10/18 תאריך דוח סילבוס

מתוך עמוד  עמודים 5 10

371.1.1671

371.1.1902

371.1.2401

371.1.2403

תכנות הנדסי א'

ערוצי רדיו במערכות סלולריות ולוויניות

מעבדה במערכות משובצות

מעבדת מיקרו-בקרים לתקשורת

1. מבוא: מבנה המחשב, מבנה תוכנית, תרשים זרימה, אלגוריתמים, תכנות מבני.

2. שיטות תכנות נבחרות: טכניקות לפתרון בעיות ולכתיבת אלגוריתמים, המעבר מאלגוריתמים לתוכניות,
שפת פסאודו-קוד.

3. שפת c כולל: טיפוסים פשוטים, קבועים, משתנים, ביטוים והשמה, קלט/פלט, מצבעים, משמעות של סימן
&, בקרה ולולאות (for, while, repeat/until), פונקציות והעברת פרמטרים (על-ידי ערך או על-ידי מצבעי) ,

מערכים (רב-מימדים), קבצים, רקורסיה (איטרטיבית ורקורסית זנב), רשומות.

,C 4. מבוא לשימוש במערכות הפעלה, קריאות של פונקציות מערכת הפעלה מתוך תוכנית הכתובה בשפת
שימוש בקבצים, עבודה בשיתוף זמנים, ניפוי שגיאות. 

5. שימושים של שפת C ביישומים הנדסיים וטיפול יעיל במימושם. 

התפשטות גלי רדיו בשטח כפרי, בשטח עירוני בנוי ובתוך מבנים. אפיון ערוצי תקשורת סלולריים (מאקרו,
מיקרו ופיקו). כלכלת ערוץ תקשורת. אפיוני מערכות סלולריות: רדיוס התא, שימוש חוזר - מרחק ופקטור,

אינטגרציה, יחס I, BER/C, פונקציות יחס אות לרעש; אלגוריתם להקמת מפות ומערכות סלולריות. תקשורת
עם  לוויינים; השפעת הקרקע , אטמוספירה ויונוספירה על תקשורת עם לוויינים. כלכלת תקשורת אלחוטית

עם לוויינים.

מעבדה להכרה ולמימוש של מערכות ממוחשבות עצמאיות. במסגרת מעבדה זו יילמדו ויתורגלו עקרונות
שונים  של מערכות הפעלה ותכנות בזמן אמת.

מעבדה להכרת מעבד 860MPC המבוסס על מעבד PowerPC ומיועד במיוחד למערכות תקשורת.
המעבדה כוללת לימוד אסמבלר של PowerPC ותרגולו, שילוב בין C ואסמבלר והכרת יחידות התקשורת

השונות.
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נושא מיוחד בהנדסת מערכות תקשורת371.1.3713

בקורס זה יוצמד התלמיד לאחד המרצים במחלקה. המרצה והתלמיד יחליטו על נושא שאותו יכין התלמיד
מתוך קריאה של 5-4 מאמרים בהתאם להנחיות המורה. על התלמיד יהיה לסכם את הנושא ולהגישו

כעבודה סמינריונית ו/או כהרצאה בפני ועדה מחברי הסגל האקדמי.

371 תואר ראשוןהנדסת מערכות תקשורתמחלקה -  

1 2001 סמ' אביבתוקף משנתש"ש:נק"ז: 1
קובץ סילבוס: לא
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371.2.0201

371.2.0241

371.2.0351

נושאים מתקדמים ברשתות תקשורת

פרוטוקולי גישה אקראית

סוגיות ברשתות חברתיות

מטרת הקורס היא ללמוד ולהכיר את המחקרים וחזית הטכנולוגיה ברשתות (networking) ובמערכות
תקשורת (network edsystems). הקורס יעסוק בארכיטקטורה, פרוטוקולים ותכנון של מערכות תקשורת.

בין הנושאים שילמדו יושם דגש על רשתות למרכזי נתונים (data centers), פרוטוקלי ניתוב יציבים
לאינטרנט, software design networking, רשתות עמית לעמית, distributed hash tables ועוד. בנוסף

.Netflix ו Google של רשתות וספקי מידע קיימים כגון (case studies) הקורס יעסוק בניתוח מקרים
הקורס מניח ידע של הסטודנט ברשתות תקשורת ופרוטוקולים ויתבסס על קריאה של מאמרים מחקריים

והרצאות בנושאים אלו מהשנים האחרונות. סטודנטים ידרשו לנתח מאמרים באופן ביקורתי, להציגם ולבצע
פרוייקט בתחום.

הקורס דן בהרחבה בפרוטוקולים המשמשים ברשתות עם חלוקת משאבים וגישה אקראית לערוץ השידור.
תפקוד הפרוטוקולים וחקר הביצועים שלהם נעשה תוך שימוש נרחב במודלים מתמטיים והסתברותיים. דגש

יינתן על בעיות חדשות ברשתות אד הוק וברשתות חיישנים.  
הפרוטוקולים הנדונים:

מבוא - סווג פרוטוקולים ומודל המערכת
Conflict-free protocols - FDMA, TDMA, Generalized TDMA

פרוטוקולי ALOHA -  Pure ALOHA, Slotted ALOHA, Slotted ALOHA עם מספר משתמשים סופי,
חקר היציבות של הפרוטוקולים.

