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Amigo .3
אפליקציה סיוע למבוגרים במכשיר נייד.

פרויקטים בIOT-

Shiftly .4
אפליקציה לסידור משמרות עבודה.

Cardio-uino .1
סטטוסקופ חכם שמודד את הדופק של החולה ומזהה
הפרעות בלב.

Eve .5
אפליקציה לתכנון אירועים.

Esc-Box .2
משחק שבו אתה צריך לפתור חידונים כדי לפתוח סדרה של תיבות עד
לסיום.
BionicEye .3
התקן חכם המשמש לזיהוי מכשולים וניווט עבור ליקויי ראיה.
Spin-It .4
משחק מרוצים המתופעל על ידי אופניים מוחשיות המעודד את תרבות
הספורט.
Tower Defense .5
משחק לוח אלקטרוני עבור אחד ממשחקי האסטרטגיה הפופולריים אי
פעם.
Sand Table .6
שולחן לציור תמונות על החול.
Ping Pong Trainer .7
מערכת לאימון פינג פונג אישי.
Pacmino .8
מרגישים נוסטלגיים למשחקי ילדות?
בואו לשחק פקמינו.
Kartuino .9
חיישנים לקרב קרטה.
Drive QA .10
בדיקת כשרות נהיגה ע"י רכב חכם.
SensoMotor .11
כפפה עם חישנים לנהיגה במשחק מירוצים.
piggyBot .12
קופת חסכון אלקטרונית שנשלטת ע"י אפליקציה
ומאפשרת שמירת יעדים.

פרויקטים מתקדמים בIOT-
 .1עבור שטראוס
 Descriptive Analysisלקו יצור לשיפור התפוקות.

 .2עבור סנפרוסט
יצור משקל קומבינטורי וירטואלי ולימוד ההתנהגות שלו לאופטימזצית
משקל מוצר.

CookEat .6
חיפוש מתכונים על בסיס מצרכים זמינים.
RememberMe .7
אפליקציה לשינון באמצעות כרטיסיות.
Drive4U .8
אפליקציה לניהול יומן של מורה לנהיגה.
TechKnow .9
 Stack Overflowטכניוני.
Octave .10
אפליקציה חברתית למוזיקאים אשר כוללת גם שימוש ב.GPS

TakeCare .11
אפליקציה למסירת אוכל ,חומרי לימוד ואבידות.
CourseFreak .12
בחירת קורסים על בסיס השלמת מטריצה.
Tracks .13
מעקב אחר תואר.
Familigram .14
אפליקציה משפחתית לניהול מטלות בבית.

פרויקטים בכופרה
Desktop Ransomware .1
Write a desktop Ransomware, where the command and control.
section is in the cloud.

Ransomware detection .2

Detect and response to ransomware infection via cloud service.

Cloud Ransomeware .3
Cloud Ransomware that uses identity thefts to infect a full cloud
environment.

פרויקטים ברשתות
LoRaWAN Multi-Chanel Gateway .1
מימוש של  LoRaWAN Gatewayרב-ערוצי לשיפור הנצילות של חיישני
 LoRaWANברשתות מעוטות אנרגיה
Cloud Noisy-Neighbor Detection .2
ניטור "שכן-רעשן" בכלי המתקדם בעולם לניטור רשתות ענן.SkyDive -
SDN based Mobile Ad-hoc NETwork (MANET( .3
מחקר ומימוש של אלגוריתמים להקצאת תעבורה תוך שימוש בטכניקות
של מערכות לומדות – עבור .Mobile Ad-hoc NETwork

 .3עבור יוניליבר
יצור  deviceלאופטימיזצית מילוי מיכלים.
 .4סונארקס
 CSMAעל תקשורת סונארית עבור מימושי בית חכם.

Advanced monitoring and visibility for 5G Networks .4
התאמת  SkyDiveלבקרה של טופולוגית רשת עם רכיבים אלחוטיים
שמבוקרת ע"י .OpenDayLight SDN Controller

BTW .5
תחבורה חכמה ואינטראקציה בין רכבים לרמזורים.

Kubernetes Resource Load-Balancing .5
מימוש אלגוריתם  Power-of-choiceבחלוקת המשאבים של .Kubernetes

 .6זיהום אויר
ניטור ביתי של זיהום אויר כולל מפוי מרחבי של המשתמשים.

Sampling-on-Demand in Programmable Switch using P4 .6

פרויקטים באנדרואיד

Notebook# .1
אפליקציה שמאגדת סיכומי הרצאות ע"י צילום.
Jesta .2
אפליקציה חברתית להצעת עבודות מזדמנות.

מימוש של דגימת תעבורה על נתב שתומך ב Programmable Data Plane
– באמצעות שפת .P4

OVS Sampling-on-Demand .7
מימוש של דגימת תעבורה על  OpenVSwitchשמבוקר ע"י OpenDayLight
.SDN Controller

OpenDaylight NETCONF/YANG Driver for ADVA FSP-150 Device .8
מימוש  Netconf/YANG Driverעבור  Adva FSP-150בבקר .OpenDayLight

