
Course name 
Seminar in Computer Systems (236827) 
 
Short description 
The seminar will expose students to a broad 
range of exciting topics from the forefront of 
practical research in computer systems, 
related to operating systems, computer 
architecture, system security, parallelism, 
storage, virtualization, cloud computing, and 
more. Students will be required to read 
research papers and to present them in 
class. Papers selection is such that many of 
the papers have been awarded "best paper" 
within the leading academic venues in which 
they were published. 
 
Prerequisite courses 

 For CS students: 
  234123 - operating systems  
  234267 - digital computer architecture 

 For EE students: 
  046209 - structure of operating systems 
  046267 - computer architecture  

(Exceptions may apply if the student has 
acquired similar knowledge elsewhere.) 
 
Registration 

 Seminar participation is limited to 22 
students. Acceptance notification will be 
emailed to registered students by the 
end of the first week of the semester. 

 If you register, please send an email to 
dan@cs with the subject line: 236827 

 Your email should specify your: 
(1) preferred email address; 
(2) full name in Hebrew and English; 
(3) student number; 
(4) cumulative average grade; 
(5) number of points; 
(6) year of study; 
(7) target academic degree (and name of 
your advisor if you’re a graduate student); 
(8) relevant courses you have taken and 
relevant experience in lab projects or 
industry; and, 
(9) if you have taken this seminar before.  

 
 
 

 שם הקורס
 (236827) יםסמינר במערכות מחשב

 
 תאור קצר

של רחב  הסטודנטים למגווןינר יחשוף את הסמ
כות במערהמעשי נושאים מלהיבים מחזית המחקר 

מערכות הפעלה, להקשורים בנושאים  יםמחשב
מערכות , ארכיטקטורת מחשבים, אבטחת מערכות

 , מחשוב ענן,, וירטואליזציהמידע סוןליות, אחימקב
מאמרים מחקריים א וקרידרשו ליהסטודנטים  ועוד.

זכו  סמינרהמאמרים שיוצגו ב מרבית בכיתה. ציגםלהו
בפורומים המדעיים  "המאמר הטוב ביותר"בפרס 

  הם פורסמו.בש המובילים
 

 תנאי קדם

 :בעבור סטודנטים ממדעי המחשב 
 מערכות הפעלה – 321432  
 )ממ"ס(מבנה מערכות ספרתיות  – 321332  

 :בעבור סטודנטים מהנדסת חשמל 
 מבנה מערכות הפעלה – 413340  
 מבנה מחשבים – 413332  

 את החומר למדאך  בנ"ל ףסטודנט שלא השתת)
 להשתתף.( מהמרצהלקבל אישור יוכל  בדרך אחרת

 
 הרשמה

 הודעות קבלה משתתפים 33 -הסמינר מוגבל ל .
בתום השבוע לסטודנטים שנרשמו ישלחו 

 הראשון של הסמסטר.

 ,הודעה בדוא"ל למרצה לשלוח  נא אם נרשמת
(dan@cs)  323632 שורת הנושא:עם 

  :ההודעה תפרט 
 ;פת( כתובת אימייל מועד1)
 ;שם באנגלית ובעברית( 2)
 מספר סטודנט;( 3)
 ;( ממוצע מצטבר4)
 מספר נקודות;( 5)
 ;( שנת לימודים6)
 התואר האקדמי לקראתו לומד הסטודנט( 7)
 ;(מתקדם תוארזה המנחה אם  שם)ו
 עתה וניסיון שנלמדו עד רלוונטיים ( קורסים8)

 במעבדות בתעשייה או רלוונטיים בפרויקטים
 פקולטה;ה
 ( האם הסטודנט השתתף בסמינר זה בעבר.9)