,Carrier Sensing Protocols - Nonpersistent CSMA, 1-persistent CSMA , Slotted CSMA
CSMA/CD (חישת אות נושא).

Collision Resolution Protocols - Binary tree protocol, Enhanced protocols

הקורס יעסוק בנושאים נבחרים ברשתות חברתיות. מטרת הקורס היא להכין את הסטודנטים למחקר
ברשתות חברתיות. הנושאים הנלמדים בקורס: השיטה המדעית ורשתות חברתיות, רשתות חברתיות

דינמיות והתיחסות לזמן ברשתות חברתיות. מודלים מתמטים מתקדמים ברשתות חברתיות. חיפוש
ברשתות חברתיות. . זהוי קהילות. יחסים בין רוב למיעוט ברשתות חברתיות (תקרת הזכוכית). יחסים בין

עיליתות לפריפריה ברשתות חברתיות. רשתות חברתיות בדיסיפלינות שונות כמו ספרות, קולנוע, היסטוריה
ופסיכולוגיה. פוליטיקה ורשתות חברתיות. 

הערה: סטודנטים ממחלקות אחרות נדרשים לידע קודם בתכנות. יש צורך בהגשת בקשת סטודנט.
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371.2.0701

371.2.0931

371.2.1641

371.2.1701

שליטה ובקרה ברשתות תקשורת

יזמות טכנולוגית

תורת המשחקים ברשתות תקשורת

תהליכים אקראיים במערכות תקשורת

מטרת הקורס היא להכיר מודלים, פלטפורמות, כלי פיתוח וטכנולוגיות של שליטה וניהול של רשתות
תקשורת. הקורס יעסוק בארכיטקטורה, פרוטוקולים ותכנון של מערכות שליטה וניהול של רשתות תקשורת.
software ,רשתות הסעה וליבה ,(data centers) בין הנושאים שילמדו יושם דגש על רשתות מרכזי נתונים

design networking, ומערכות ניהול "קלסיות". בנוסף הקורס יעסוק בניתוח מקרים (case studies) של
רשתות וספקי מידע קיימים. נדרש ידע של הסטודנט ברשתות תקשורת ופרוטוקולים; הקורס יתבסס על

קריאה של מאמרים מחקריים והרצאות בנושאים אלו מהשנים האחרונות. סטודנטים ידרשו לנתח מאמרים
באופן ביקורתי, להציגם ולבצע פרוייקט בתחום.

הקורס עוסק ביזמות טכנולוגית, שלה מאפיינים שונים מיזמות עסקית רגילה. יזמות טכנולוגית מתאפיינת
ביצירת עסק מטכנולוגיה, ויש לה היבטים של הערכת טכנולוגיה, זיהוי ושימור קניין רוחני, בניית התשתית

הנחוצה ליזמות טכנולוגית, וארגון היחידות הטכנולוגית בעסק. הקורס מיועד לסטודנטים להנדסה, דגש יינתן
על ניהול הצד הטכנולוגי, פיתוח והגדרת המוצר.

הקורס מתמקד בהבטים שונים של תורת המשחקים, כפי שהם באים לידי ביטוי ברשתות תקשורת. תורת
המשחקים מאפשרת מידול של מערכות מבוזרות הפועלות ללא יד מרכזית מכוונת, וככזו מאפשרת מידול של

בעיות שונות העולות בתכנון פרוטוקולים ובחינת ביצועים במערכות מבוזרות שונות, ובפרט ברשתות
תקשורת. בין הנושאים שיכוסו: מושגים בסיסיים בתורת המשחקים, משחקי ניתוב, משחקי גישה לערוץ,

משחקי בקרת עוצמה, משחקי יצירת רשת, תורת המכרזים, ותכנון מנגנונים. הקורס מיועד בראש ובראשונה
לתלמידי תואר שני ודוקטורט, למרות היותו פתוח גם לתלמידי תואר ראשון. הקורס הוא בעל אופי מחקרי

ודורש בגרות מתמטית.

קורס מתמטי מתקדם בנושאים של תהליכים אקראיים ורשתות תורים החיוניים לניתוח אנליטי של רשתות
תקשורת תוך שימוש במודלים קלאסיים ומודרניים.

הנושאים הנדונים: 
תהליכי מרקוב, תכונת ההפיכות ותהליכים הפיכים, תורים קווזי-הפיכים, רשתות תורים פתוחות ורשתות

תורים סגורות, פתרונות מכפלתיים
 (product-form solutions)

תהליכים לא מרקוביים:
פילוגים בעלי תכונות של דמיון עצמי ו-LRD  לתיאור תעבורה מודרנית ברשתות תקשורת

טכניקות אנליטיות ואלגוריתמיות במערכות M/G/1 ו- G/M/1 ויישומם עבור מעבר תעבורה מודרנית
במערכות תורים, מתודולוגיות קרוב לרשתות גדולות 

( Fixed-Pint Approx. ; Mean Value Analysis ; Fluid Models)
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371.2.1721

