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About Me

Lecturer: Dr. Guy Tel-Zur      ד"ר גיא תל-צור          
    

– Email: guycomputing@gmail.com

– Reception hour: Immediately after class 

– TA - None

mailto:guycomputing@gmail.com


Email communication

● Course Email: guycomputing@gmail.com
● Put in the subject [pdc2014b]

mailto:guycomputing@gmail.com


About the Course

● Very Modern, up to the date
● Advanced Infrastructure
● On the edge technologies
● Special Guests lectures



About the Course:
This course is kindly supported by the 
following companies and organizations



Polls

מי חושב שחישוב ענן הוא נושא חשוב?●
מי השתתף בעבר בקורס בחישוב מקבילי?●
מי חושב שהקורס הנוכחי הוא סתם עוד קורס?●
מי לוקח את הקורס מסקרנות?●
מי לוקח את הקורס כי אין ברירה ?●
מי חושב שהקורס יהיה קשה/ קל ?●



Course Web Site

http://tel-zur.net/teaching/bgu/pdc/index2014B.html

and also BGU Moodle:

http://moodle2.bgu.ac.il/course/view.php?id=2777

אנא כיתבו אלי אם מצאתם לינק לא תקין באתר●
נא לבקר האתר לעיתים תכופות!●

http://tel-zur.net/teaching/bgu/pdc/index2014B.html
http://moodle2.bgu.ac.il/course/view.php?id=2777


Content

• The course covers wide range of topics

• Preference to Open Source Software (OSS)

• Main stream techniques and tools

• Demos

• Hands-on

• Guest lectures



חובותהקורס 
15% תרגילי בית  במשקל כולל של 3

הגשה אלקטרונית. 

 נק' לכל תרגיל5חובת הגשה. אי הגשה תגרע 

תרגילי הבית יבדקו בצורה מדגמית

תרגילי הבית יקבלו אוטומטית ציון מלא אלא אם כן 
הם נבדקו במדגם ואז יקבע הציון בהתאם לאיכות 

העבודה

העבודה בזוגות

נא להתחלק לזוגות ולשלוח אלי את שמות חברי 
הצוות + ת.ז. + כתובות דוא”ל



חובותהקורס 

     , או    מאמרים קריאת כגון רב חומר קריאת תדרש

    . הקריאה   לחומרי הפניות לשיעורים כהכנה קישורים

 . הקורס   באתרי ינתנו

חובה       והיא בקורס מהחומר חלק הינה הקריאה

! הרלוונטיים       החומרים את השיעור לפני לקרוא יש



חובותהקורס 

בלינוקס  ● ידע נדרש
עצמי   ● לימוד יכולת נדרשת
●    ,  . של   התקנות יתכנו למשל והתמדה סקרנות נדרשת

מורכב        תהליך הינן עצמן בפני שהן תוכנות



נוכחות

נוכחות חובה בהרצאות האורח

נוכחות חובה במעבדות

נוכחות חובה במצגות התלמידים (ראה בהמשך)



( צוותים  ( בזוגות עבודה

להתחלק לזוגות, לשלוח אלי את שימכם ושם בן ●
הזוג.

הצוותים יהיו קבועים למשך כל הקורס ●
המעבדות תתבצענה בזוגות●

פרויקטי הגמר: מצגות סטודנטים בסוף הקורס + •
דוח מסכם יבוצעו בזוגות

שתי ההרצאות האחרונות בקורס:  מצגות בכיתה. נוכחות ●
חובה!

פרויקטי הגמר●

יש לעקוב אחרי העדכונים באתר הקורס–



/ עבודה   תרגיל הגשת אופן

באמצעות הדוא"ל בלבד●
, מדובאגיםברי הרצה על התרגילים להיות ●
כל משתני התכנית צריכים להיות מוסברים●
יש לצרף הסברים ותיעוד בגוף התכנית וניתן גם ●

בנוסף כקובץ וורד
על שורות הקוד להיכתב בפשטות ובאופן המקל ●

על קריאתן
איחור בהגשה עלול לגרוע מהציון!!!●



הבית  תרגילי

תרגילי הבית והמצגות מכילים, מטבע הדברים, ●
מידה מסויימת של סובייקטיביות בהערכתם.

