
 לעבודת סיום הנחיות
 

 

 כללים:

פרט למקרים בהם העבודה בעלת  – כל תלמיד יגיש עבודה שונה ובלעדית )אין הגשה בזוגות .1

 (.משקל רב וניתן לחלק את העבודה בצורה ברורה בין השותפים

להגיש הצעת עבודה )עמוד אחד( למרצה יכול התלמיד במידה ויש ספק לגבי תוכן העבודה,  .2

 ליום הלימודים האחרון בסמסטר.  ולקבל את אישורו לעבודה. תהליך זה צריך להיעשות עד

יום ממועד סיום הסמסטר )למשרתי מילואים תינתן הארכה  30העבודה תוגש לכול המאוחר  .3

 כמקובל במועד מיוחד(.

 זמן תלמידים להגנה על העבודה בכתב ו/או בע"פ.ליוכל לאחר בדיקת העבודות המרצה  .4

 לתלמיד אפשרות דיון.אין אפשרות ערעור על ציון העבודה, פרט לציון נכשל בו תינתן  .5

 

 תכולת פרוייקט הגמר:

משחק, סימולטור, לדוגמא:  .יכולה להיות בכל נושא שיש מאחוריו היגיון ומטרה העבודה

שנלמדו  מרבית הנושאיםליישם את  וכד'. על העבודהבקרה על חומרה תקשורת, עיבוד תמונה, 

 בקורס. למשל:

 .קריאה וכתיבה לקבצים 

  .חלוקת הפרויקט לקבצים לפי היגיון מנחה כלשהו 

 .עבודה עם פאנלים מרובים 

 שימוש ב-TAB ו-MENUBARS. 

  גרפים טבלאות  -שונים שימוש בבקריםCANVAS. 

  חישוב מקבילי- MULTITHRADING . 

 הפיכת חלק מהקוד ל-DLL  כספרייהוהוספתו לפרויקט. 

 .תקשורת 

 .פנייה לחומרה 

 .עיבוד אותות ועיבוד תמונה 

ויכולות  בספריותכלשהו המשתמש  אלמנטלהכיל הפרויקט , על להגיע לציון מקסימלי על מנת

 וכו'.  RS232, TCP, NIDAQתקשורת  ACTIVEXבמהלך הקורס, כגון:  תורגלואשר לא  CVIשל 

 



 :מבנה הדו"ח המסכם

  על איזה עקרונות  ,בה תסבירו את מהות התוכנה שבניתם –הקדמה דף ראשון

 כיצד היא עובדת ומאפייניה הכלליים. ,היא מתבססת

  בהמשך יש להציג את החלונות הגרפיים מודפסים מתוך התוכנית )רצוי במהלך

 הרצה( ולהציג את תוצאות ההרצה בחלונות המתאימים.

 התוכנה על כלל היכולות השונות שלה. מומלץ לצרף  הוראות שימוש להפעלת

 .תמונות להדגמה

 הפונקציות העיקריות שקיימות בתוכנה. ו האלגוריתמים הסבר על 

  בעיות וקשיים שבהם נתקלתם במהלך העבודה על הפרויקט וכיצד הסברים על

 .התגברתם עליהם )אם בכלל(

  שפת( בסוף יש להציג את התוכנית מודפסת בקוד מקורC.) 

 בו הם  נספחהעבודה יצרפו בסוף  ,סטודנטים שמחליטים להגיש פרויקט בזוג

חד מהם. ההסבר צריך להיות מפורט מה היה תפקידו של כל א מתארים

ני הזוג בשני  ולהראות שנטל העבודה התפזר שווה בשווה בין שני בני הזוג.

 .צריכים להכיר את כל הפרויקט ולא רק את החלק שלהם

 

 :שליחת העבודה

וח קישורים לשרתי שיתוף לשללשלוח עבודה במייל ואין אין  –העבודה תוגש דרך אתר המודל 

 וכד'. DROPBOX ,GOOGLEכגון 

  קובץ כשני קבצים: העבודה תוגשZIP  שיכיל את כל הקבצים של התוכנה וקובץPDF  של

 בלבד. המקורקבצי את לשמור יש  ZIPבתוך קובץ  .למעלהכפי שתואר  -סיכום העבודה 

אך  – טונים וכד'במידת הצורך אפשר להוסיף גם קבצים נספחים של תמונות, שמע, סר

 .EXEבשום אופן אין לצרף קבצים בעלי סיומת 

 בזוג, על שני בני הזוג להעלות את העבודה לאתר. נעשתה במידה והעבודה 

 ( בכותרת המיילSUBJECT צריך להופיע שם הקורס שם התלמיד ותעודת זהות. במידה )

 והעבודה נעשה ע"י שני תלמידים צריכים להופיע שני השמות.

 

 

 

 בהצלחה


