הפקולטה למדעי המחשב ,בניין טאוב
 15בנובמבר 2006
מטרת היום הפתוח הינה חשיפת סטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים לפעילות מעבדות המחקר
בפקולטה .מעבדות המחקר בפקולטה מקדמות את תחומי המחקר השונים ,דואגות להקמת תשתית
להעברת ידע ולשיתוף פעולה בין-אוניברסיטאי במחקר ובנוסף מקימות שיתוף הפעולה עם חברות ישראליות
הפעילות בשטחי המחקר שלנו.
במסגרת היום הפתוח יהיה ניתן לעבור בין עמדות תצוגה של המעבדות ,להתייעץ עם מהנדסי המעבדות,
להתרשם מהפעילות ולתכנן כיצד ניתן להשתבץ בפרוייקטים מעניינים הן בתחום המחקרי והן בשיתוף
פעולה עם חברות שונות .במקביל יתקיימו הרצאות קצרות על הפעילויות השונות בכל מעבדה ומעבדה.
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התכנסות וכיבוד קל

אודיטוריום 1
רשתות מחשבים ,מערכות מבוזרות,
מערכות נבונות ,עיבוד אינפורמציה קוונטית

אודיטוריום 2
גרפיקה ,עיבודי תמונה ,תכנון תוכנה,
ביולוגיה חישובית

המעבדה לרשתות מחשבים
איתי דברן
פעילות המחקר בתחומי אנליזה וניתוח של פרוטוקולים ,יישום
מחקרים משותפים ופרוייקטים בשיתוף עם תעשיית ההי-טק.

המעבדה לעיבוד תמונה גיאומטרי
ירון חונן
עיבוד תמונה גיאומטרי עם דגש על עיבוד תמונה תלת-ממדי
והסבר על פרויקטים נבחרים במעבדה בתחומי התעשייה השונים
כגון תמונות רפואיות ,בטחון ,אבטחה.

המעבדה למערכות נבונות
רונן קידר
פעילות המחקר בתחומי רובוטיקה ורובוטיקה רב סוכנית ,עיבוד
וניתוח תמונה ,עקיבה בווידיאו ,יישום המחקרים ופיתוח פרוייקטים
בשיתוף עם תעשיית ההי-טק.

המעבדה לפיתוח מערכות תוכנה
שחר דג
יוסברו תחומי הפעילות של המעבדה )הנדסת תוכנה ושיטות
פיתוח( ויסקרו המחקרים המובילים ) - veritechפרויקט באימות,
 - AOSDמחקר כלל אירופאי על תכנות מונחה אספקטים,
 - JTKכלי ניתוח ופיתוח ל (Java

הפסקה וכיבוד קל
המעבדה לעיבוד אינפורמציה קוונטית
מתי כ"ץ
מחקר אופטי בעיבוד אינפורמציה קוונטית .המחקר כולל פיתוח
מערכות לתקשורת קוונטית מוצפנת וכן פיתוח שערים לוגיים
קוונטיים.
המעבדה למערכות מבוזרת וכריית מידע
מקסים קוגן
מחקר בתחומי מערכות מבוזרות ומערכות לכריית מידע .מערכות
מרובות משאבים ,רשתות  ,ad-hocזכרון מבוזר ,מערכות לליקוט,
ניתוח ולימוד על בסיס מידע בקנה מידה גדול מאוד.

המרכז לגרפיקה וחישוב גיאומטרי
מירי בן-חן
פעילויות המחקר בתחומי גרפיקה ממוחשבת ,מידול
תלת -ממדי ,עיבוד גיאומטריה ,ויזואליזציה וגיאומטריה חישובית.
המרכז לביולוגיה חישובית
מרק זילברשטיין
פעילות מחקר בין-תחומי המשלב גנטיקה וביולוגיה ,מוסדי נתונים,
אלגוריתמים ומערכות מבוזרות