לא יתקבלו ערעורים אלא במקרים בהן טענת ●
המערער הינה מהותית לדעתו של הבודק

התרגילים יבדקו מדגמית●
אי עמידה בזמנים והעדרויות יוכרו רק בכפוף ●

לאישורים כמקובל (מחלה, מילואים)



הגמר  פרויקטי
בקורס  • מרכזי נושא

בהרצאות   (• חובה )2נוכחות האחרונים   השיעורים

• . נושאים   של ולהציע    מגוון ליזום מוזמנים הנכם
נושאים

ללא        • הגמר לפרויקט נושא על לעבוד להתחיל אין
! מהמרצה    במייל אישור קבלת

:  המרצה יפרסם הצעות משלו 6הרצאה מס' ●
לנושאים

:  סיום הסדרת  הנושאים לפרויקטים. 8הרצאה מס' 
משלב זה כל צוות יכול להתחיל לעבוד על הנושא 

שלו.



הגמר  פרויקטי
.5%מצגות •

בת  – )15הרצאה מציגים  (    הצוות חברי שני דקות
כתיבת  (       – או תוצאות להציג נדרש לא במצגת כללי רקע

תכניות)
מהאינטרנט     – טכני וחומר מאמרים קריאת סיכום
הלילה         – חצות עד המייל דרך לשלוח יש המצגות את

לכתובת    ההרצאה guycomputing@gmail.comשלפני
Powerpoint (ppt,pptx) or PDFפורמט: –
עידכונים        – לא וגם השיעור בזמן מצגות תתקבלנה לא

ותיקונים.
במשך      – שאלות על להשיב מוכנים דקות 2-3להיות
–. בזמנים       עמידה לוודא כדי חזרות לעשות יש

mailto:guycomputing@gmail.com


הגמר  פרויקטי

  , משקלו   מסכם הכולל  80%דוח בציון

עד   • כתוב עמודים 10מסמך

•: המסכם   הדוח מבנה
–'  ,  ,   , אונ,   מחלקה הקורס שם המגישים שמות כותרת
)Abstractתמצית (–
)Introductionמבוא (–
–    .  . ותרשימים  גראפים לצרף רצוי תוצאות העבודה גוף
סיכום–
–! מקורות  רשימת

   , הרצה:   והוראות קונפיגורציה המקור קוד נספחים



הגמר  פרויקטי

הסמסטר         מתום שבועיים תוך להגיש יש המסכם הדוח את

המסכם      הדוח את לכתוב באנגליתרצוי

 - ה      של טמפלייט הינו הכתיבה כבסיס    IEEEפרומט להשתמש ויש
: הזה     שבקישור בקובץ המסכם לדוח

http://www.ipdps.org/templates/IEEECS_CPS_8.5x11x2.zip

 

 - ל   אלקטרונית guycomputing@gmail.comהגשה

http://www.ipdps.org/templates/IEEECS_CPS_8.5x11x2.zip


מוסרי  קוד

העבודות צריכות להכתב באופן עצמאי.●
אם מסתמכים על מקורות חיצוניים בעבודות יש ●

לציינם ברשימת הסימוכין!
בבקשה לשמור על שקט בשיעור.●
אזהרה: יש להקפיד על כל כללי היושר והנהלים ●

בהתאם לתקנות האוניברסיטה.



סלולרים  טלפונים

בבקשה לכבות או להעביר למצב שקט במהלך ●
השיעורים והמעבדות



Course structure

● Part 1: Advanced Parallel Computing
● Part 2: Grid Computing
● Part 3: Cloud Computing
● See weekly schedule at the course website

http://tel-zur.net/teaching/bgu/pdc/Schedule2014B.htm
l

http://tel-zur.net/teaching/bgu/pdc/Schedule2014B.html
http://tel-zur.net/teaching/bgu/pdc/Schedule2014B.html


לימוד   וחומרי ספרים

באתר      נמצא המידע
תחת   הקורס

References



Distributed and Cloud Computing

Distributed and 
Cloud Computing
From Parallel Processing to 
the Internet of Things
By

Kai Hwang

Jack Dongarra

Geoffrey Fox

https://www.elsevier.com/books/distributed-and-cloud-computing/hwang/978-0-12-385880-1



Distributed and Cloud Computing

Slides of a few chapters from the book are available 
from this link:
http://csis.pace.edu/~marchese/12SE765fallsched.html



אני מאחל לכם הנאה והצלחה מלאה ●
בקורס

גיא–
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