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Staff

● Lecturer: Dr. Guy Tel-Zur
– Please send me emails only to this address:

Email: guycomputing@gmail.com
– Reception hour: Immediately after class

עוזר הוראה: פרטים ושעות קבלה באתר הקורס●

mailto:guycomputing@gmail.com


Course structure

● 13 lectures
 (including 2 virtual* labs)

● 4 home assignments
● Final exam

* due to COVID-19



אתר הקורס

 My main webpage: http://tel-zur.net/

Course webpage: 
http://tel-zur.net/teaching/bgu/pp/index.html

and in addition the course Moodle site

אנא כיתבו אלי אם מצאתם קישור לא תקין באתר

http://tel-zur.net/
http://tel-zur.net/teaching/bgu/pp/index.html


Parallel Processing home page



The course app
on Google Play store



Parallel Processing app (Android)





Content

The course covers a wide range of aspects of 
parallel computing (theoretical and practical)

• Standard software, including MPI (Message 
Passing Interface) and OpenMP. 

• Open Source

• Main stream tools



מע’ הפעלה ושפת התכנות

היא     ● נעבוד איתה ההפעלה לינוקסמערכת
הינה    ● בקורס התכנות Cשפת שפת
בשפת    ● רקע שאין את   /  Cלמי להשלים ללמוד נדרש

 ' מס       לשיעור עד עצמאי באופן השפה .3יסודות
שפת    ● ללמידת מומלצים .Cאתרים הבא –   בשקף



https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2022



Cחומרי לימוד מומלצים לשפת 

● K&R classic book is available on-line:

http://markburgess.org/CTutorial/C-Tut-4.02.pdf
● Introduction to C:

https://www.cs.utexas.edu/users/hunt/class/2019-
spring/cs340d/lectures/c-intro.org 

● https://www.learn-c.org/
● Harris & Harris, DDCA, C Programming (Appendix), 

https://pages.hmc.edu/harris/ddca/ddcarv/DDCArv_A
ppC_Harris.pdf 

https://www.learn-c.org/


Work required

Your grade will be based on 4 written home works 
and a final exam.



עבודה בזוגות

להתחלק לזוגות●

שיעורי הבית מבוצעים בזוגות. ההגשה על-ידי אחד מבני –
הזוג תוך ציון מספרי ת.ז. של המגישים.

בכל הגשה של כל תרגיל בית נדרש צרוף טופס ●
“הצהרה על מקוריות עבודה” ממולא וחתום כנדרש. 

טופס הצהרה על מקוריות עבודה קישור:
moodle הקורס וב-באתריש לעקוב אחרי העדכונים ●

הנחיות נוספות לגבי תרגילי הבית ינתנו על-ידי הבודק.●

https://in.bgu.ac.il/engn/enviro/Documents/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA%20%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.pdf


אופן הגשת תרגיל/עבודה
תרגילי הבית יפורסמו במודל.–
ההגשה, אף היא, באמצעות המודל.–

, מדובאגיםברי הרצהעל התרגילים להיות ●
כל משתני התכנית צריכים להיות מוסברים●
יש לצרף הסברים ותעוד בגוף התכנית וניתן גם ●

בנוסף כקובץ וורד
על שורות הקוד להיכתב בפשטות ובאופן המקל ●

על קריאתן
איחור בהגשה עלול לגרוע מהציון!!!●
 עבודת הגשהלכליש לצרף מסקנות ותובנות ●



 תרגיל בית, גם אם זה כלאני חוזר ומדגיש:  
לא נכתב בו במפורש, חייב לכלול סיכום 

(דוח) המפרט מסקנות ותובנות
ברוח המשפט המפורסם של ריצ’ארד המינג:



תרגילי הבית

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

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

אי עמידה בזמנים והעדרויות יוכרו בכפוף לאישורים ●
כמקובל )מחלה, מילואים(.



תרגילי הבית

על           לחזור מומלץ מדידה של תוצאה יש בו מקום בכל
פעמים   )~ מספר ואם(,     10המדידה התוצאה את למצע

להציג       יש בגרף מוצגת error barsהיא



תרגילי הבית – המשך

    ,    , לחבר  יהיה עליכם שינתנו לשאלות מעבר תרגיל בכל
   ,   ,  ) בנושאים) שעוסקת טריוויאלית לא שאלה להמציא

.2מתוך  עליה      ולהשיב לתרגיל שקדמו השעורים

הסופי          במבחן אך ציון ללא יהיו זו ותשובה שאלה
.    2תופענה  יהיה     זה מאגר שיבנה המאגר מתוך שאלות

! המבחן    בטרם לכולם גלוי

        : התרגיל  הגשת את תפסול שאלה הגשת אי לב שימו
כולו!



