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שם ומספר הקורס :יישומי ביג דאטה למידענים
שם המרצה :דר' גל יעבץ
סוג הקורס :הרצאה  +תרגיל
שנת לימודים:

תשפ"ב

אתר הקורס באינטרנט:

סמסטר:

ב'

היקף שעות 2 :ש"ס

במודל

שעות קבלה :לפי תיאום מראש
א .מטרות הקורס :מהפכת המידע הדיגיטלי הביאה עמה בשנים האחרונות לעלייה חסרת-
תקדים בכל הקשור להפצה ,העברה וניהול של מידע ונתונים ברשת האינטרנט .השנה
האחרונה חידדה זאת ביתר שאת בכך שפעולות רבות כדוגמת למידה ,מפגשים חברתיים,
הרגלי עבודה ופנאי עברו תהליכי דיגיטליזציה מואצים .בעקבותיהם ,נוצרו 'שובלי נתונים' אשר
נוצרים מכל פעולה אותה אנו מייצרים בתור משתמשות ומשתמשים ברשת האינטרנט .מטרת
העל של קורס זה היא להקנות כלים למידענים ולמידעניות לאחזר ולייצא נתונים ומידע גלויים
מתוך מאגרי המידע הפומביים ברשת האינטרנט אודות דפוסי שימוש ופעולות דיגיטליות שונות
בסדרי גודל נרחבים (נתוני עתק).
ב .תוצרי הלמידה :במסגרת קורס זה נערוך היכרות ושימוש בכלים מתקדמים לאחזור ולייצוא
של נתוני עתק מרשתות חברתיות ,מאגרי מידע ציבוריים וממשלתיים ללא צורך בכתיבת קוד
או בתכנות ( .)No-Codeנלמד גישות אתיות לעיסוק בנתוני עתק תוך התחשבות בשמירה על
פרטיות ואנונימיות המשתמשים.
ג .דרישות קדם :אין.
ד .חובות  /דרישות  /מטלות :השתתפות בשיעורים והגשת תרגילים במועדם.
ה .מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר):
רפרט ,30% -עבודת הגשה ( 70% -ציון עובר)60 :
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