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 סמסטר ב' פ"תש  :ת לימודיםשנ

 :היקף הקורס

 2 :שעות הרצאה שבועיות

 2שבועיות:  תרגולשעות 

 3 :נקודות זכות

 

  :פרטי סגל ההוראה

 עודד קורןר "ד :המתרגל/שם המרצה

 odedkoren@shenkar.ac.il דואר אלקטרוני:

 יפורסם בתחילת סמסטר ב' שעת קבלה:יום ו

 

  :דרישות קדם

 3100868 מבנה נתונים ואלגוריתמים 

 3102824 בסיסי נתונים 

 3103116  (במקביל)בינה עסקית 

 3120143 רשתות תקשורת 

  )מערכות הפעלה לתעשייה וניהול 3100168 –רצוי )מומלץ 

 

 :מטרות הקורס

  הכרת התחוםbig data 

 הכרת הארכיטקטורה ומבנה הפלטפורמה 

 הכרת יכולת כתיבה, קריאה וניתוח נתונים מבוזרים 

  לימוד, תרגול ויישום של סביבת פיתוח/כליbig data 

  רקע ומבוא לAI הצגת שלוב של ,Big Data  וAI 

 

 :תקציר הקורס

שמירת וניתוח נתונים בפלטפורמות שונות )בשרתים, בענן וכו'( הינן דיסציפלינות מתפתחות ונחקרות הן 
בתעשייה והן באקדמיה. שמירת המידע הרב הגדל והמתעצם בהיקפיו, יחד עם ניתוח וההבנה של המידע, 

 מאפשרים לבנות יכולות רבות. 
 

תוך כדי הבנה ודיון  big dataשל ה מטרת הקורס הינה לחשוף את הסטודנטים לקונספטים 
 ומהם תהליכי האנליזה של מידע כזה בסביבות מבוזרות.   unstructured dataמהו
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במהלך הקורס אנו נציג לסטודנטים את עקרונות הארכיטקטורה המבוזרת המאפשרת ניהול, פיזור 
, נלמד ונריץ big dataדת ואנליזה של המידע בנקודות שונות, נתרגל עבודה בסביבת מערכת מבוזרת במעב

 במהלך הקורס ניתן רקע על  ועוד. Big Dataשאילתות, משימות וניתוח של מידע בסביבת 
AI ((Artificial intelligent   , הכרה ראשונית לתחום שלmachine learning דוגמה של שלוב בין  ונציג

 ,הסטודנטים לפלטפורמות וכליםף את הכוונה הינה לחשו. (machine learningו  Big Dataהעולמות )
להציג את סביבת העבודה המגוונת בפלטפורמה זו, את המידע המבוזר, את תהלכי הריצה וגם יכולות 

 . פשרת הרצה של שאילתות מבוזרותכתיבת תוכנות שמא
 

(, יישום והרצת בכלים נבחרים שיוצגו במהלך הקורסבמהלך הקורס יינתן משקל רב ללימוד כתיבת קוד )
 תוכניות המאפשרות לימוד והבנה של הסביבות.

 

 הערה:
במהלך הקורס יינתן משקל רב לתכנות, יישום והרצה במעבדה. אין הכוונה והמטרה בקורס ללמוד את כל 

ות כלים שונים בסביבות קציות והאפשרויות השונות שמאפשרהפקודות, היכולות, מבנה הנתונים, הפונ
Big Data אנו נתרכז במספר יכולות/דוגמאות מצומצם ובכדי לנצל את היכולות ולהריץ דוגמאות על .

 סביבת המעבדה. 
 

 )התוכנית כפופה לשינויים(  :חלוקה שבועית –תוכנית הלימודים 

   

שבוע 
 נושאי  ההרצאה מס'

 big dataמבוא  1

 ועוד big dataכלי עבודה בסביבת ה, סביבה ויטקטורארכ 2

 1.1-1.5: טעינת מידע + תרגילי כיתה 1מעבדה  3

 1-2: הכרת משתנים + תרגילי כיתה 2מעבדה  4

 1-3: מיון ופילטור + תרגילי כיתה 3מעבדה  5

 1-3: טיפול במידע + תרגילי כיתה 5 -4מעבדה  6

 1-3: עדכון שדות + תרגילי כיתה 6מעבדה  7

 1-4: פונקציות מתמטיות + תרגילי כיתה 7מעבדה  8

 1-3: פונקציות נוספות + תרגילי כיתה 8מעבדה  9

 1-3: פונקציות לעיבוד טקטס + תרגילי כיתה 9מעבדה  10

 עבודה על טבלאות  :10מעבדה  12

 machine learningו  AIמבוא ל  13

  AIו  Big Dataהצגת דוגמה ושלוב של  14
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  :חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

 :נוכחות לפחות( 80%) יש חובת נוכחות .  
 דיעל ירק  (דרך האתר במודל)מעבדה מהלך השיעור ברישום הנוכחות יתבצע ב :ערהה

  .(הסטודנט/תהסטודנטיבאחריות )הסטודנט /תהסטודנטי

  העבודות( תרגילי הכיתה 3אישית של חובת הגשה(. 