371.2.1814

371.2.1815

הסקה סטטיסטית וכריית נתונים

תורת המידע לרשתות

תקשורת מקודדת

כריית מידע )בלעז  (data mining הינו תחום המאגד בתוכו שיטות מגוונות של הפיכת נתונים לידע. תחום
ותיק זה זוכה לעדנה רבה בהווה, ולאור קצב הגידול המעריכי בכמות הנתונים, הופך במהירות למכשיר חיוני
שלא ניתן להסתדר בלעדיו. התחומים העושים שימוש בכריית מידע הינם מגוונים  וכוללים את מדעי הטבע,
הנדסה, כלכלה, ומדעי החברה. בקורס יושם דגש על שימושים הנדסיים, ובפרט יישומים מעולם התקשורת

והרשתות החברתיות. הקורס יסקור את השיטות מרכזיות המשמשות בכריית נתונים, והשיטות ינותחו בצורה
ביקורתית והשוואתית תוך למידת העקרונות הכלליים של התחום. יושם דגש גם על תרגול והפרקטיקיה של
תהליך העבודה בתחום. במסגרת פרוייקט תכנות מסכם הסטודנטים יתנסו בכל השלבים של הפיכת נתונים

לידע: ניסוח שאלות, איסוף, תהליך הסקה באמצעות אלגוריתמים וכלי ויזואליזציה והצגה והערכה של
תוצאות התהליך. בין הנושאים עליהם נעבור בקורס: שיטות סטטיסטיות לניבוי ותיאור נתונים, צברור נתונים

? clustering, מיון נתונים- classification, מודלים של למידה ושיטות לאימות והערכה של הלמידה

תזכורת: מושגים בסיסיים בתורת המידע. טיפוסיות במשותף. ערוצי גישה משותפים. Relay. קידוד מקור
מבוזר.  Slepian-Wolf, Wyner- Ziv ובעיות דומות. קידוד רישתי: אפיון ליניארי, לינארי-רנדומי ואלגברי.

אלגוריתם בזמן פולינומילאי לקידוד רישתי. קיבולת ניתוב וההיתרונות של קידוד לעומת ניתוב. פיתרונות
להפצת מידע ובעיות דומות באמצעות קידוד רישתי. תיקון שגיאות רישתי. אי שיוויונים בתורת המידע והקשר

שלהם לתחומי הקצבים ברשתות.

1.  מבוא - תקשורת מקודדת לעומת תקשורת לא מקודדת.
2.  קודים אורתוגונליים בערוץ גאוסי לבן. השפעת רוחב הסרט.

3.  צפינה אקראית. ביצועי אנסמבל של צופן אקראי. אקספוננט שגיאה ותכונותיו.
4.  משפט הצפינה של תורת המידע (דרך חסם גלגר). משפט קונברס חזק. חסמים על הסתברות השגיאה.

5.  צופני בלוק לינאריים: בנייה ותכונות. 
6.  צופני קונבולוציה ומפענח ויטרבי.

7.  נושאים מודרניים בקידוד. לדוגמא: קודי LDPC, קודים חסרי קצב, קודים לערוצי Wiretap, וכו.
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סמינר חקר א' לתואר שני ללא תזה371.2.6011

הקורס ילווה סטודנטים לתואר שני ללא תזה המבצעים סמינר חקר.  הקורס יכלול מפגשים פרונטליים בהם
יציגו הסטודנטים את נושא המחקר שלהם, ההתקדמות במחקר וילמדו נושאים הקשורים לביצוע מחקר
אקדמי. הקורס ידון בבעיות ושיטות לביצוע מחקר באופן כללי ובפרט בנושאים הקשורים לפרויקטים של

הסטודנטים.
בסיום הקורס על הסטודנט להגיש עבודה מסכמת עליה יקבל את ציון המנחה. בנוסף יערך מבחן בעל פה על
העבודה בנוכחות לפחות 2 בוחנים מלבד המנחה, שיאושרו ע?י ועדת הוראה. ציון הפרוייקט יורכב מ  %50

ציון המנחה ו %50 ציון הבחינה בעל פה. 
מרצה הקורס יהיה יו?ר הבוחנים (אלא אם הוא מנחה של הסטודנט בפרוייקט) ואחראי על מתן הציונים

בקורס.

371 תואר שניהנדסת מערכות תקשורתמחלקה -  
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371.1.0141

371.1.0201

371.1.0231

מבוא למחשבים להנדסת תקשורת

רשתות תקשורת מחשבים 1

תקשורת ספרתית להנדסת תקשורת

סקירת מבנה המחשב הספרתי, ייצוג מספרים ופעולות אריתמטיות במחשב. יחידת       העיבוד המרכזית
(CPU), יחידת הבקרה, יחידה ה- ALU, סוגי זכרונות, יחידות קלט/פלט וממשקים לחיבורים ל-BUS. סקירת

רכיבי IO מתוכנתים: בקר כניסות/יציאות, מונה מתוכנת. עקרונות ממיר אנלוגי לדיגיטלי. ארכיטקטורת וון-
ניומן, תיזמון מחזורי קריאה/כתיבה, מחזורי 

BUS-3 שונים, ממשקים וארכיטקטורת BUS מבוא לפסיקה וארכיטקטורת צנרת, סוגי , Fetch & Execute
, דוגמאות לארכיטקטורת מעבד מרכזי, רגיסטרים, מודל תכנות ושיטות מיעון. 

