לעתיד
מבט
תערוכת הפרויקטים השנתית
של בית הספר למדעי המחשב
תשע"ד

דרישות של אוניברסיטה

חוויה של מכללה
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מספר עמוד
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

שם פרויקט
A.B.SEE
interexts
Byzantine (Circular) Chess
Job#
WeddingBook
Res-Q
Gimmy
ChefAni
Talk To Me
WhatsPup
HollyMood
ImmediAID
sociaLang
ShopAdviser
multipath-tunneling
Oil Sheikh
DIMMY
Light up
TubeFM
Campus Car
InMotion
Personal touch
Plate-O: Eating Healthy, Together
Clubber
Minyan
MyWedd
CarManager
Road-Hero
Economics101
HOMATIC
EVENT MANAGER
SixPack
PicWithMe

מספר פרויקט
140101
140102
140103
140104
140105
140106
140107
140108
140109
140110
140201
140202
140203
140204
140205
140301
140302
140303
140304
140305
140306
140401
140402
140403
140404
140405
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140601
140602

מערכת רישום נוכחות
smart home
DogMaster
Lazy Notes

שם סדנה
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט
אינטרנט ותקשורת
אינטרנט ותקשורת
אינטרנט ותקשורת
אינטרנט ותקשורת
אינטרנט ותקשורת
טלפונים סלולאריים
טלפונים סלולאריים
טלפונים סלולאריים
טלפונים סלולאריים
טלפונים סלולאריים
טלפונים סלולאריים
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
יצירת מוצר תוכנה
מישחוק
מישחוק

שנה

.1

שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר עמוד
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

שם פרויקט
מערכת למעבדת שיניים
מערכת לניהול פניות
DiamondNet

מספר פרויקט
140701
140702
140703
140704
140705
140706
140707
140708
140709
140801
140802
140803
140804
140805
140806
140807
140808
140901
140902
140903
141001
141002
141003
141101
141201
141202
141203
141204
141301

פטרול
MAI WAY
Eazy Task
תמנע
MDA APP
HovNet
GooEdit
Paleography text alignment tool
Poses
Transface
AR Drone 2.0
Riding Companion
pici
SubSyncomatic
BeeTher
Lookate
Catch-Multiplayer Race
GPSuper
Friendly Reviews
upDate
RElax
Smart Scanner
Autonomous driving car
Stratego Ice vs Fire Bot
sofy
Smart Car Window
AndroTux
ilife
Smart Door Lock

141302
141303
141304
141305
141306
141307
141308

מערכת אבטחה ביתית בזמן אמת
Call & Find
smart fridge
ParkALot

שם סדנה
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
ניתוח מערכות
פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות
פיתוח אפליקציות
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט מתקדמות
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט מתקדמות
פיתוח בטכנולוגיות דוט נט מתקדמות
פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה
פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה
פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה
צה"ל
רשתות עצביות ובינה מלאכותית
רשתות עצביות ובינה מלאכותית
רשתות עצביות ובינה מלאכותית
רשתות עצביות ובינה מלאכותית
HOME COMMUNICATIONS
HOME COMMUNICATIONS
HOME COMMUNICATIONS
HOME COMMUNICATIONS
HOME COMMUNICATIONS
HOME COMMUNICATIONS
HOME COMMUNICATIONS
HOME COMMUNICATIONS

שנה

2

שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140101 :
שמות הסטודנטים המציגים :יוסי קציר ,מור וינברגר ,הילה גנון ,רון חממה
שם הפרויקטA.B.SEE :

שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
יישום לטלפונים חכמים מבוססי  Androidהמיועד לקידום עסקים בתחום האופטיקה .האפליקציה כוללת
בדיקת ראיה לקרוב ,בדיקת עיוורון צבעים ,בדיקת  ,AMDבחירת מסגרת משקפיים אישית מתוך מאגר
נתון ,השוואת מחירים בין מסגרות משקפיים שונות ,שמירת נתונים אישיים ואופציות נוספות.
היישום לטלפון משתלב כחלק ממערכת שרת-לקוח המאפשרת לספקים (חנויות אופטיקה) לבנות קטלוג
של מסגרות משקפיים למכירה המוצגות למשתמשים ,ולעדכן את המידע בהתאם למצב המלאי ,שינוי
מחירים ,מבצעים וכדומה.
הפרויקט כולל שימוש בטכנולוגיות הבאותJava, Android, JSON, Tomcat, JavaScript, HTML5, CSS3, :
 JPAו.Google Application Engine -

שנה

3

שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140102 :
שמות הסטודנטים המציגים :נטלי אלזרע ,אלכסנדרה פוליאקוב ,הילה קוקר ,צליל גולדברג
שם הפרויקטInterexts :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
אתר  Interextsמהווה פלטפורמה חברתית שמטרתה לקשר בין אנשים בעלי תחומי עניין קרובים
באמצעות אירועים משותפים .האתר מנהל ומציג מידע על אירועים בתחומים שונים ,ומאפשר לכל חבר
באתר להיחשף ,להכיר ולהשתתף באירועים על פי העדפותיו .מנוע החיפוש שיצרנו מאפשר איתור אירועים
לפי מיקום ,נושא ומאפיינים של קהל היע .ד מידע סטטיסטי על קהל היעד הצפוי בכל אירוע נאסף ,מוצג
ונתמך על ידי מנגנון החיפוש של האתר ,כך שחברי האתר יכולים להתמקד באירועים מתאימים יותר גם
מבחינת החתך החברתי (גיל ,תחביבים וכדומה) של המשתתפים הצפויים באירוע.
הפרויקט פותח באמצעות  ASP.NET MVC5תוך שימוש ב Entity Framework -לגישה לבסיס נתונים
 .SQL Serverכמו כן נעשה שימוש בטכנולוגיות  Ajax, jQuery, JavaScript, CSS3, HTML5וכן בספריית
 bootstrapשל  .Twitterהאתר מותאם לכל הדפדפנים ,מכשירי סלולר וטאבלטים.

שנה

4

שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140103 :
שם הסטודנט המציג :אולג קולסניצ'נקו
שם הפרויקטByzantine (Circular) Chess :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
הפרויקט הוא יישום של משחק שחמט עגול לטלפונים סלולאריים מבוססי אנדרואי .ד שחמט עגול הוא
וריאציה של משחק השחמט הסטנדרטי ,שבה במקום לוח המשחק הריבועי יש לוח עגול .החוקים דומים
לחוקים של שחמט רגיל ,עם התאמות נדרשות למבנה הלוח המיוח .ד בניגוד לשחמט רגיל ,עבורו זמינים
יישומים קיימים רבים ,לא מצאתי יישום של שחמט עגול לאנדרואי .ד האפליקציה מאפשרת משחק רשת של
אחד על אחד מול שחקן אנושי אחר דרך האינטרנט.
הפרויקט פותח בשפת  Javaתוך שימוש ב.Android API -

שנה
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שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140104 :
שמות הסטודנטים המציגים :תומר קופל ,נופר כוכב
שם הפרויקטJob# :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
אתר ( Job# (JobSharpהינו אתר אינטרנט המספק שירותי התאמה בין מחפשי עבודה לבין מעסיקים.
הייחוד של  Job#בהשוואה לאתרי דרושים אחרים הוא במנגנון ההתאמה שלו Job# .מבוסס על מנגנון
אוטומטי המאתר התאמה מרבית בין מועמדים לבין מעסיקים ,ללא התערבות אדם ,על בסיס נוסחה שפיתחנו.
בין המאפיינים של אתר :Job#
• מאפשר שליטה של המועמד על המעסיקים שיקבלו את פרטיו.
• מחפשי עבודה נחשפים רק למשרות המתאימות להן בהתאם לקישוריהם וניסיונם.
• מאפשר למעסיק לתמחר את כישורי המועמד ובכך להיחשף רק למועמדים מתאימים יות .ר
• אפשרות בקשה לתיאום ראיון עבודה למועמד רלוונטי דרך המערכת.
הטכנולוגיות בהן השתמשנו בפיתוח המערכתJava EE, MongoDB, AJAX, Java Script, JQuery, HTML :
ו.CSS-

שנה
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שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140105 :
שמות הסטודנטים המציגים :רועי דיסטלר ,עידן דוידיאן ,מולי דיין
שם הפרויקטWeddingBook :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
אתר האינטרנט  WeddingBookמאפשר למתחתנים ליצור פרופיל חתונה אינטרנטי אשר אותו הם יכולים
לחלוק עם המוזמנים לחתונתם.
האתר מלווה את המתחתנים ואורחיהם החל משלב ההזמנה לחתונה ועד לאחר החתונה ,ומאפשר פעולות
שונות ,כולל הצגה וצפייה בפרטי החתונה ,אישור/דחייה של הגעה לחתונה ,העלאה ושיתוף תמונות שצולמו
בחתונה (כולל תמונות שצולמו על ידי האורחים) ועו .ד
האתר נבנה בטכנולוגית  .ASP.NET MVC5העבודה מול בסיס הנתונים מתבצעת באמצעות .Entity Framework
האתר משתמש ב MVC -לשילוב צד שרת וצד לקוח .צד השרת נכתב ב C# / C# Razor-ליצירה דינמית של
עמודים .צד הלקוח נכתב ב HTML 5, CSS 3, Java Script -ו.JQuery -

