
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 
• You should register to the course 

through the ordinary channels, and, in 
addition, you should fill out the following 
online form: http://tinyurl.com/cs236827 

• The number of participants, however, is 
limited. Acceptance notifications will be 
emailed to registered students by the 
end of the first week of the semester. 

 
For more details see the course 
http://www.cs.technion.ac.il/~dan/course/scs/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם הקורס
 )236827( יםסמינר במערכות מחשב

 
 אור קצרית

של רחב  ינר יחשוף את הסטודנטים למגווןהסמ
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 – 234123  
 (ממ"ס)מבנה מערכות ספרתיות  – 234267  

 בעבור סטודנטים מהנדסת חשמל: •
 מבנה מערכות הפעלה – 046209  
 מבנה מחשבים – 046267  

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

 
 הרשמה

 .ינורות המקובליםלסמינר בצרשם ילה יש •
המקוון בלינק ופס את הטגם בנוסף יש למלא 

 //:tinyurl.com/cs236827http הבא:
 
ו נרישום איניוון שמספר המשתתפים מוגבל, כ •

 לסטודנטים הודעות קבלה ישלחובטיח קבלה. מ
 בתום השבוע הראשון של הסמסטר.שנרשמו 

 
 

 באתר הקורס:נמצאים  פרטים נוספים
http://www.cs.technion.ac.il/~dan/course/scs 

http://tinyurl.com/cs236827
http://www.cs.technion.ac.il/%7Edan/course/scs/
http://tinyurl.com/cs236827
http://www.cs.technion.ac.il/%7Edan/course/scs
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