ארכיטקטורה של מעבדה MPC 860 RISC , רפרטואר הפקודות ושיטות המיעון של ה-
MPC 860 . הכרה ותכנות בשפת אסמבלר של מעבד מוטורולה. שפה פורמלית לתיאור העברת מידע בין

 . Register Transfer Language - RTL רגיסטרים
יישום שפת RTL בחומרה במחשב בסיסי, תאור הפעולות הנדרשות לביצוע פקודות המכונה.

                                                               

קורס בסיסי ברשתות תקשורת מחשבים המטפל בעקרונות, באלגוריתמיקה ובשיטות של רשתות תקשורת
נתונים: מבוא - מודלים לתיאור רשתות תקשורת: מודל שבע השכבות של OSI, מודל TCP/IP, טופולוגיה
של רשתות. השכבה הפיזית - קידוד סיגנלים ספרתיים, תכונות של תווכים וערוצי תקשורת : כבלי נחושת,

סיבים אופטיים, אטמוספרה. שכבת הקו - קודים לגילוי שגיאות ולתיקונן, פרוטוקולי ARQ, פרוטוקולי בקרת
גישה לתווך משותף (MAC): גישה אקראית (Aloha, Slotted Aloha, CSMA/CD), גישה מאורגנת

 .IP, ARP, DHCP שכבת הרשת : גשרים ומתגים ברשתות מקומיות.  פרוטוקול .(Token rings)
הקורס מלווה בניסויי מעבדה להעמקת החומר הנלמד: 

..OSI יישום ותרגול של פרוטוקולי תקשורת משתי השכבות הראשונות של מודל
SLIDING -ו ,STOP AND WAIT תוך יישום פרוטוקולי HDLC-232 וRS :שכבת העורק - פרוטוקולי קו

.WINDOW
טיפול באיבוד חבילות. פרוטוקולים לריבוי משתמשים (ETHERNET ו-LLC), טיפול בהתנגשויות, תקשורת

אמינה מעל פרוטוקול שיתופי.
הניסויים ימומשו על מע' הפיתוח של מוטורולה.

,PAM ;מודל של מערכת תקשורת ספרתית; הצגת אותות ומערכות צרי פס; אותות מאפננים אפנון ספרתי
MPSK, CPFSK,MSK ; גילוי אותות עם רעש גאוסי מוסף; קליטה קוהרנטית ולא קוהרנטית; סינכרון

מסגרות ושחזור גל נושא; הפרעה בין סימנית שוויון ושוויון מסתגל; אפנון קידוד מסבך (TCM ) ; מערכות
ספקטרום מבוזר.
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371.1.0271

371.1.0331

371.1.0342

371.1.1001

סימולציה ושיטות כמותיות בחקר רשתות

תכן רשתות: תורת הגרפים

תכנון אלגוריתמים

פרוייקט הנדסי א'

הכרת התאוריה והגישות למידול ולניתוח בחקר רשתות. רכישת עקרונות סימולציה, תכנון, כתיבת ובניית
סימולטורים והשימוש בחבילות סימולציה למידול וניתוח רשתות. מבוא: שיטות כמותיות להערכת ומדידית

רשתות, תפקיד הסימולציה. עקרונות סימולציה: שיטות, מערכות, יישום. סוגי סימולציה, בניית מודלים
ותקפותם, כניסות לסימולציה, הערכת ושימוש תוצאות הסימולציה. סימולטורים פשוטים: כתיבת סימולטור

.++OMNet בשפה עילית, סימולטור לרשתות: חבילת תוכנה לסימולציה
שימוש בסימולציה להערכת וניתוח רשתות: כתיבת סימולטורים ליישומים שונים ברשתות.

הקורס יכלול התנסות מעשית בתכנון ובפיתוח סימולציות, תוך כדי שימוש במערכת ה-OMNet++ במסגרת
שיעורי מעבדה וביצוע פרויקטון קורסי.

תורת הגרפים: מושגים יסודיים; גרף מכוון ובלתי מכוון; קשירות; משפטי מקסימום, מסילות אוילר והמילטון,
Greedy) עץ פורס אקסטרמלי ,(Dijkstra) מטריקה על הגרף ,(Back search) עצים. שיטות חיפוש בגרף

algorithm); זרימה ברשתות; המשפט על זרם מקסימלי וחתך מינימלי (Max flow min cut); אלגוריתם
Ford Fulkerson. צביעה בגרפים.

הנושאים שיילמדו: 
1. ניתוח זמני ריצה ומקום של אלגוריתמים

2. אלגוריתמים חמדניים
3. תכנות דינאמי

4. אינוואריאנטיות והוכחת נכונות של אלגוריתמים
5. בעיות NP שלמות

6. רדוקציות
7. אלגוריתמי קירוב.                                                          

במסגרת זו כותב הסטודנט בצורה עצמאית פרויקט מחקרי/הנדסי. הפרויקט מסכם את הידע שרכש
הסטודנט במהלך לימודיו. מנחה הפרויקט יהיה אחד מחברי הסגל של המחלקה. במקרה של פרויקט חיצוני

עם התעשייה, ימונה אחד מחברי הסגל במחלקה כמנחה וישמש כסמכות הקובעת בכל ענייני הפרויקט.
הפרויקט ייערך בשני סמסטרים בשנה ד  וחלים עליו כל החוקים והתקנות של מקצוע חובה.
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371.1.1011

371.1.1201

371.1.1401

371.1.1631

371.1.1662

פרוייקט הנדסי ב'

מבוא לעיבוד אותות וצורות

שיטות אופטימיזציה להנדסת תקשורת

מערכות הפעלה

תכנות מתקדם

המשך ישיר לפרויקט הנדסי א (37111001). בשלב זה עיקר העבודה הוא פרטני. הסטודנטים ממשיכים
לעבוד על הפרויקט שבחרו בסמסטר א בהנחיית המנחה. לקראת סיום השנה,  על הסטודנטים להגיש את

דוח הפרויקט מודפס ולהציג את תוצאות הפרויקט במסגרת שתקבע המחלקה.