שנה
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שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140106 :
שמות הסטודנטים המציגים :אלון ברימ ,ר עידן להב
שם הפרויקטRes-Q :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
 Res-Qהוא פתרון ייחודי משולב תוכנה-חומרה לטלפונים חכמים המאפשר שליחת אותות מצוקה באמצעות
צמיד המתקשר עם המכשיר הסלולארי .אותות המצוקה מועברים במגוון ערוצים כגון חיוג טלפוני ,הודעות
 ,SMSדואר אלקטרוני ורשתות חברתיות.
היכולת לתקשר עם גורמי הצלה במהירות יכולה למנוע אסון ולסייע בהענקת עזרה ראשונה בעת מצוקה .אנו
חיים בעידן בו קיימות אינספור דרכי התקשרות ,אך כשזה מגיע לחיים ומוות ישנה דרך התקשרות אחת כיום
והיא לחצן המצוקה אשר מעביר אותות מצוקה למוקד אליו הלקוח מנוי .עם  ,Res-Qהקריאה לעזרה קלה
ומהירה מתמי .ד הקריאה תישלח למוקד בעזרת לחיצת כפתור על גבי צמיד המצוקה המחובר בטכנולוגית
 Bluetoothלטלפון הסלולארי .בנוסף יישלחו אותות מצוקה לאנשי קשר מוגדרים מראש באמצעות דואר
אלקטרוני ,SMS ,פרסום סטאטוס בפייסבוק ועו .ד כל קריאה כזו תכיל מידע לגבי מיקום גיאוגרפי ושעת
הקריאה .בנוסף ,האפליקציה מאפשרת גם הושטת עזרה בעזרת הצגת קריאות המצוקה הקיימות על פי
קירבה.
המערכת בנויה מחמישה רכיבים עיקריים :אפליקציית אנדרואיד ,צד שרת בשפת  JAVAמבוסס ,Spring
מסד נתונים  ,MySQLצמיד המצוקה נבנה על בסיס מעגל  Arduinoבגודל מטבע ,ואפליקציית  Webלניהול
המערכת ב WordPress -עם .AngularJS

שנה
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שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140107 :
שמות הסטודנטים המציגים :מאור וייס ,ניקולא קלק
שם הפרויקטGimmy :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
 Gimmyהיא אפליקציית אנדרואיד המשמשת כמאמן אישי במכון כוש .ר האפליקציה מסייעת למשתמש
לאורך האימון על ידי הקראת תרגילים מתוכנית האימון וארגון זמנים למנוחה .רמת הקושי של האימון
מותאמת למתאמן במטרה להגיע לאימון אפקטיבי יות ,ר רציף וללא הפסקות ממושכות Gimmy .משמשת
גם כאפליקציה חברתית המאפשרת היכרות בין מתאמנים וקביעת אימונים משותפים ,כשההתאמה בין
מתאמנים מתבססת על רמת קושי ,זמני אימון ,מיקום וקריטריונים נוספים.
האפליקציה מבוססת על פלטפורמת אנדרואיד וממומשת ב .Java -השרת מבוסס על טכנולוגיית
.Google App Engine

