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 cs234301:המעבדה לעיבוד נתונים מספר הקורס של

  מקצוע קדם: מערכות מסדי נתונים
)http://www.cs.technion.ac.il/~cs234301 / (  
   
יפתחו הסטודנטים פרויקט בעיבוד נתונים תוך כדי התנסות בטכנולוגיות מעבדה ב

 :מודרניות וחשיפה לאחד או יותר מן התחומים הבאים
, NoSQL  )Server SQLומסוג יחסיים , בסיסי נתוניםBig Dataבינה עסקית, 

MySQL ,MongoDBפלטפורמות ,(JavaScript ,JavaScript   אסינכרוני, גירוד
  מרשתת, פיתוח לענן ולמכשירי קצה שונים.

  
  עיבוד נתונים עוסק בעיקר בניתוח תהליכים ביצועיים בארגון ומימושם. 

הינה מרכיב חיוני בהערכת ביצועים  )BI - Business Intelligence( בינה עסקית
   .והישגים בכל ארגון

  
  מרכזי בו נעסוק הנו מערכת לבקרה על ניהול תיקי השקעות.נושא 

  
חומר רקע לביצוע  עדכניות. תוכנההפרוייקטים יעשה בעזרת מערכות  מימוש

 יועבר במסגרת המעבדה. יםהפרויקט
 

להלן הנושאים שיכוסו במעבדה (חלק בלתי נפרד מהמעבדה הנן הרצאות/מצגות 
ע"י הסטודנטים. כל הדרוש לביצוע הפרוייקט יילמד במהלך  ותמועבר רובןש

  הסמסטר. חלק מהמטלות יהיה שיפור עזרי הלימוד):
  מחסני נתונים., ארכיטקטורה של BIהבדלים בין מערכות תפעוליות למערכות  .1
  המתאימים לפרוייקט שלנו.של הנתונים כיצד נמצא את המודלים  .2
  .הדרושים לביצוע הפרוייקט בנתונים עוליתמערכת התפכיצד נאכלס את ה .3
   .לבנות מחסן/מרכולי נתונים מהמערכת התפעולית . כיצד4
  .נתוניםהלהפיק מידע לצורך קבלת החלטות עסקיות ממחסן/מרכולי  . כיצד5
6 .Node js ,JavaScript, SQL Server, MySQL ,,MongoDB Web scraping ,  

    Big Data ,NoSQL.  
  

ש"ע לכל סטודנט) מחייבים לבצע העבודה במנות  200וההשקעה (טווח הזמן 
ולהשאיר תיעוד שיאפשר המשך עבודה בסימסטרים הבאים תוך חסכון מקסימלי 

          בזמן לימוד.
  

  ספרות:    
                                    The Data Warehouse Toolkit, Ralph Kimball               

JavaScript: The Good Parts, Douglas Crockford 
The Node Beginner Book, Manuel Kiessling 
Async JavaScript, Trevor Burnham 

  
 

 .הנוכחות נדרשת בכולןולכן  לנושאי המעבדה ועבר חומר הקשורבכל הפגישות מ
   .26.03.2015סטודנטים עד  3יש לאשר השתתפות ולצוות לקבוצות בנות 



  : עיבוד נתוניםל על הכלים והטכנולוגיות של המעבדה להלן חומר רקע
 
JavaScript  
The following is from: JavaScript: The Good Parts, Douglas Crockford) 
"JavaScript is a language of many contrasts. It contains many errors and 
sharp edges, so you might wonder, “Why should I use JavaScript?” There are 
two answers. The first is that you don’t have a choice. The Web has become 
an important platform for application development, and JavaScript is the only 
language that is found in all browsers. It is unfortunate that Java failed in that 
environment; if it hadn’t, there could be a choice for people desiring a strongly 
typed classical language. But Java did fail and JavaScript is flourishing, so 
there is evidence that JavaScript did something right. 
The other answer is that, despite its deficiencies, JavaScript is really good. It 
is lightweight and expressive. And once you get the hang of it, functional 
programming is a lot of fun." 
 
Node.js 
The following is from: http://en.wikipedia.org/wiki/Node.js 
" Node.js is a cross-platform runtime environment for server-side and 
networking applications. Node.js applications are written in JavaScript, and 
can be run within the Node.js runtime on OS X, Microsoft Windows and Linux  
with no changes. 
 
Node.js applications are designed to maximize throughput and efficiency, 
using non-blocking I/O and asynchronous events. It is commonly used for 
real-time applications due to its asynchronous nature. 
 
Node.js is gaining adoption as a high-performance server-side platform[3] and 
is notably used by Groupon,[4] SAP,[5]LinkedIn,[6][7] Microsoft,[8][9] 
Yahoo!,[10] Walmart,[11] Rakuten and PayPal.[12][13]" 
 
Web scraping 
The following is from: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_scraping 
" Web scraping (web harvesting or web data extraction) is a computer 
software technique of extracting information from websites" 
 
MongoDB  
The following is from: http://en.wikipedia.org/wiki/MongoDB 
"MongoDB (from "humongous") is a cross-platform document-oriented 
database." 
"MongoDB is the most popular NoSQL database system" 
 
Big Data 
The following is from:  http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data 
"Big data is an all-encompassing term for any collection of data sets so large 
and complex that it becomes difficult to process using traditional data 
processing applications." 
 
NoSQL 
The following is from:  http://en.wikipedia.org/wiki/NoSQL 
A NoSQL (often interpreted as Not Only SQL[1][2]) database provides a mechanism 
for storage and retrieval of data that is modeled in means other than the tabular relations 
used in relational databases. 