הקורס סוקר  את הבסיס המתמטי ושימושים של עיבוד ספרתי של אותות. הנושאים כוללים :הגדרה של
אותות בזמן רציף ובזמן בדיד; מערכות לינאריות בזמן רציף ובזמן בדיד; ייצוג אותות אנלוגיים בתחום התדר

-התמרת פורייה, טור פורייה;  אפיון מערכות לינאריות בזמן ובתדר;  דגימה של אותות; התמרת פורייה בזמן
בדיד (DTFT ); משפט הדגימה; התמרת Z וניתוח מערכות לינאריות; התמרת Z הפוכה; התמרת פורייה

בדידה (DFT ) ואלגוריתם ה- FFT ; תכנון מסננים IIR, FIR; מימוש מסננים באמצעות FFT;מבוא להתמרת
.( STFT) פורייה קצרה בזמן ובנק מסננים

אופטימיזציה ללא אילוצים; אופטימיזציה מעל מרחב משתנים קמור; תיאוריית כופלי לאגראנג' ; 
דואליות ותכנות קמור ; תכנות ליניארי עם משתנים ממשיים ; תכנות ליניארי עם משתנים שלמים ; 

תכנות דינאמי דטרמיניסטי ואקראי

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים את ההבנה היסודית של העקרונות הבסיסיים אשר מהווים בסיס
למגוון רחב של מערכות הפעלה עכשווית. הקורס מגדיר את המרכיבים הבסיסים של מערכת הפעלה

טיפוסית ומציג אלגוריתמים ושיטות עיצוב הרלוונטיים:
תהליכים ו THREADS, תזמן מעבד ראשי, בו-זמניות, תקשורת בין תהליכים, סינכרון, ניהול זכרון, עיצוב

ומימוש של מערכת קבצים, ניהול אמצעי קלט-פלט.

שפת C : מבנה השפה, לולאות, פקודות סיעוף, מערכים ומצביעים. 
שפת ++C : עצמים, ירושות, פונקציות וירטואליות, תכנות מונחה עצמים.

יוניקס: הכרת תפקידי מנהל המערכת. הכרת סוגי מערכות (shells) ; תהליך האיתחול (booting) והכיבוי
(shutting down) של מחשב בודד ושל שרת (server); מבנה מערכת הקבצים : עץ הקבצים, סוגי קבצים,

מבנה הספריות , הרשאות גישה. הרשאות ה-Superuser ; הכנסת משתמשים חדשים; התקנת מערכת
Unix; העלאה והורדה של מערכות. מעקב אחר המערכת; ניטור ביצועי המערכת וכיוונון (tunning); הוספת

התקנים  (devices); טרמינלים ; התקנת יישומים;  אבטחת מידע במערכת; ביטויים פורמליים, bash sed ו-
awk וכתיבת סקריפטים.
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תכנות הנדסי א'371.1.1671

1. מבוא: מבנה המחשב, מבנה תוכנית, תרשים זרימה, אלגוריתמים, תכנות מבני.

2. שיטות תכנות נבחרות: טכניקות לפתרון בעיות ולכתיבת אלגוריתמים, המעבר מאלגוריתמים לתוכניות,
שפת פסאודו-קוד.

3. שפת c כולל: טיפוסים פשוטים, קבועים, משתנים, ביטוים והשמה, קלט/פלט, מצבעים, משמעות של סימן
&, בקרה ולולאות (for, while, repeat/until), פונקציות והעברת פרמטרים (על-ידי ערך או על-ידי מצבעי) ,

מערכים (רב-מימדים), קבצים, רקורסיה (איטרטיבית ורקורסית זנב), רשומות.

,C 4. מבוא לשימוש במערכות הפעלה, קריאות של פונקציות מערכת הפעלה מתוך תוכנית הכתובה בשפת
שימוש בקבצים, עבודה בשיתוף זמנים, ניפוי שגיאות. 

5. שימושים של שפת C ביישומים הנדסיים וטיפול יעיל במימושם. 
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371.1.1681

371.1.1701

תכנות להנדסת בנין

מבוא לתהליכים אקראיים

1. מבוא: מבנה המחשב ועקרונות פעולתו, חומרה ותוכנה, מערכות הפעלה, שפות תכנות ומהדרים
2. עקרונות פיתוח תוכנה: עקרונות פיתוח אלגוריתמים (פסאודו-קוד ותרשים זרימה), מעבר מאלגוריתמים

לתוכניות מחשב, שימוש בשיטות תכנות מתקדמות
 :C 3. שפת

? מבנה תכנית, טיפוסי נתונים שונים ביטויים והשמה, הוראות קלט/פלט.
.(for, while, repeat/until) הוראות בקרה ולולאות ?