שנה
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שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה
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מספר פרויקט140108 :
שמות הסטודנטים המציגים :שניר אמסלם ,גל דגני ,ערן רבינר
שם הפרויקטChefAni :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
אם תמונה שווה אלף מילים ,סרטון שווה אלף תמונות ChefAni .הוא אתר מתכונים ייחודי היוצר באופן
אוטומטי לכל מתכון באתר סרטון המציג את הכנת המתכון על כל שלביו .הצגת מתכון כסרטון (בנוסף לטקסט)
מעשירה את חוויית המשתמש ומצמצמת את הסיכוי לטעויות .הסרטונים ממחישים את שלבי ההכנה הדרושים
באמצעות אנימציות ידידותיות למשתמש.
למיטב ידיעתנו אין כיום אתרים דומים המאפשרים הצגת סרטונים של מתכונים מבלי לדרוש מהמשתמש
המוסיף את המתכון צילום של הכנת המתכון ,פעולה הדורשת ידע והשקעה שאינם מתאימים לכל אח .ד
ב ChefAni -הזנת מתכון חדש היא פשוטה ביות .ר המשתמש נדרש להגדיר את הרכיבים הנדרשים ושלבי
ההכנה בצורה מובנית ,על פי הנחיות פשוטות של האת ,ר וסרטון אנימציה מתאים עבור המתכון נוצר אוטומטית
על ידי האת .ר
הפרויקט משלב צד שרת וצד לקוח .השרת כתוב ב Java -ורץ על  .Google App Engineהמתכונים מאוחסנים
בבסיס נתונים  DataStoreשהגישה אליו היא באמצעות  .JDOהסרטונים נוצרים בשפת .processing
התקשורת בין צד לקוח לצד שרת מתבצעת בטכנולוגיית  .Ajaxדפי האתר משלבים HTML, CSS, JavaScript
ו.Applets -
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מספר פרויקט140109 :
שמות הסטודנטים המציגים :טומי ברהום ,פליקס אבדיאייב ,תומר אורנשטיין
שם הפרויקטTalk To Me :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
פרויקט  Talk To Meפותח על מנת לשרת צורך ממשי של מטופלים שסובלים מאפאזיה  -אובדן או פגיעה
ביכולות שימוש בשפה .המערכת מאפשרת למטופלים תרגול עצמאי לשיפור כושר הדיבו ,ר בשעות ובקצב
שמתאים להם .פיתוח המערכת נעשה בליווי קלינאית תקשורת.
עבור המטופל פותחה לומדה אינטראקטיבית מבוססת אנדרואיד (המיועדת לריצה בעיקר על טאבלטים) ,עם
תכניות תרגול ברמות קושי שונות .בתרגילים מוצגות למטופל מילים או מפתחי פה כתמונות וטקסט בליווי
קול ,הוא מתבקש להגות מילים אלו ומקבל משוב על הצלחתו.
עבור המטפל פותחה אפליקציית ניהול המאפשרת הוספה ועריכת תרגילים ומעקב אחרי התקדמות מטופלים.
צד השרת נכתב ב .NET-תוך שימוש ב .NHibernate, WCF Rest Service -האחסון של בסיס הנתונים ואירוח
ה WCF service -נעשה בענן  .Microsoft AZUREאפליקציית המטופל נכתבה ב Java -לאנדרואיד משולבת
שימוש ב API -של  Googleלזיהוי קולי .אפליקציית הניהול נכתבה ב Java -עם .Swing
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מספר פרויקט140110 :
שמות הסטודנטים המציגים :עדי בוטנרו ,אמיר רוסרט ,ניר מרקל-גולן ,קרן דנן
שם הפרויקטWhatsPup :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :אינטרנט
תקציר הפרויקט:
הטלפון החכם משמש אותנו במשימות שונות ומגוונות בחיי היום יום .המטרה בפרויקט זה הייתה להתמקד
בבעלי כלבים ולסייע להם בטיפול בכלב .מכשיר הטלפון לא יכול עדיין להוריד את הכלב במקומכם ,אבל
היישום שפיתחנו מאפשר להפוך את המטלה לנעימה יות .ר
האפליקציה מאפשרת לבעלי כלבים למצוא מקום לשחרר את כלביהם מבלי חשש לקבלת קנס ,ובנוסף
מסייעת להפגיש את כלביהם עם כלבים אחרים באזור מגוריהם .לאחר פתיחת חשבון והגדרת פרופיל של
הכלב ובעליו ,ניתן לחפש בקלות גינות קרובות למיקום הנוכחי ,לצפות בפרטי הגינה (כגון דירוג ,שירותים,
הערות או חוויות ממשתמשים אחרים) ,וכן לדעת בזמן אמת מי נמצא בגינה .האפליקציה נותנת ערוץ תקשורת
נוסף בין בעלי כלבים לקביעת מפגשים משותפים ,על מנת להפוך את חווית הטיול עם הכלב למהנה יותר עבור
הכלב ועבור הבעלים.
הפרויקט משלב מגוון רחב של טכנולוגיות בצד השרת ובצד הלקוח ,כולל Java Servlets, JSON, JPA, HTML5,
 .CSS3, JavaScript, jQuery / jQuery Mobile, Google Maps APIהפרויקט הותקן ופועל על שירות הענן של
.Google - Google Application Engine
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מספר פרויקט140201 :
שמות הסטודנטים המציגים :אביחי מוקתד ,ר בר שאולי ,דור פלמ ,ר מאור קצב
שם הפרויקטHollyMood :
שם המנחה :ד"ר אסנת מוקרין
שם הסדנה :אינטרנט ותקשורת
תקציר הפרויקט:
רגש .מעוז היצירה .הסיבה האמיתית שבגללה אנו מתחברים ליצירה כלשהי ,או לסרט בפרט ,היא מה שהוא
גורם לנו להרגיש .בדיוק בשביל זה יש את .HollyMood
 HollyMoodהיא אפליקציית המלצת סרטים לאנדרואיד המאפשרת למשתמש לקבל המלצות על סרטים
לפי מצב רוחו הנוכחי .כל הסרטים במאגר המידע נותחו ,כאשר כל סרט קיבל דירוג של כל הרגשות המאפיינים
אותו .לאחר שהמשתמש ציין את מצב רוחו הנוכחי (מצב רוח הוא בעצם איחוד של כמה רגשות) ,האפליקציה
תמליץ למשתמש על הסרט המתאים ביותר לפי הדירוג של כל הרגשות המוכלים במצב רוחו.
כמו כן ,המשתמש יוכל לבחור את הסרטים המועדפים עליו ,לשמור אותם בפרופיל האישי שלו (ניתן להיכנס
עם פרופיל הפייסבוק או להירשם) ,ולקבל המלצות נוספות לפי טעמו האישי.
מתרגשים?
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מספר פרויקט140202 :
שמות הסטודנטים המציגים :מקסים מסטרנקו ,יניב נורמן ,אנדריי מוזיקנט
שם הפרויקטImmediAID :
שם המנחה :ד"ר אסנת מוקרין
שם הסדנה :אינטרנט ותקשורת
תקציר הפרויקט:
 ImmediAIDהיא מערכת לטיפול במקרי חירום רפואיים אשר מאפשרת מתן טיפול מהיר ויעיל יותר עבור
צוות רפואי המגיע למקום האירוע ,תוך השמת דגש על טיפול באוכלוסיות הנמנות עם קבוצות סיכון.
אפליקציית  Androidייעודית תאפשר למשתמש רשום להזמין עזרה רפואית דחופה בלחיצת כפתו ,ר תוך
שיתוף מידע רפואי שלו כמו גם מצבו הנוכחי ,ובלי צורך לערב גורם אנושי נוסף .קריאת המצוקה תגיע לשרת
מרכזי ותנותב אל צוות האמבולנס הקרוב ביותר למקום האירוע ,באמצעות אפליקציה ייעודית בטאבלט.
הודות לחיישני מיקום ,קול ווידאו הנמצאים במכשירי טלפון מודרניים ,יוכל הצוות הרפואי להעריך את מצבו
של שולח הקריאה טרם הגעתם למקום ,ולהתכונן טוב יותר למצבי קיצון רפואיים .המערכת מאפשרת לנציג
שירות לעקוב אחר האירועים ולקבל החלטות מנהליות במידה ומוצא לנכון.
מערכת  ImmediAIDמשלבת בין טכנולוגיות מהחדישות בשוק ,עם דגש על שירות מהי ,ר מה שמאפשר טיפול
יעיל בכל קריאה.
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מספר פרויקט140203 :
שמות הסטודנטים המציגים :אביב שפי ,ר אבי אסרף ,דניאל רחמים ,חן נבון
שם הפרויקטsociaLang :
שם המנחה :ד"ר אסנת מוקרין
שם הסדנה :אינטרנט ותקשורת
תקציר הפרויקט:
אפליקציית אנדרואיד ללימוד שפות ,המאפשרת למשתמשים ללמוד שפות הן מול האפליקציה והן מול
המשתמשים האחרים ,ובכך מביאה לידי ביטוי את צד ה .social -כך למשל יכולים המשתמשים לשחק
במשחקים שונים לשיפור השפה ,מול משתמשים אחרים ,וכן ללמוד שפה חדשה כאשר מודל הפעילות
הוא מורה-תלמי .ד כל משתמש יוכל לצבור נקודות באמצעותן יוכל לפתוח פיצ'רים נוספים כמו לימוד שפה
נוספת/הרחבת תכנית לימו .ד
האפליקציה מומשה באמצעות  MongoDBעבור בסיס הנתונים ,בשרת  Node.jsוכן כלי הפיתוח
.Google Translate API
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מספר פרויקט140204 :
שמות הסטודנטים המציגים :ליאור פרייס ,ענת רעי ,יעל פרי ,מיכל נאו ,ר עדי חפץ
שם הפרויקטShopAdviser :
שם המנחה :ד"ר אסנת מוקרין
שם הסדנה :אינטרנט ותקשורת
תקציר הפרויקט:
 ShopAdviserהיא אפליקציית תוסף חברתי לאתר  shopyourway.comהמוסיפה את הצד החברתי
לקניות באינטרנט .האפליקציה מותאמת לשימוש הן ב web -והן ב .)Android) Mobile -בימינו ,כשהכול
קורה באופן מיידי וכולם זמינים מכל מקום ,נרצה לאפשר חווית קניה משותפת מכל מקום ומכל מכשי .ר כמו
ללכת לקניון עם חברים ,ולהתייעץ עימם בנוגע למוצרים כאשר למעשה כל אחד נמצא במקום אח .ר
האפליקציה מאפשרת יצירת קבוצה  ,on the flyשיתוף מידע בין חברי הקבוצה ומאפשרת להפוך את
הקניה לחוויה חברתית .המידע והתמונות משותפים בין כל חברי הקבוצה בצורה אינטראקטיבית ובזמן אמת.

שנה

16

שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה

82862-hovert TakzirimA4_Bitzua-0714

מספר פרויקט140205 :
שמות הסטודנטים המציגים :רם פליסקין ,מאור בין
שם הפרויקטmultipath-tunneling :
שם המנחה :ד"ר אסנת מוקרין
שם הסדנה :אינטרנט ותקשורת
תקציר הפרויקט:
מטרת הפרויקט היא הגדלת רוחב הפס תוך שיתופי תעבורה בין חיבורי אינטרנט שונים ,וזאת תוך פיצול
 TCP Streamיחיד לרכיבי רשת נוספים .לדוגמה ,טלפונים סלולריים.
כלומר ,בהינתן חיבור לקוח-שרת יחיד ,נוכל להרחיבו באמצעות פיצול ה stream -דרך רכיבי רשת נוספים,
בעלי ניתוב לשרת וללקוח ,וזאת תוך שמירה על שקיפות מלאה מצד האפליקציה.
שימוש בטכנולוגיית  MultiPath TCPעל מנת לפצל  TCP Connectionיחיד על גבי מספר כרטיסי רשת,
וניהול ממסור התעבורה מעל רכיבים אשר אינם תומכים ב.MultiPath TCP -
פיתוח שכבה חדשה ,מקבילה לשכבת ה ,Transport -התומכת בריבוי מסלולי תקשורת בין זוגות מחשבים
והצגתם כ TCP connection -יחיד לשכבת ה.Application -
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מספר פרויקט140301 :
שמות הסטודנטים המציגים :יותם ברק ,צחי ברקת ,רונן דרוק ,ר ארז עטר
שם הפרויקטOil Sheikh :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :טלפונים סלולאריים
תקציר הפרויקט:
משחק  Strategic-Social-Multiplayerלפלטפורמות  Androidו ,iOS-בו מתמודד השחקן מול חברו
( )One-On-Oneעל גילוי שלוליות נפט חבויות ושאיבתן מלוח המשחק של היריב ,תוך שימוש בכלים אותם
רכש או קיבל לאורך התקדמותו במשחק .האתגרים איתם מתמודד השחקן לאורך המשחק מתבטאים
באסטרטגיית מיקום שלוליות הנפט וכלי המגננה על לוח המשחק ,בבחירת יריביו (מ Facebook-או חברים
שרירותיים המוצעים לו) ,בניהול ושימוש חכם בכלי המשחק ,ועו .ד ככל ששחקן צובר ניסיון ומתקדם ברמתו,
נפתחים בפניו כלים נוספים ומשוכללים יות ,ר מידת הרווח הפוטנציאלי ממתחריו גדולה יותר וגם רמת יריביו
מאתגרת יות .ר
 Oil Sheikhהוא משחק מיוחד ומקורי ,רווי אנימציות ,אפקטים ויזואליים וסאונד ,אשר פותח בטכנולוגיות
מתקדמות ,כולל monogame Open-Source XNA, monotouch, FacebookAPI, mongoDB, Java
.Servlets-Based Server, Android SDK, iOS SDK
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מספר פרויקט140302 :
שמות הסטודנטים המציגים :ורוניקה לזרב ,דור פרלה
שם הפרויקטDIMMY :

שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :טלפונים סלולאריים
תקציר הפרויקט:
 DIMMYהוא משחק הרפתקאות מחשבתי ,חדשני וייחודי .הדמות הראשית של המשחק ,DIMMY ,היא יצור
מעולם החלומות שיש לו היכולת לעבור בין עולמות שונים .הייחודיות של המשחק מתבטאת בסיטואציות
שונות שבהן השחקן נדרש לעבור ממצב של דו מימד למצב של תלת מימד וחוזר חלילה כדי להתקדם
בשלבי המשחק.
המשחק פותח בטכנולוגיה חדשה יחסית ,Unity3D ,המאפשרת פיתוח משחקים על בסיס שפת  C#למספר
רב ומגוון של פלטפורמות כגון Android, PC, IOS, Linux, XBOX :ועו .ד בפרויקט התמקדנו בפיתוח המשחק
עבור מכשירי  Androidו PCs -שמריצים את מערכת ההפעלה .Windows 7/8
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מספר פרויקט140303 :
שמות הסטודנטים המציגים :נועם מימון ,יבגני שרמן ,סיגל הודלי
שם הפרויקטLight up :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :טלפונים סלולאריים
תקציר הפרויקט:
מערכת "בית חכם" המאפשרת שליטה ברכיבי החשמל בבית באמצעות הטלפון הסלולארי והמחשב .הדגש
בפרויקט הוא על התקנה פשוטה ועלויות מערכת נמוכות .אין צורך בחציבה בקירות וברכישת מתגים חכמים
יקרים Light up .היא מערכת חכמה המותקנת בארון החשמל בבית ושולטת בניתוב הבית הקיים ,כך שלא
צריך להיות בעשירון העליון כדי ליהנות מבית חכם.
המערכת תומכת בפעולות סטנדרטיות של מערכות בתים חכמים ,כגון הדלקה וכיבוי רכיבים בבית ויצירת
קבוצות רכיבים משותפות ,וכן בפעולות מתקדמות יותר שלא נתמכות במערכות רגילות ,כולל תמיכה מורחבת
בשעוני שבת ,ניהול הרשאות ,חישוב עלויות צריכת חשמל ,ועו .ד
הפרויקט מורכב משלוש שכבות:
• חומרה – מחשב ( Raspberry piבעלות של כ $30 -ובגודל של כרטיס אשראי) המחובר פיזית לארון חשמל
ולנתב האינטרנט.
• תוכנת שרת מבוססת  Java, Servletsובסיס נתונים שפיתחנו למחשב ה.Raspberry pi -
• אפליקציית צד לקוח ידידותית ונוחה לתפעול עם התאמה במיוחד לטלפונים סלולאריים .מבוססת HTML5
 CSS, Java Script,ו.jQuery-
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מספר פרויקט140304 :
שם הסטודנט המציג :אלירן גושן
שם הפרויקטTubeFM :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :טלפונים סלולאריים
תקציר הפרויקט:
 TubeFMהיא אפליקציית מוסיקה לטלפונים סלולאריים מבוססי  Androidהמאפשרת השמעת מוסיקה
לפי הטעם האישי של המשתמש .המוסיקה מנוגנת באמצעות קליפים מ YouTube -וניתן ליצור ערוצי
קליפים מוסיקליים ללא צורך בהרשמה או חשבון משתמש ב .YouTube -באמצעות האפליקציה תוכלו
לשמוע מוסיקה בצורה אוטומטית בדומה לתחנת רדיו ,אבל בתוספת אפשרויות של נגן (כמו לדוגמא דילוג
לשיר הבא) .בנוסף תוכלו להשתמש בפלייליסטים ,לראות את ההיסטוריה של הערוצים בהם צפיתם ,לקבל
המלצות למוסיקה הדומה לטעמכם ולחפש מוסיקה ע"פ אמנים או ז'אנרים.
הפרויקט כולל יישום לקוח לטלפון הסלולארי המקושר לשרת מרכזי .צד הלקוח כתוב ב Java -ונתונים נשמרים
מקומית בבסיס נתונים  .SQLiteצד השרת כתוב ב JavaScript-ו node.js-עם בסיס הנתונים .MongoDB
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מספר פרויקט140305 :
שמות הסטודנטים המציגים :שרון בירנבוים ,יוני פרנק ,מור כהן
שם הפרויקטCampus Car :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :טלפונים סלולאריים
תקציר הפרויקט:
לאור השליטה הבלתי מעורערת של טלפונים חכמים בחיי היומיום של כמעט כל אדם ובפרט בחיי הסטודנטים,
ובשילוב העובדה כי אחזקת רכב כרוכה בעלויות גבוהות לסטודנט הממוצע ,פותחה אפליקציית Campus Car
אשר נועדה ליצור אפשרות לתחבורה שיתופית בין סטודנטים בקמפוס.
באמצעות האפליקציה ,סטודנטים יכולים לפרסם ולחפש טרמפים חד פעמיים ו/או קבועים ()Car Pooling
אל המכללה וממנה .האפליקציה משתמשת במנגנון חכם של חיפוש טרמפים בהתאם למערכת השעות של
הסטודנט ,ובהתאם לשינויים דינאמיים (ביטול הרצאה ,הוספת שעות תגבור וכד') במערכת השעות הקבועה
של הסטודנט.
יעדי הפרויקט בעיקרם הם :מציאות תחבורתית נוחה יותר בקרב הסטודנטים ,סביבה ירוקה יותר ,חיסכון
כלכלי ,חיסכון בזמנים ,ומוצר דיגיטלי שיוצר קשרים חברתיים ולא בא על חשבונם.
צד ה client -נבנה בשפת  JAVAבסביבת  Eclipseבעזרת  .Android SDKצד השרת נבנה בשפת  ,C#החיבור
ל DB-נעשה באמצעות  Entity Frameworkבתצורת  ,DB firstושכבת התקשורת ע"י טכנולוגיית .WCF
ה data-בין צד הלקוח לצד השרת עובר באמצעות אובייקטי  Jsonע"י פרוטוקול תקשורת שנקבע מראש.
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מספר פרויקט140306 :
שם הסטודנט המציג :שלומי שאדי
שם הפרויקטInMotion :
שם המנחה :ד"ר אילן קירש
שם הסדנה :טלפונים סלולאריים
תקציר הפרויקט:
 InMotionהיא ספרייה ההופכת את מכשיר האנדרואיד לבקר מבוסס תנועה ,ומאפשרת תפעול יישומי
אנדרואיד באמצעות תנועות הגוף .הספרייה משתמשת במצלמת המכשיר לזיהוי תנועות ,ומעדכנת את
האפליקציות המשתמשות בה על כל תנועה שזוהתה באזור הצילום .באופן זה ,מאפשרת InMotion
לאפליקציות העושות בה שימוש שליטה ותפעול באמצעות תנועה פיזית בלב .ד
 InMotionמציעה  APIפשוט וקל לשימוש ,המאפשר להתחבר אליה בקלות וליצור משחקים ויישומים אחרים
מבוססי תנועה ,שבאמצעותם ניתן לחוות את האנדרואיד לא רק בקצות האצבעות ,אלא עם כל הגוף.
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מספר פרויקט140401 :
שמות הסטודנטים המציגים :פבל קומיס ,ר מעיין גיספן ,אריק חברוני ,מאי דר
שם הפרויקטPersonal touch :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנה :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
תקציר הפרויקט:
 Personal touchהוא מוצר המאפשר לבעלי עסקים לעקוב אחר תנועת הלקוחות בבית העסק שלהם.
מעקב זה נעשה על ידי זיהוי כתובת ה MAC-של המכשיר הסלולארי של הלקוח וסיווג לקוחות אלה לפי
העדפותיהם.
הנתונים שנאספו מאפשרים שליחה ממוקדת של קופוני קניה ללקוחות רלוונטיים בלב .ד בנוסף ,לבעלי
העסקים תהיה גישה לאתר החברה ,שם יוכלו לראות סטטיסטיקה על בית העסק שלהם ,היסטוריית פעולות,
וכמו כן ,יוכלו ליצור קמפיינים שיווקיים עבור לקוחותיהם.
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מספר פרויקט140402 :
שמות הסטודנטים המציגים :רוני אלטמן ,עד אטיאס ,הדס אל-חי ,סלבה בלבנוב
שם הפרויקטPlate-O: Eating Healthy, Together :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנה :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
תקציר הפרויקט:
אפליקציית מובייל חברתית מבוססת מיקום ,הנותנת מענה לטרנד החם ביותר בענף המסעדנות – שמירה על
אורח חיים בריא .בעולם המערבי קיימת עלייה מתמדת במספר האנשים הבוחרים לאמץ אורח חיים תזונתי
מותאם ,אשר שם את הבריאות במרכזו (טבעונים ,צמחונים ,אנשים בעלי רגישות ללקטוז/גלוטן/סוכר וכדומה).
 Plate-Oמוצאת עבור המשתמש מנות בריאות בסביבתו לפי העדפותיו התזונתיות ,ומגדילה את חשיפת
המנות הבריאות הקיימות כיום במסעדות השונות ,לאו דווקא מסעדות אשר חרטו על דגלן את "אורח החיים
הבריא".
 Plate-Oמציגה ממשק ידידותי ונקי ,המבוסס בעיקרו על תמונות המנות אשר הועלו על ידי המשתמשים,
בתוספת תוכן אישי כגון תגובות ,ביקורות ,דירוג וכדומה.
בכניסה הראשונה ל ,Plate-O -בוחר המשתמש את פרופיל התזונה המתאים לו ,ובכך מאפשר לאפליקציה
ללמוד את אורח חייו ולסייע לו בבחירת המנה המתאימה ביותר עבורו.
בנוסף ,השימוש ב Plate-O -מספק חוויה חברתית משותפת – ומסייעת לקבוצות אנשים שרוצות לאכול
בריא יחדיו ,להגיע להחלטה המתאימה ביותר עבור כל אחד מחברי הקבוצה.
