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החלק הראשון, הצבוע בכחול, יופיע באופן אוטומטי בסילבוס המוגמר. אין צורך למלא אותו 

 באתר.

 תאריך עדכון: __________

 

 שם ומספר הקורס:  

 שם המרצה:

 )שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד'( סוג הקורס:

   :היקף שעות                             :סמסטר                      :שנת לימודים

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 ניתוח ועיבוד נתוני עתק שם הקורס: 

 886972 :מספר הקורס

 :שם המרצה

 אסמסטר: 

 : תשפ"אשנת לימודים

 ש"ס )שעתיים הרצאה + שעה תרגול( 3:  היקף שעות

 

 למידה: א. מטרות הקורס ותוצרי

היום נאספות ונאגרות כמויות מידע הגדלות בקצב מסחרר ואנו נדרשים לבצע פעולות 

קריטיות הכוללות איסוף, עיבוד, אחסון וניתוח נתונים במימדי ענק. לשם כך, מדענים היום 

נדרשים לשלוט ביעילות בכמות ,שטף, ומגוון של נתונים בעזרת שיטות וטכנולוגיות  ייחודיים 

 (. Big Dataוני עתק )לנת
 

הקורס מיועד לתלמידי מדעי הטבע, החיים והמוח אשר בעלי רקע בסיסי בתכנות, 

בסטטיסטיקה, ובעיבוד נתונים בשפת פייתון. מטרת הקורס ללמד את היסודות התיאורטיים 

והעקרונות בבסיסיים של עיבוד וניתוח נתוני עתק ולהכיר את השיטות והאלגוריתמים השונים 

תוך כדי התנסות מעשית ויישומית בהפעלתם. ההדגמה והיישום המעשי יעשו בשפת התכנות 

. יינתן דגש לסוגי בעיות, Sparkפייתון ופתרונות קוד פתוח לעבודה עם נתוני עתק כדוגמת 

 צרכים יישומיים ועולם התוכן של תלמידי מדעים.
 

 :תוכן הקורסב. 

ואשר  Big Dataאפשרות מתן מענה טכנולוגי הולם לדרישות קורס זה סוקר טכנולוגיות המ

אינם נתמכים בעזרת כלים סטנדרטיים בעולם טכנולוגיות המידע הארגוניים. במהלך הקורס 

(, יכולת איחסון ועיבוד מבוזרות ומקביליות Map Reduceייסקרו שיטות לעיבוד מקבילי )

(Hadoop, DFSהרחבות המאפשרות גישה נוחה לנתונ ,)( י עתקPig, Hive כמו כן ייבחנו .)

( המותאמים NoSQL, In-Memory Databasesטכנולוגיות חדשניות של מסדי נתונים )

 לסביבה המתאפיינת בכמות ומגוון סוגי נתונים
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(structured/unstructured תוך התמקדות בתכונותיהם המאפשרות התאמה לניתוח נתוני ,)

 עתק.

לו לעמוד על הפוטנציאל הטמון במגוון הפלטפורמות והטכנולוגיות בתום הקורס משתתפיו יוכ

של טכנולוגיות המידע לצורך פתרון בעיות מדעיות מבוססי נתוני עתק. הקורס יספק בסיס 

תיאורטי שיאפשר העמקה בתחום וכן התנסות מעשית בשימוש ראשוני בטכנולוגית נתוני 

 עתק.
 
 

  מהלך השיעורים:
 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

1 Introduction to Big 

Data 

 The basics of 

working with big 

data.The four V’s 

of Big Data.  

2 Parallel and 

distributed 

computing using 

MapReduce 

  

3 Distributed Storage 

- DFS, Hadoop 

  

4 NO-SQL: 

Schemaless 

databases 

(MongoDB) 

  

5 NOI-SQL: Graph 

Databases (Neo4J) 

  

6 Big Data Analytics 

using Spark 

  

7 Machine Learning 

over big data 

(MLLIB) 

  

8 Clustering big data   

9 Social Networks 

and Recommender 

Systems 

  

10 Mining Data 

Streams 

  

11 Cloud computing  working with 

online cloud 

services - azure, 

aws, ... 

12 Cloud computing  online tools and 

APIs 
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13 Summary   

 

  דרישות קדם:ג. 

 הקורס מתאים לסטודנטים ממדעי הטבע, החיים, הסביבה והמוח בעלי רקע בסיסי בתכנות.

 נדרשים כתנאי קדם: 

 ( או קורס מבוא לתכנות אחר. 886960הקורס מבוא לתכנות בשפת פייתון )

 (886970) הקורס עיבוד, ניתוח והצגת נתונים לתלמידי מדעים
 

 :חובות / דרישות / מטלותד. 

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 תרגילים 40%מבחן מסכם,  %60
 

 :ביבליוגרפיהו. 

 
 

 :שם הקורס באנגלית ז.

Big Data Processing and Analysis 