? פונקציות והעברת פרמטרים
?  מצביעים ומערכים

? מבנים ורשימות מקושרות
? אחסון נתונים באמצעי אחסון חיצוניים ושימוש בקבצים

Matlab .4
? עקרונות שימוש ביישומים הנדסיים שונים, הגדרת ווקטורים, מטריצות ופעולות על מטריצות

? שימוש בפונקציות Matlab ויצירת פונקציות משתמש
? גרפיקה

1. מבוא: מבנה המחשב ועקרונות פעולתו, חומרה ותוכנה, מערכות הפעלה, שפות תכנות ומהדרים
2. עקרונות פיתוח תוכנה: עקרונות פיתוח אלגוריתמים (פסאודו-קוד ותרשים זרימה), מעבר מאלגוריתמים

לתוכניות מחשב, שימוש בשיטות תכנות מתקדמות
 :C 3. שפת

? מבנה תכנית, טיפוסי נתונים שונים ביטויים והשמה, הוראות קלט/פלט.
.(for, while, repeat/until) הוראות בקרה ולולאות ?

? פונקציות והעברת פרמטרים
?  מצביעים ומערכים

? מבנים ורשימות מקושרות
? אחסון נתונים באמצעי אחסון חיצוניים ושימוש בקבצים

Matlab .4
? עקרונות שימוש ביישומים הנדסיים שונים, הגדרת ווקטורים, מטריצות ופעולות על מטריצות

? שימוש בפונקציות Matlab ויצירת פונקציות משתמש
? גרפיקה

אקסומות של היסתברות, משתנה אקראי, פונקציות צפיפות ההיסתברות. פונקציות של משתנה אקראי רב
מימדי. ווקטורים אקראיים גאוסיים. שיערוך אופטימלי, שיערוך לינארי אופטימלי. הגדרה של תהליך אקראי,

מיון תהליכים, דוגמאות של תהליכים ( תהליך RANDOM WOLK, תהליך WIENER, תהליך
POISSON). תהליכים סטוציונרים, תהליכים ארגודיים. מעבר תהליכים דרך מערכות ללא זיכרון. מעבר

תהליכים דרך מערכות קבועות בזמן. פונקצית אוטוקורלציה וצפיפות הספק של תהליכים סטציונרים. מעבר
תהליכים סטציונרים דרך מערכות לינאריות קבועות בזמן. תהליכים גאוסיים. רעש לבן; תכונות ספקטרליות

של רעש.
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371.1.1801

371.1.1902

371.1.2423

371.1.2443

371.1.2463

מבוא לתורת המידע

ערוצי רדיו במערכות סלולריות ולוויניות

מעבדת מולטימדיה ומעבדי אות

מעבדה מתקדמת ברשתות

מעבדה ברשתות אלחוטיות

הגדרות מושגים: מקור, ערוץ, קצב העברת אינפורמציה. אנטרופיה ואינפורמציה הדדית. קידוד חסר
הפסדים. ערוצים רועשים: משפטי קידוד עבור ערוצים בדידים חסרי זיכרון. קבול ערוץ. משפט עיבוד נתונים.

חסמי שגיאה. קידוד מקור

התפשטות גלי רדיו בשטח כפרי, בשטח עירוני בנוי ובתוך מבנים. אפיון ערוצי תקשורת סלולריים (מאקרו,
מיקרו ופיקו). כלכלת ערוץ תקשורת. אפיוני מערכות סלולריות: רדיוס התא, שימוש חוזר - מרחק ופקטור,

אינטגרציה, יחס I, BER/C, פונקציות יחס אות לרעש; אלגוריתם להקמת מפות ומערכות סלולריות. תקשורת
עם  לוויינים; השפעת הקרקע , אטמוספירה ויונוספירה על תקשורת עם לוויינים. כלכלת תקשורת אלחוטית

עם לוויינים.

המעבדה נותנת לסטודנט את ההזדמנות להתנסות בתכנון אלגוריתמים של עיבוד אותות בזמן אמת על
פלטפורמת DSP. המעבדה כוללת למידה ותרגול על פלטפורמת DSP בשפת C ומימוש בתחומי האודיו,

מקודדי וידאו ואלגוריתמים שונים בתחום עיבוד אותות דיגיטלי כמו FFT, DCT ואלגוריתמים נוספים בתחום
הוידאו. המעבדה כוללת גם מבוא לארכיטקטורת DSP. הסטודנט יכיר את סביבת הפיתוח בנוסף לספריות

שימושיות בתחום עיבוד וידאו ותמונה. ניסויים נוספים עוסקים במימוש יעיל של האלגוריתמים על פלטפורמת
הפיתוח. כל אלה יקנו לסטודנט התנסות במחזור פיתוח מלא של מוצר מולטימדיה.

המעבדה תעסוק בתחומים האלה : ניתוב ברשתות Ethernet ו- ATM, יישומים ברשתות ATM וקשר לרשת
IP, רשתות FRAME RELAY, תצורה של רשתות תקשורת. 