Final Grades

See course website/moodle



טלפונים סלולרים

בבקשה לכבות או להעביר למצב שקט במהלך 
השיעורים והמעבדות.

●COVID-19 בשיעורי זום נא להעביר מיקופונים :
למצב השתק.

 או באופן 33 בבניין 330המעבדה מתקיימת בכיתה 
וירטואלי )יקבע בהמשך(



“Lab” sessions

למי שאין רקע בסיסי בלינוקס מתבקש ללמוד טרם  ●
המעבדה את הפקודות הבסיסיות.

 להלן קישור, מיני רבים, ללימוד עצמי של לינוקס בסיסי:●

http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/ 

http://www.ee.surrey.ac.uk/Teaching/Unix/


עם        לקראת המעבדה להתחבר יכול שהוא לוודא מתבקש תלמיד שם כל
- גוריון    בבן שלו והסיסמא המשתמש

מעבדה   עולה,    33בבניין  330למחשבי המחשב כאשר
לינוקס  ) (.ubuntuכשמחשב

  ' מיכל       לגב לפנות מתבקש להתחבר מצליח שלא מי
. המשתמש    חשבון להגדרת גוטין

michalg@bgu.ac.il
 ’ מייל        ג כגון אחרים מייל חשבונות עם שמזוהים תלמידים
המשתמש         שם את מיכל ואל אלי לשלוח מתבקשים

     ” לתשתית  עבורם גישה פתיחת לצורך ג באב שלהם

mailto:michalg@bgu.ac.il


קוד מוסרי
בעבודה על שיעורי הבית מותר להתייעץ עם 

חברים אך העבודות צריכות להכתב באופן 
עצמאי ולהפגין מידה של מקוריות ולא 

להיות מועתקות
אם מסתמכים על מקורות חיצוניים בעבודה יש ●

לציין הפניות בסימוכין.
בבקשה לשמור על שקט בשעור.●
אזהרה: יש להקפיד על כל כללי היושר והנהלים ●

בהתאם לתקנות האוניברסיטה.



ספרים וחומרי לימוד

מידע נוסף נמצא באתר 
הקורס



 

Vipin Kumar et al

Introduction to 
Parallel Computing



  

Seyed H. Roosta.
Springer-Verlag New York, 1999

Parallel Processing and Parallel 
Algorithms: 
Theory and Computation

http://btobsearch.barnesandnoble.com/booksearch/results.asp?userid=1BVQJU5UQV&btob=Y&author_last=Roosta&author_first=Seyed+H.&match=exact&options=and


 

Using MPI
by William Gropp, Ewing Lusk and Anthony Skjellum



 

Peter Pacheco

Parallel Programming With MPI

https://www.cs.usfca.edu/~peter/ppmpi/



How to Build a Beowulf

A Guide to the 
Implementation and 
Application of PC Clusters
by Thomas L. Sterling, John 
Salmon, Donald J. Becker, 
Savarese, Daniel F. Savarese



Beowulf Cluster Computing with 
Linux

by William Gropp, Ewing Lusk 

and Thomas Sterling (eds)  
ISBN:0262692929The MIT Press © 
2003 (618 pages)



High Performance 
Computing

Kevin Dowd, Charles R. 
Severance, Mike 
Loukides (Editor)



  

Barry Wilkinson  

Michael Allen

Parallel Programming



Parallel Programming in OpenMP

Using OpenMP: Portable 

Shared Memory Parallel Programming



Introduction to High Performance Computing for Scientists and Engineers 
(Chapman & Hall/CRC Computational Science)
by Georg Hager and Gerhard Wellein 



Sourcebook of Parallel Processing
by Jack Dongarra, Ian Foster, Geoffrey C. Fox, William Gropp, Ken Kennedy, Linda Torczon and Andy White





איך תתחילו למקבל (תכניות מחשב!) 
ותתחילו להתאהב באמת :-)



בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות אלי או לבודק ●
התרגילים.

תלמידים שימצאו את הקורס מעניין ●
ומתעניינים בפרויקטי גמר, בעבודת מאסטר או 

דוקטורט בנושאים אלה מוזמנים לפנות אלי.
אני מאחל לכם הנאה והצלחה מלאה בקורס!●

גיא–


