
 
  – במקצוע "תכנון ותכנות מערכות" deep learning – למידת מכונהחלופה 

 הערכה לעבודת גמר 

 הנושא
נקודות 
 אפשריות

ניקוד 
 הערות בפועל

 תיק עבודה:
 תיק העבודה חייב להיות זמין בעת הבחינה.

 (. PDF מוצג במחשב כ או מסודר, רשמי וייצוגי )עטוף או כרוךהתיק 
מהות המערכת : מטרה, יעדים, מפורט של הפרויקטהסבר קיים בתיק 

  לפחות עמוד אחד מתומצת! – ותזמון הפעלתה
  .של המערכת יהייחודבהתאם לאופי  דגשים והבהרותקיימים 

להריץ את המערכת הסבר כיצד אם נדרשות הנחיות התקנה יהיה 
   וממשק המשתמש

סברים לקוד הההכוללים  על הפעולות העיקריות ביישום - הסבר תמציתי
  .הלהבהרודוגמאות מייצגות מלווים בקטעי קוד ה

תרשימי , עצי מחלקות והורשה וארגון הקבצים בפרויקט, UMLתרשימי 
  של הקוד .המבנהזרימה של הפרויקט בצורה שתבהיר את 

 תיאור ארגון הנתונים המאוחסנים ואת שיטת השמירה הנבחרת.
ההסברים מובאים בעזרת צילומי המסכים  - מדריך ברור למשתמש

להוסיף  , ניתןהרלוונטיים ומתן הסברים תיאור האופציות לשינוי הגדרות
 .ם את השימושיסרטון המדגקישור ל

של מבצע הפרויקט. נקודות ההתייחסות שונות כמו:  סיכום אישיקיים 
, מה ביצוע העבודהשל הנקודות החזקות וחלשות רפלקציה על העבודה, 

ברים ניתן לשנות בו ואילו אפשרויות עתידיות יש בו, מה עיקרי הד
 .שנלמדו במהלך ביצוע הפרויקט

 בחירת התלמיד המתארים את היישום.ל נספחים
 . מילון מושגיםף להוסי רצוי

תכנים שנלמדו באופן עצמאי, כמו  נקודות התייחסות מיוחדותאם יש 
 .נטיות לתלמיד המגישתמקוריות בפתרונות, תרומה לקהילה, או
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    במקרה של נקודות התייחסות מיוחדות נקודות 2* ניתן להוסיף עד 

 (53.) היקף והשגת מטרות הפרויקט
 )תיאור מקוצר(:תוכנית הלימודים הדרישות בהתאם ל

 .התוכנית עובדת בזמן הבחינה
ובסגנון התכנות )בחירת משתנים, בפונקציות מוכנות מראש. שימוש נכון 

 קריאות, תיעוד, חלוקה לפעולות וכו(
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 (20) :הצגת הפרויקט לבוחן
  יפגין הבנה בתכנים שבפרויקט ויוכיח בקיאות בו. התלמיד התלמיד

 הבנה בתכנים שבחר, וידע להסביר כיצד פתר בעיות שנוצרו.יפגין 

  התלמיד יסביר את מבנה הפרויקט וחלקיו, ידגים את השימוש, וידע
 להציג את הפרויקט מבחינת עקרונות תכנות מונחה עצמים.

 התלמיד ידע להסביר נקודות ותכונות חשובות )בהתאם למוצג בספר 
הות שמות המשתנים, הכללה, שימוש במודולים מ( כמו הפרויקט

 הסיבות לבחירות שנעשו.ומחלקות, הקשרים בין מחלקות, 

 דרש שינוי יאם יבהסביר אילו פעולות יש לבצע התלמיד ידע ל
אבל התיאור צריך  –השינוי בפועל  אין צורך לבצע את, בפרויקט

שאלות רצוי לשאול  להיות ברור ולהצביע על הבנה ויכולת יישום.
את מידת היכולת שלו במימוש ראות להתלמיד יאפשרו לש

 תכנים שהתנסה בהם.
 .(שלא מומשו בפרויקט)אין צורך לשאול על תכנים 
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 )נקודות בונוס ירשמו בשדה הבא( ציון הבחינה
 כולל בונוס( 107)עד 
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