,ICMP, VRRP, NAT, FIRE WALL :קביעת תצורות שונות לנתבים במעבדה ליישום פרוטוקולים שונים
.LANE, IP over ATM

מדידה ומידול של ערוצי תקשורת רדיו מחוץ למבנים ובתוכם. מדידה וחקירה של ביצועי רשתות תקשורת
אלחוטיות מקומיות  ברמת הגישה לערוץ ובשימוש בפרוטוקולי תעבורה. העברת יישומי שמע וחוזי

בתקשורת אלחוטית. רשתות חיישנים. סימולציה של רשתות תקשורת אלחוטית.
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371.2.0213

371.2.0311

371.2.0331

371.2.0341

רמת שרות (QoS ) ברשתות שונות

אלגוריתמים ברשתות חיישנים

רשתות חברתיות

אלגוריתמים מתקדמים

בקורס יסקרו מספר גישות של רמת שירות (QoS) בסוגי רשתות שונות, וכיצד תכנון ארכיטקטוני ועקרונות
שירות משפיעות על רמת השירות המתקבלת. הקורס עוסק בגישות טכניות ובהיבטים סוציו-כלכליים לנושא

רמת השירות, ומיועד לעורר חשיבה שאינה טכנולוגית דווקא, אלא לשאלות רחבות כלכליות יותר: כיצד, מתי,
ואיך ליישם מנגנוני וארכיטקטורות רמת שירות.

רשת חישנים היא רשת של רכיבי חומרה המסוגלים לחוש את הסביבה לחשב ולתקשר ביניהם. 
מטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים לתחום המחקר ברשתות חישנים.

הנושאים שילמדו: אלגוריתמים יעילים באנרגיה (בחירת מנהיג, עץ פורס מינימאלי.), רשתות חישנים
אקראיות התפלגות פואסון התפלגות אחידה, קרוב שריג לרשת אקראית, קשירות של רשת אקראית. שערוך

מקום ברשתות חישנים. ניתוב ברשתות חישנים,  תזמון שעונים, איסוף וקבוץ מידע. זיהוי חורים ברשתות
חישנים, מה ניתן לחשב בזמן קבוע. 

מטרת הקורס להכיר לסטודנט את התאוריה של רשתות חברתיות. בקורס יוקנו לסטודנטים מושגים בסיסיים
של רשתות חברתיות.  במהלך הקורס נלמד תכונות אוניברסליות כמו עולם קטן, קיומה של ליבה ברשתות

חברתיות, ועוד. הקורס יתמקד בפן האלגוריתמי של רשתות חברתיות.  נלמד כיצד למצוא שחקנים מרכזיים,
איך ניתן לאפיין קהיליות ברשתות חברתיות ועוד. הקורס יחשוף את הסטודנטים למידול רשתות חברתיות.

נושאים נוספים שנלמד במהלך הקורס: הפצה של מידע ברשתות חברתיות והתפשטות של מגיפות.

הקורס יעסוק בנושאים מתקמים כגון: מחלקות סיבוכיות, אלגוריתמי קירוב, חסמים תחתונים, רשתות מיון,
חיפוש פרמטרי, אלגוריתמי בחירה, פורשים, מבני נתונים מתקדמים (כגון ערימת פיבונצ'י, תור עדיפות של

ואן אמדה בואס)
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371.2.0401

371.2.0931

371.2.1221

אבטחת רשתות תקשורת

יזמות טכנולוגית

שידור אותות שמע וחוזי על רשת האינטרנט

הקורס עוסק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של אבטחת רשתות תקשורת. הנושאים המרכזיים בקורס הם:
1. הערכת האיומים והבטיחות של מערכות תקשורת.

2. אקראיות, פסואודו-אקראיות והקשר שלהם לאבטחת פרוטוקולים.
3.  פרוטוקולים קריפטוגרפים מתקדמים לאבטחת מערכות מבוזרות וביניהם: 

? חלוקת סוד
? התחייבות 

? חישוב בטוח במערכות מרובות משתתפים.
4. אבטחת מערכות תקשורת גדולות וביניהן:

? תשתיות האינטרנט (למשל מערכות הDNS  והניתוב). 
? סביבת הWeb ? אתרים, דפדפנים וההתקפות הנפוצות עליהם.

? מערכות לשידור תוכן ובפרט שידורי טלוויזיה דיגיטלית.
5. אבטחת תוכנה במערכות תקשורת, כולל חולשות, ניצולן והגנות הן בשכבות התוכנה הנמוכות והן ברמת

האפליקציה.

הקורס עוסק ביזמות טכנולוגית, שלה מאפיינים שונים מיזמות עסקית רגילה. יזמות טכנולוגית מתאפיינת
ביצירת עסק מטכנולוגיה, ויש לה היבטים של הערכת טכנולוגיה, זיהוי ושימור קניין רוחני, בניית התשתית

הנחוצה ליזמות טכנולוגית, וארגון היחידות הטכנולוגית בעסק. הקורס מיועד לסטודנטים להנדסה, דגש יינתן
על ניהול הצד הטכנולוגי, פיתוח והגדרת המוצר.

קורס זה עוסק ברשת האינטרנט העתידית שתהיה מסוגלת להעביר אינפורמציה של שמע וחוזי הדורשים
איכות שירות (QoS)  ברמה גבוהה, מבחינת הבטחת מינימום רוחב סרט, השהייה מינימלית מקצה לקצה

ומינימום שינויים בהשהייה. הקורס מתחלק לשני חלקים: החלק הראשון עוסק בטכנולוגיות מתקדמות
ופרוטוקולים חדשים שפותחו עבור רשת האינטרנט העתידית שתתמוך בשידורי שמע וחוזי בזמן אמת. אמת.