 אישים, הציון הינו אישי. תהקלט והפלט חייבים להיו ,הקוד 

 כל תרגיל הגשה מחייב הגשה של: 
a. קוד מלא תקין ועובד 
b. קלט מלא תקין של הנתונים כולל הסבר על המבנה 
c.  בפלט! דרישות התרגילשל כל  כולל תצוגה –פלט מלא תקין 
d.  לדרישות תרגיל ההגשהדרישות נוספות בהתאם 

  עבודות: 100% –פרוט הציוני הסופי 

 עבודה

1 

 עבודה

2 

 עבודה

3 

 סה"כ 

20% 40% 40% 100% 

  של ( במידה ותתקיים על התרגיל המוגש, )הגנה = בחינהתאריכיי ההצגה, ההגשה וההגנה
 .להתעדכן במהלך הקורס(התרגילים יינתנו במהלך הקורס וכפופים לשינויים ועדכונים )יש 

 הארכות מעבר לזמן ההגשה של התרגילים. ולא יינתנ 

  0עבודה שלא תינתן במועד שהוגדר, כאילו לא נמסרה והציון לה יהיה 

 מלא ותקין קלט של הקוד, פלט מלא ותקין :כגון) המלאות עבודה שלא מכילה את כל הדרישות ,
יכול להביא עד  אי עמידה בכל הדרישות .שנבדק והורץ וכו'( כאילו לא נמסרה במלואהקוד 

 לכישלון בתרגיל.

 חשוב:
אחריות ביצוע המעבדות, תרגול, שמירת הקבצים/הקלטים/הפלטים הינם על  •

 הסטודנטים/סטודנטיות המשתתפים/ות בקורס
חובה על כל משתתף/ת בקורס לבצע גיבוי מלא על כל המידע במעבדה. אחריות הגיבוי ושמירת  •

 הנתונים הינה על המשתתף/ת בקורס. 
 בסיום הקורס כל המידע במעבדה נמחק כהכנה לקורסים הבאים. •
הערה: יתכן והמידע אינו זמין לאחר סיום השיעור, לכן יש לבצע את הגיבוי במהלך  •

 דכון הנתונים.השיעור/במהלך ע
 

 :לגבי הגשת העבודות ועבודת הסיכום מחייביםנהלים 
 .בלבד בהגשה אישיתהתרגילים והעבודות מתבצעים  •
 (תאריכים ימסור במהלך הקורסיש תאריך מוגדר אחיד ויחיד לכל עבודה, שאינו ניתן לשינוי ) •
 :להגיש עם התרגילמגישה חייבת  סטודנט/סטודנטיתכל  •

 קוד התוכנה •
 של התוכנה )קבצים ו/או בפורמט קלט מסך(מלאים ותקינים קלטים ו פלט/פלטים קלט/ •
 של הקוד מלאההרצה  •
 ניתוח והסבר מלא של התהליך והפלטים  •
 הציון הינו אישי. •
 של המידע שישלח.ציון כל עבודה ישוקלל לפי כל הפרמטרים  •

 .יפורסמו בסיום הקורסציוני התרגילים  •
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 :מקורות/ספרות

 Hadoop: The Definitive Guide, Tom White, 2015, O'Reilly Media; 4 edition, ISBN-10: 1491901632 

 Applied predictive modeling, Kuhn, Max and Kjell Johnson, 2013, New York: Springer, ISBN 978-
1-4614-6848-6 

 Hadoop: The Definitive Guide, Tom White, 2015, O'Reilly Media; 4 edition, ISBN-10: 1491901632 

 Computer Networks, Andrew S. Tanenbaum, 2002, 4th Edition, Prentice-Hal. 

 Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, James F. Kurose and Keith 
W. Ross, 2000, 4th edition, Addison-Wesley.  

 יקט אתרים רשמיים של פרו Apache Hadoop® :כגון , 

https://hadoop.apache.org/ 
 אתרים רשמיים של פרויקט  Apache PIG :כגון , 

http://pig.apache.org/ 
  אתרים רשמיים של פרויקט Apache Hive TM :כגון , 

https://hive.apache.org/ 
 

 
 רפרנטים נוספים יינתנו בהמשך.

 

https://hadoop.apache.org/
http://pig.apache.org/
https://hive.apache.org/