, video transcoding and transrating : החלק השני עוסק בנושאים מתקדמים בדחיסת ווידאו,כגון
.(Video multimplexing) ריבבוב סטטיסטי

חלק מהנושאים בקורס: HTTP,  HTML, וארכיטקטורת WWW,  פרוטוקול HTTP , קישוריות באינטרנט
בזמן-אמת, פרוטוקולי שידור בזמן-אמת, פרוטוקול הדור הבא ברשת האינטרנט (6V-IP) . שידור חבילות

שמע, בעיות באיכות השמע ופתרונות, שידור חבילות חוזי, פיצול אות החוזי לשכבות לצורך הגדלת הנצילות
של משאבי הרשת.
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371.2.1721

371.2.3713

371.2.6011

371.2.6021

הסקה סטטיסטית וכריית נתונים

קריאה מודרכת

סמינר חקר א' לתואר שני ללא תזה

סמינר חקר ב לתואר שני ללא תזה

כריית מידע )בלעז  (data mining הינו תחום המאגד בתוכו שיטות מגוונות של הפיכת נתונים לידע. תחום
ותיק זה זוכה לעדנה רבה בהווה, ולאור קצב הגידול המעריכי בכמות הנתונים, הופך במהירות למכשיר חיוני
שלא ניתן להסתדר בלעדיו. התחומים העושים שימוש בכריית מידע הינם מגוונים  וכוללים את מדעי הטבע,
הנדסה, כלכלה, ומדעי החברה. בקורס יושם דגש על שימושים הנדסיים, ובפרט יישומים מעולם התקשורת

והרשתות החברתיות. הקורס יסקור את השיטות מרכזיות המשמשות בכריית נתונים, והשיטות ינותחו בצורה
ביקורתית והשוואתית תוך למידת העקרונות הכלליים של התחום. יושם דגש גם על תרגול והפרקטיקיה של
תהליך העבודה בתחום. במסגרת פרוייקט תכנות מסכם הסטודנטים יתנסו בכל השלבים של הפיכת נתונים

לידע: ניסוח שאלות, איסוף, תהליך הסקה באמצעות אלגוריתמים וכלי ויזואליזציה והצגה והערכה של
תוצאות התהליך. בין הנושאים עליהם נעבור בקורס: שיטות סטטיסטיות לניבוי ותיאור נתונים, צברור נתונים

? clustering, מיון נתונים- classification, מודלים של למידה ושיטות לאימות והערכה של הלמידה

הסטודנט יפתח עבודה תיאורטית המבוססת על קריאת חומר בהנחיה אישית של חבר סגל בכיר

הקורס ילווה סטודנטים לתואר שני ללא תזה המבצעים סמינר חקר.  הקורס יכלול מפגשים פרונטליים בהם
יציגו הסטודנטים את נושא המחקר שלהם, ההתקדמות במחקר וילמדו נושאים הקשורים לביצוע מחקר
אקדמי. הקורס ידון בבעיות ושיטות לביצוע מחקר באופן כללי ובפרט בנושאים הקשורים לפרויקטים של

הסטודנטים.
בסיום הקורס על הסטודנט להגיש עבודה מסכמת עליה יקבל את ציון המנחה. בנוסף יערך מבחן בעל פה על
העבודה בנוכחות לפחות 2 בוחנים מלבד המנחה, שיאושרו ע?י ועדת הוראה. ציון הפרוייקט יורכב מ  %50

ציון המנחה ו %50 ציון הבחינה בעל פה. 
מרצה הקורס יהיה יו?ר הבוחנים (אלא אם הוא מנחה של הסטודנט בפרוייקט) ואחראי על מתן הציונים

בקורס.

הקורס ילווה סטודנטים לתואר שני ללא תזה המבצעים סמינר חקר.  הקורס יכלול מפגשים פרונטליים בהם
יציגו הסטודנטים את נושא המחקר שלהם, ההתקדמות במחקר וילמדו נושאים הקשורים לביצוע מחקר
אקדמי. הקורס ידון בבעיות ושיטות לביצוע מחקר באופן כללי ובפרט בנושאים הקשורים לפרויקטים של

הסטודנטים.
בסיום הקורס על הסטודנט להגיש עבודה מסכמת עליה יקבל את ציון המנחה. בנוסף יערך מבחן בעל פה על
העבודה בנוכחות לפחות 2 בוחנים מלבד המנחה, שיאושרו ע?י ועדת הוראה. ציון הפרוייקט יורכב מ  %50

ציון המנחה ו %50 ציון הבחינה בעל פה. 
מרצה הקורס יהיה יו?ר הבוחנים (אלא אם הוא מנחה של הסטודנט בפרוייקט) ואחראי על מתן הציונים

בקורס.
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3

3

3
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נק"ז:

נק"ז:

נק"ז:

נק"ז:

ש"ש:

ש"ש:

ש"ש:

ש"ש:

בתוקף משנת

בתוקף משנת

בתוקף משנת

בתוקף משנת

2015 סמ' אבי

2014 סמ' סתו

2016 סמ' סתו

2016 סמ' אבי

3

3

3

3

קובץ סילבוס: כן

קובץ סילבוס: לא

קובץ סילבוס: לא

קובץ סילבוס: לא