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מספר פרויקט140403 :
שמות הסטודנטים המציגים :חלי בניוש ,אוראל שרעבי ,מעיין רוזנברג ,ר גיל ברודנר
שם הפרויקטClubber :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנה :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
תקציר הפרויקט:
קלאבר  .Celebrating Becomes Easy -הדרך לערב מהנה ומוצלח מתחילה כאן.
רוצים לארגן יומולדת לחבר? לחגוג שחרור מהצבא? ליזום ערב גיבוש צוותי? הדילמה הקשה מכול היא
לאתר את המקום המתאים ביותר לאירוע  -מקום שיכלול מוזיקה טובה ,בעל מקום מפנק וקהל שכיף
להעביר איתו את הערב.
נשמע כמו משימה לא פשוטה  -אז מסתבר שלא!
קלאבר היא אפליקציה המאפשרת לחוגגים ליצור "מכרז" עבור אירוע שברצונם לחגוג  -כמות אנשים ,סגנון
מוזיקה ,אזור ,סוג מקום בילוי ועו .ד יחצ"נים ובעלי מקומות בילוי מתאימים יוכלו להגיש הצעות מחיר וגם
פינוקים וצ׳ופרים במטרה למשוך את החוגג להגיע אליו .במהלך התהליך ,עד החלטה על זוכה ,פרטי החוגג
חסויים ,וזאת על מנת לאפשר לו לשלוט בצורה מלאה ,נוחה ובטוחה בתהלי .ך
קלאבר מהווה שינוי משמעותי בתחום חיי הלילה ומאפשרת תקשורת דיסקרטית ,קלה ,ונוחה בין מקומות
הבילוי למבלים.
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מספר פרויקט140404 :
שמות הסטודנטים המציגים :מעיין תייס ,חלי גואטה ,ארז ראובן ,טובי מכלוף
שם הפרויקטMinyan :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנה :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
תקציר הפרויקט:
"מניין" – התאגדות של עשרה גברים יהודיים מעל גיל  13שהתקבצו במטרה להתפלל יחד כחובה הלכתית.
על פי ההלכה היהודית יש מצווה להתפלל מידי יום את שלושת התפילות (שחרית ,מנחה וערבית) ב"מניין".
ישנם מאות אלפי דתיים ,חרדים ומסורתיים אשר מתקשים לשלב במרוץ היומיומי את החיפוש אחר מניין
ולעיתים נאלצים לוותר על המצווה הבסיסית של תפילה.
על מנת להקל עליהם ,יזמנו את אפליקציית  .Minyanזו אפליקציית מובייל המאתרת מניין קרוב עבור
משתמשיה ובכך עוזרת להם לנהל את חייהם בתנועה ,תוך הקטנת החשש שיגיעו למקום בו לא יצליחו
למצוא מניין לתפילה.
כאשר ישנם לפחות  10אנשים ,המשתמשים באפליקציה ,בעיתוי ובמרחב שהוגדרו מראש על ידי המשתמש
תופץ להם הודעה מהאפליקציה .כאשר לפחות  10מהם אישרו שברצונם להתפלל Minyan ,תנווט את כולם
למקום אחד בו הם יוכלו להתפלל יח .ד
אנו מאמינים כי היכולת למצוא מניין בקלות כה רבה ולשמור על המצווה הבסיסית של תפילה ,תוך שילוב
בחברה הכללית ,תייצר נאמנות לאפליקציה ושימוש שוטף ,יומיומי ותכוף של קהל המשתמשים בה.
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מספר פרויקט140405 :
שמות הסטודנטים המציגים :רם שיטרית ,קארין לחיאני ,לימור שחורי ,ליאור יפה
שם הפרויקטMyWedd :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנה :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה
תקציר הפרויקט:
מתחתנים? נרגשים ולא נושמים? רוצים משהו שיעזור בהכנות ,וגם יתעד את הרגעים הבלתי נשכחים ,כולל
אלו שבדיוק החמצתם?
 MyWeddהיא אפליקציית  Webלניהול מוזמנים ושיתוף מדיה בזמן אמת בחתונות .האפליקציה מאפשרת
שליחת אישורי הגעה וקבלת תשובה ב SMS -פשוט וגם במייל ,וכמו כן מעקב אחר האורחים שהגיעו בזמן אמת.
בזמן האירוע עצמו ,האפליקציה מאפשרת העלאה של מדיה (סרטים ותמונות) בזמן אמת לתוך "ענן אירוע
מקומי" ,המאפשר שיתוף כלל המדיה על גבי האינטרנט ,כך ששום רגע לא יישכח ,וגם מוזמנים שלא הצליחו
להגיע יוכלו להרגיש כאילו הם באולם.
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מספר פרויקט140501 :
שמות הסטודנטים המציגים :מעיין עלימה ,ארקדי גורקוב
שם הפרויקט :ניהול רכבים CarManager -
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
במציאות הישראלית כיום ,קיימים במשפחה מספר נהגים לכל כלי הרכב .במצב זה קשה לנהל מעקב מסודר
ומאורגן אחרי כל כלי הרכב .מטרת התוכנה לאפשר למשפחות ולצי רכב קטנים ,כגון קיבוצים או עסקים
מקומיים ,לנהל מעקב אחרי נסיעות וניהול הרשאות אישי באופן פשוט שאינו דורש התערבות פעילה ,בעלות
מינימאלית .יתרון נוסף של התוכנה הוא היכולת לשלוט על זמני הנסיעות של כל נהג.
התוכנה מורכבת מחיישן ( OBD (On Board Diagnosticורכיב אימובילייזר אלחוטי המורכבים ברכב .רכיב
ה OBD -מבצע מעקב אוטומטי אחר ביצועיו ומדווח באופן שוטף למאגר הנתונים הגלובלי.
הנהג מבקש אישור התנעה דרך אפליקציה ייחודית ורק כאשר ניתן לו האישור הוא יכול להתניע את הרכב.
מהשלב הזה האפליקציה עובדת בצורה אוטומטית ואוספת מידע על הנסיעה בזמן אמת .כך לדוגמה ,ניתן
לשלול מנער צעיר את היכולת להתניע את הרכב לאחר השעה שתיים בלילה .כלומר האפליקציה תענה
בשלילה ובכך "תאלץ" אותו להזמין מונית לביתו ,דבר שיכול להשפיע על כמות התאונות בדרכים – הורדת
נהגים בקבוצות סיכון מהכביש.
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מספר פרויקט140502 :
שמות הסטודנטים המציגים :ליאב הרשקוביץ ,שגיא פודינסקי ,שני בן-דוד
שם הפרויקטRoad-Hero :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
 Road-Heroהיא אפליקציית  Androidשמטרתה לשפר את הרגלי הנהיגה שלנו .האפליקציה מנסה לשבור
את המונוטוניות בנהיגה ,אשר מונעת מאתנו לתפקד בכביש על הצד הטוב ביות .ר לשם כ ,ך Road-Hero
משתמשת באלמנטים של משחק ,המוסיפים עניין והנאה לחוויית הנהיגה.
האפליקציה מזהה אירועים המתרחשים בעת הנהיגה ,ומתגמלת או קונסת את הנהג בנקודות על כל אירוע.
 Road-Heroמודיעה למשתמש איזה אירוע זוהה והאם הוא חיובי או שלילי ,ובכך מעודדת תהליך של
למידה אצל המשתמש .האירועים מזוהים על ידי עיבוד של כלל חיישני הטלפון ,בשילוב עם אלגוריתמים
מתחום ה .Computer Vision-האפליקציה מסוגלת לזהות סטייה מנתיב ,פנייה חדה ,בלימה פתאומית ועו .ד
האפליקציה תוכננה כך שלא תסיח את דעתו של הנהג – על המשתמש למקם את הפלאפון בעמדת העגינה
ברכב בתחילת הנסיעה ,ומאותו רגע אין צורך באינטראקציה נוספת עם המכשי .ר כמו כן ,האירועים שהאפליקציה
מזהה מדווחים גם בצורה קולית ,כך שהנהג אפילו לא נדרש להסיט את מבטו מהכביש .כל שנותר לו לעשות
הוא לנהוג בטוח יות ,ר עם .Road-Hero
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מספר פרויקט140503 :
שמות הסטודנטים המציגים :מיכאל לייב ,אריאל וייזר
שם הפרויקטEconomics101 :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
משחק סימולציה כלכלית מרובה משתתפים מבוסס טכנולוגיית  webאשר מטרתו צבירת כסף בשוק חופשי.
במהלך המשחק השחקנים קונים ,מייצרים ומוכרים מגוון מוצרים במספר ערים.
המשחק מאפשר לשחקן לבחור עיר התחלתית בה הוא מקבל מחסן שאליו הוא יכול לקנות מוצרים וכן סכום
התחלתי שבאמצעותו הוא יכול לקנות אותם .לכל עיר במשחק יש מוצרים המאפיינים אותה וזמינים לרכישה
ללא צורך בהובלה .בכל עיר קיימים מחסנים אשר ניתן לקנות או לשכור כאשר השחקן רוצה להתרחב ,זאת
מכיוון שלמחסן יש מגבלת קיבולת .כמו כן שחקן יכול להתרחב לערים אחרות אם יחפוץ בכ .ך
המוצרים הזמינים לקניה יכולים להימכר הלאה או לשמש כחומרי גלם למוצרים חדשים ,כאשר תהליך הייצור
מצריך רכישת מכונות מתאימות .השחקן יכול לקנות מוצרים משחקנים אחרים או מהמחשב ,ולכל קנייה
יחושב ויתווסף מחיר הובלה בהתאם.
מטרת המשחק היא לדמות שוק של חומרי גלם ומוצרים ולאפשר לשחקנים להתנסות בסימולציה של סביבה
כלכלית אמיתית ולהיות אנשי עסקים המנהלים ייצור ומסח .ר
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מספר פרויקט140504 :
שם הסטודנטית המציגה :דאנג פאם נגויט מן
שם הפרויקטHOMATIC :

שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
 ,HOMATICשליטה בסביבת המגורים מכל מכשיר המאפשר גלישה באינטרנט .מערכת  HOMATICהינה
תשתית מבוזרת לסביבת המגורים ,המערכת מורכבת מממשק ניהול אינטרנטי ( ,)WEBשרת ביתי ומודולים
זעירים המספקים יכולות ממוחשבות לניהול וניטור סביבת המגורים.
המערכת מבוססת על חומרה זולה ופתוחה ו SDK -נוח המאפשר פיתוח מהיר וזול של סוגי מודולים חדשים.
כל סוג מודול מתוכנת לביצוע פעולות ומתן התראות באמצעות ה SDK-המסופק.
על ידי רישום סוג מודול חדש במסד הנתונים האינטרנטי של המערכת יכולותיו ייחשפו וכאשר יחובר ()Pairing
לשרת ביתי ניתן יהיה לשלוח לו פקודות ולקבל ממנו התראות דרך ממשק הניהול.
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מספר פרויקט140505 :
שם הסטודנט המציג :אבירם שירי
שם הפרויקטEVENT MANAGER :

שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:

 EVENT MANAGERהוא כלי חדשני ומתקדם בתחום האירועים והשמחות .האפליקציה מהווה כלי עזר עבור
אנשים המתכננים אירוע באולם ,בביתם הפרטי ,או בכל מקום אחר שיחפצו בו.
התוכנה מאובזרת בממשק ידידותי ונוח לתפעול ומאפשרת למשתמש לתכנן את האירוע בקפידה תוך כדי
הכוונת המשתמש לפרמטרים המרכיבים אירוע.
בין היתר בתוכנה:
 ניהול רשימות מוזמנים הרכבת סקיצת אירוע וסידור שולחנות -שיבוץ אוטומטי/ידני של האורחים בשולחנות
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מספר פרויקט140506 :
שמות הסטודנטים המציגים :אורן ד ,ר אלון דנו ,ך יותם חכים ,רון גולדצימר
שם הפרויקטSixPack :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
 SixPackהינה מערכת חכמה לניהול ויצירת אירועים חברתיים .כאשר אנחנו רוצים להזמין משפחה או חברים
לארוחה או לאירוע פרטי ,סעודת ליל הסד ,ר צפייה משותפת במשחקי המונדיאל וכדומה ,יש צורך לנהל ולעקוב
אחרי פרטים רבים כמו מי מגיע ומי מביא מה (רק חסר לנו שמי שאמר שיביא בירה למשחק בסוף לא יבוא!)
באמצעות אפליקציית  SixPackניהול ומעקב אחרי האירוע הופך לפשוט והאירוע הופך להצלחה מובטחת.
בעזרת המערכת של  SixPackיכול כל אדם ליצור אירוע בצורה נוחה וקלה בעזרת השתתפות החברים.
המארגן יכול ליצור רשימת מוצרים ,להזמין חברים והמערכת תנהל עבורו את הכמויות הדרושות מכל מוצר
בהתאם לכמות האנשים אשר הצטרפו לאירוע .בנוסף המארגן והמוזמנים מקבלים מידע על התקדמות האירוע
עלפי נתוני אמת.
האפליקציה היא למעשה מעין "רשת חברתית" של אירועים פרטיים ויכולה לשמש גם כרשת חברתית לאירועים
ציבוריים ,כגון מסיבות פתוחות לקהל ,ארוחות קהילתיות וכדומה.
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מספר פרויקט140507 :
שם הסטודנט המציג :רגב דקל
שם הפרויקטPicWithMe :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
היום כל אירוע מרובה משתתפים מלווה בכמות לא נתפסת של תמונות וסרטונים שמתעדים אותו ,כמעט כל
צופה מחזיק סמארטפון ומצלם .מעבר לעניין הלא מנומס שבתופעה זו ,מדובר בבזבוז עצום של מידע ,הרי רוב
התמונות מציגות את אותו אובייקט ומאותן זוויות.
מטרת האפליקציה היא לאפשר לכלל הצופים להעלות את צילומיהם ולצפות בצילומים של אחרים .בעצם,
לתעד את האירוע ביח .ד משתמש יוכל ליצר "אירוע" חדש ,להגדיר מי יכול לצפות בתוכן שלו ,מי יוכל להוסיף לו
תמונות ,ואמצעי זיהוי (סיסמה  )QR,ולפרסם את האירוע באמצעות האפליקציה עצמה או ברשתות החברתיות.
משתמשים יוכלו לחפש אחר "אירוע" באמצעות שם או מיקום גיאוגרפי ,לצפות בתמונות מהאירוע וכמובן
להוסיף תמונות שלהם.
סינון של התמונות יעשה על ידי יוצר האירוע או על ידי כלל המשתמשים .משתמש יוכל לסמן תמונה כלא
נאותה ,ובמידה וכמות מסוימת של משתמשים סימנו תמונה כ ,ך היא תוס .ר בנוסף ניתן יהיה לדרג את התמונות
על פי הפופולריות שלהן .מאוסף התמונות שהתקבל ,יוצר האירוע יוכל ליצור אלבום או וידאו קליפ ולשתף
עם שאר המשתמשים באירוע.
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מספר פרויקט140508 :
שם הסטודנט המציג :איתי בכר
שם הפרויקט :מערכת רישום נוכחות
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
הפרויקט מציג פתרון למימוש מכונת רישום נוכחות תוך שימוש במנגנון תקשורת המבוסס קול .בימינו ,כשכולם
משתמשים במכשירים סלולריים חכמים ,נוכל להשתמש ביכולותיהם הפשוטות ביותר בשביל למצוא פתרונות
לרוטינות מיושנות.
במקום להשתמש במערכות של כרטיסים מגנטיים שעולות כסף רב ולא נוחות לשימוש ,אנחנו נשתמש
בסלולרי של משתמשי הקצה בשביל לזהות אותם .כאשר משתמש קצה יבקש לבצע רישום במערכת (כניסה
או יציאה) הוא יוכל להפעיל אפליקציה שתשדר מידע על גבי קול שתזהה אותו .המימוש למערכת יכלול
שלושה מרכיבים עיקריים :אפליקציה למשתמשי הקצה ,תוכנת האזנה למידע המשודר ממשתמשי הקצה,
ותוכנת ניהול למידע המוקלט בתוכנה.
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מספר פרויקט140509 :
שם הסטודנט המציג :עופר גואטה
שם הפרויקטSmart Home :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנה :יצירת מוצר תוכנה
תקציר הפרויקט:
פרויקט “ ”Smart Homeהוא מערכת עצמאית ( )Standalone Systemשמאפשרת שליטה ובקרה
מרוחקת על מגוון מוצרים ביתיים ועל ידי כך הופכת כל בית בפשטות ל"-בית חכם" .מערכת “”Smart Home
מורכבת ממספר חלקים מודולריים עיקריים שביחד מהווים מערכת שלמה שנועדה לאפשר שליטה וקבלת
סטטוס באמצעות הטלפון הסלולרי ( )SMSעל מערכות כגון :מערכת התאורה ,מערכת מיזוג האווי ,ר מערכת
הטלוויזיה ,דוד שמש ועו .ד בנוסף ,המערכת מאפשרת קבלת התראות לגבי פתיחת דלתות וחלונות ישירות
למכשיר הסלולרי של מספר משתמשים מוגדרים.
הפרויקט מהווה אינטגרציה של יחידות חומרה עליהם שולטת יחידת תוכנה שנכתבה בשפת  .Cהפרויקט
משתמש ביחידות החומרה הבאות:
• מעגל פיתוח של חברת  100MHzבשם  R™ eadyAVR-64ובה מעבד של חברת  Atmelמסוג .ATmega128
• מודול  GSMבשם  SIM900המאפשר חיבור לרשת הסלול .ר
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מספר פרויקט140601 :
שם הסטודנט המציג :מיכאל גייכמן
שם הפרויקטDogMaster :
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנה :מישחוק
תקציר הפרויקט:
רוב בעלי הכלבים אינם בעלי ידע רב בגידול כלבים .חוסר הידע הדרוש לגידול כלב יוצר לעיתים קרובות מצבים
לא נעימים עבור הכלב ועבור הבעלים ומשפחתו .במקרים מסוימים זה מגיע לאגרסיביות של הכלב כלפי
הסביבה ולוויתור ומסירת הכלב.
המשחק  DogMasterפותח על מנת להעשיר את הידע של בעלי כלבים לגבי ההתנהגויות של כלבם.
 DogMasterמפגיש את השחקן עם מצבים ודילמות מציאותיות מחיי היום יום של גידול כלב ומשלב גם
עובדות וטיפים מעולם הכלבים .הידע המוטמע במשחק נאסף וזוקק מתוך ראיונות עם מספר מאלפי כלבים
מקצועיים.
במשחק ,דמות של כלב שמשלים שלבים בטיול כנגד הזמן .קצב ההתקדמות דרך השלבים תלוי בעיקר בקצב
ההטמעה של הידע הנרכש במשחק.
 DogMasterזמין בשלב זה על פלטפורמת .Android
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מספר פרויקט140602 :
שמות הסטודנטים המציגים :גדי וילנ ,ר דקלה בכור
שם הפרויקטLazy Notes :
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנה :מישחוק
תקציר הפרויקט:
 Lazy Notesהיא אפליקציית ניהול ומעקב משימות שמעודדת את המשתמש להשלים את המשימות
שהגדיר לעצמו Lazy Notes .משפרת את המוטיבציה של המשתמש להשלים משימות בעזרת דמות
וירטואלית שהמשתמש מטפח .מצב רוחה של הדמות משתנה בהתאם לקצב ההתקדמות של המשתמש
בביצוע המשימות וכך נותנת לו חיווי גרפי ופידבק ועידוד חיצוניים להשלים את המשימות שחשובות לו.
 Lazy Notesמתממשקת ל Google Calender -וזמינה בשלב זה על גבי פלטפורמת .Android
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מספר פרויקט140701 :
שמות הסטודנטים המציגים :שני מלכא ,אלכס דוידוביץ
שם הפרויקט :ניהול מעבדת שיניים
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
תחום טכנאות השיניים הוא למעשה התחום היצירתי ביותר בעולם רפואת השיניים הכולל מבני פה מגוונים
והתקנים שונים אשר דרושים לתיקון שיניים או לשיקום מצבן ומצב הפה כולו .ההתקנים כוללים סתימות,
כתרים ,שיניים תותבות ועו .ד
רופא שיניים בודק את הפה של המטופל ובמקרה שמתגלה בעיה שיכולה להיפתר באמצעות מבנה זה או אחר
לשם השלמת חסרים או לשם תיקון ,הרופא דוגם את מבנה הפה ואת מבנה השיניים של המטופל ,ושולח את
הדגימה למעבדת שיניים .הדגימה מגיעה אל טכנאי השיניים שמתחיל בשיקום המבנה הקיים או בבניית מבנה
חדש לגמרי של ההתקן שנדרש .לאחר שהתקן זה מוכן ,רופא השיניים משתיל אותו בפה של המטופל.
מכאן ניתן להבין שכדי שטיפול השיניים יהיה מוצלח ,חובה בשיתוף פעולה ובתיאום מוחלט בין רופא השיניים
לבין טכנאי השיניים .המערכת שפיתחנו באה למעשה לאפשר תיעוד וניהול של התהליכים המבוצעים בין
מעבדת השיניים אל הרופאים/מרפאות בצורה ממוחשבת וממוכנת ,דבר שמונע איבוד חשבוניות מס והזמנות
שמתויקות בצורה ידנית ,ביצוע חיפוש ידני בספרים וניהול מעקב ידני אחר מה ששולם.
באמצעות המערכת ניתן יהיה לבצע את הדברים הבאים :ביצוע קליטת הזמנה להתקן שהוזמן ,הפקת דוחות
וביצוע חיפושים וסינונים על הזמנות ,רופאים/מרפאות וחשבוניות מס שהופקו ,הפקת חשבונית מס על פי
טבלת ריכוזים ,וכל זאת בצורה ממוכנת קלה ואינטואיטיבית יותר שאינה דורשת מאמץ רב ומונעת ניהול
ומעקב בצורה ידנית.
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מספר פרויקט140702 :
שמות הסטודנטים המציגים :יבגני סימקין ,אלעד סולמי
שם הפרויקט :מערכת לניהול פניות
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
האפליקציה הינה מערכת ייעודית עבור קו הקשב של הקהילה הגאה" :יש עם מי לדבר".
המערכת מאפשרת לנהל את פניות המטלפנים המתקבלות על ידי מתנדבי הקו.
ניתן לתעד את הפניות המתקבלות בבסיס הנתונים ,לבצע שליפה של סטטיסטיקות על פי פרמטרים מסוימים,
לבצע ניהול פשוט של מתנדבי הקו על ידי רכזי הקו ולגבות בקלות את בסיס הנתונים הקיים.
המערכת נכתבה בשפת  C#תוך שימוש בטכנולוגיות  WPF, WCFובסיס נתונים של .MySQL
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מספר פרויקט140703 :
שמות הסטודנטים המציגים :יעל חרמון ,גיא רג'יניאנו
שם הפרויקטDiamondNet :
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
 DiamondNetהינה אפליקציית מובייל אינטרנטית ( )Mobile Web Applicationאשר מסייעת ליהלומנים
לנהל את מלאי היהלומים שלהם בצורה חכמה ומסודרת ,על גבי מכשיר סלולארי .האפליקציה מאפשרת
ליהלומן גישה מלאה למלאי שלו ,מכל מקום ,בעזרת מכשיר סלולארי ובכך מנתקת את התלות של היהלומן
בגישה למחשב או למחברת רישום .בהתאם לכ ,ך האפליקציה מהווה כלי עזר בעת פגישות וביצוע עסקאות
מחוץ למשר .ד
האפליקציה מאפשרת ביצוע חיפוש חכם של יהלומים על פי צורת היהלום וכן לפי המשקל בקראט ,הצבע,
החיתוך והניקיון (תכונות הידועות בתור ה .)4C's: Carat, Color, Cut, Clarity -בנוסף מוצג לכל יהלום מזהה
הבריפקה שלו (מעטפה בתוכה שומרים את היהלום) וכן מספר התעודה הגמולוגית שלו.
לצורך הניהול השוטף של המלאי ,ביכולתו של היהלומן לעדכן תכונות יהלום ,להוסיף יהלומים חדשים ,למחוק
יהלום וכן לסמן יהלום שנמכ .ר בנוסף ,לצורך נוחיות היהלומן וכפלטפורמה לפרסום ,ניתן לבצע באפליקציה
חיפוש חברות יהלומים מובילות על פי תחומי פעילות (כגון :תיוו ,ך ניסור וביקוע) וכן אפשרות לחיוג מהיר
לחברות אלו מתוך האפליקציה.
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מספר פרויקט140704 :
שמות הסטודנטים המציגים :יאנה אייזנברג ,אלכסנדר סילוק
שם הפרויקט :פטרול
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
פטרול הוא אתר לניהול תורנויות בצבא .אתר זה נועד לפשט ולעשות את תהליך הקצאת התורנויות בצבא הוגן
יותר על ידי הכנסת מנגנונים אוטומטיים שישמרו על ההגינות בחלוקת המשימות בין החיילים ובין המדורים/
ענפים ושאר הקבוצות בשרשרת .כמו כן האתר ישמור את האילוצים של החיילים מפני סוגי שמירות שלא
הוכשרו אליהן או שיש להם פטור מהן ,ויחשב תורנויות חלופיות לצורך שמירה על הגינות.
אתר זה יכניס סדר בחלוקת המשימות בין החיילים ויכול לשמש גם לצורכי ניהול משימות בכל מקום עבודה אח .ר
האתר נכתב בטכנולוגיית .asp .net mvc
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מספר פרויקט140705 :
שמות הסטודנטים המציגים :טניה שרנוש ,ר יובל וקסמן ,מירי אוליאל ,יוסי היינה
שם הפרויקטMAI WAY :

שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
הקמת אתר למסעדת סושי בשם  MAI WAYאשר נמצאת באשקלון .מטרת האתר היא בראש ובראשונה
לפרסם את המסעדה ,להגדיל את רווחיה ,להביא אליה קהל לקוחות חדש ולשפר את השירות עבור הלקוחות
הקיימים.
האתר כולל בתוכו מגוון אפשרויות עבור הלקוחות כולל צפייה בתפריט המסעדה ,הזמנת משלוח ,הזמנת מקום
במסעדה ויצירת קשר עם המסעדה.
האתר עתיד לשפר את הליכי העבודה של צוות המסעדה על ידי טיפול מהיר יותר בהזמנת משלוחים ובהזמנת
מקום במסעדה .בנוסף ,ההזמנות באתר ישמרו בבסיס נתונים אשר יאפשר ניתוח של ההזמנות על מנת ללמוד
על העדפת הלקוחות  -למשל ,מנות מועדפות .כמו כן ,יאפשר קבלת החלטות נכונה יותר – למשל ,המלצה איזו
מנה להוריד מהתפריט.

שנה

44

שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה

82862-hovert TakzirimA4_Bitzua-0714

מספר פרויקט140706 :
שמות הסטודנטים המציגים :נטלי בכו ,ר נינה גולדנברג
שם הפרויקטEazyTask :
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
 EazyTaskהינה מערכת נוחה לניהול משימות עבור עובדי הארגון .המערכת מבוססת  webומותאמת
לכלל היישומים הניידים ,לכן  EazyTaskמאפשרת גישה נוחה מכל מקום .המערכת נועדה לשפר את ניהול
המשימות בארגון על ידי ריכוז המשימות במקום נגיש ונוח וחילוק המשימות לפי מחלקות ואנשים.
 EazyTaskמאפשרת שיתוף מחלקתי/צוותי של כלל המשימות ,מעקב אחר התקדמות הפרויקט והתפוקה
התקופתית של המחלקה/צוות .כעת לעובדי הארגון יהיה את הידע על הנעשה במקום עבודתם ,וכך ניתן לחלק
את העבודה בצורה יעילה יותר ולשפר את הביצועים של הארגון.
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מספר פרויקט140707 :
שמות הסטודנטים המציגים :כפיר מינס ,ניצן אוטורגוסט
שם הפרויקט :תמנע
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
מערכת "תמנע" באה לייעל את כל תהליכי ניהול הרכש והמכירה של חנות בגדי ילדים פרטית ולייצר הצלחה
בניהול עסק בעולם הקמעונות המודרנית התחרותי ורב הערוצים .המערכת תאפשר יצירה וקבלה של הזמנות
מספקים ,ניהול מאגר לקוחות ומאגר ספקים ,ניהול דוחות וסטטיסטיקות ,צפייה במצבי מלאי קיים ועו .ד
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מספר פרויקט140708 :
שמות הסטודנטים המציגים :שי שני ,ר אלעד סימסולו ,עידן שמעון ,מילקנה סטטבה
שם הפרויקטMDA App :
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
 MDAהיא אפליקציה שפותחה עבור מד"א המיועדת לכלל הציבו .ר האפליקציה מייעלת את תהליכי קבלת
פניות חירום ובכך חוסכת זמן יקר אשר יכול להציל חיים.
המצב כיום הוא שברגעיו הקשים ביות ,ר אדם אשר נמצא במצב חירום ויוזם שיחה למד"א מתבקש לענות על
מספר רב של שאלות אשר יקבעו את החלטת המוקדן האם וכיצד יקבל טיפול .בשלבים אלה הפונה נמצא
בלחץ גבוה ולעיתים גם מענה על שאלות בסיסיות כמו מיקום ,שם ותעודת זהות עלול להיות קשה ומורכב .יתרה
מזאת ,ישנם מקרים בהם הפונה אינו יודע היכן הוא נמצא ולכן מד"א מתקשים לאתרו ולשלוח אמבולנס למקום.
אפליקצית  MDAמאפשרת לאגור נתונים כמו קופת חולים מטפלת ,מחלות עב ,ר סוג דם ,תעודת זהות ועו .ד
בעת יצירת שיחת חירום דרך האפליקציה ,נשלחים נתונים אלה למוקדן ,בשילוב עם מיקום  GPSנוכחי של
יוזם השיחה .בזכות נתונים אלו המוקדן יכול לקבל מידע רחב על יוזם השיחה ומיקום האירוע ועל-ידי כך לטפל
במהירות וביעילות במצב החירום ,ולהציל חיי אדם.
בנוסף ,האפליקציה תכיל מידע חיוני של מצבי חירום ובכך תוכל לחסוך שיחות "סרק" למוקדנים ולספק מידע
בזמן מהיר יות .ר
האפליקציה נבנתה בשיתוף פעולה מלא עם הגוף הטכנולוגי של מד"א.
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מספר פרויקט140709 :
שמות הסטודנטים המציגים :לויעד לוי ,איתי חיון
שם הפרויקטHovNet :
שם המנחה :ד"ר אלכס קומן
שם הסדנה :ניתוח מערכות
תקציר הפרויקט:
פרויקט "חובנט" הינו פרויקט המיועד למשרדי עורכי דין בתחום גביית חובות ,ונועד לשיפור אפקטיביות שירות
הלקוחות כמענה משלים למערכות הניהול הפנים משרדיות הקיימות בשוק.
התמקדות המערכת הינה שיפור כלל הפעילויות בשרשרת הערך של "תיק חוב" וזאת על ידי הנגשת הפעולות
השונות הנדרשות לביצוע על ידי הלקוח ברשת האינטרנט ,באופן זמין ומאובטח.
המערכת מאפשרת ללקוח לבצע בין היתר את הפעולות הבאות:
• פתיחת תיק גבייה חדש לטיפול ע"י המשרד
• יזום בקשות לטיפול על ידי המשרד ,בתי משפט ורשויות החוק.
• צפייה בסטטוס כולל ומקיף של התיקים הנמצאים בעבודה.
• מערכת התראות בדואר אלקטרוני לשינויים הנעשים בתיקים פתוחים.
• מערכת דוחות ו dashboards -ללקוח.
• מערכת ניהול משתמשים והרשאות.
המערכת הינה חלק ממהלך אסטרטגי שמוביל המשרד בשיפור התהליכים העסקיים והתפעוליים השונים
ומטרתה לייצר ערך רב בתחומים השונים.
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מספר פרויקט140801 :
שמות הסטודנטים המציגים :נועם נח ,אור יצחק ,דנה נוריאני ,ולריה ברזובסקי
שם הפרויקטGooEdit :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
כיום ,במרבית שעות היום ,אנו מוצאים את עצמנו מבלים בשיטוט ברשת ,למטרות עבודה ,להתעדכן במתרחש
בארץ ומחוצה לה ,ולמטרות פנאי .במהלך השיטוט החופשי אנו נתקלים בתמונות שמעניינות אותנו ומתאימות
לנו לצרכים שונים ,אך הן לא מותאמות לצרכינו לחלוטין ,והיינו מעוניינים לעצב אותן מעט על מנת שתתקבלנה
באופן שאנחנו רוצים.
 GooEditהינו תוסף חינמי לדפדפן "כרום" עבור משתמשים שמעוניינים לעצב תמונות ,ולהתאים אותן לצרכים
שלהם בזמן אמת .ברוב המקרים ,כאשר הגולש נתקל בתמונה שהוא אוהב ,יהיה עליו לשמור אותה ולהשתמש
בתוכנה מיוחדת במידה וירצה לעצב אותה ולהתאימה עבורו .השימוש בתוכנות מסוג זה לרוב דורשת תשלום.
 GooEditמאפשר למשתמש בזמן השיטוט ברשת ,נגישות לסרגל הכלים לעריכת התמונה שבה הוא בח ,ר
באופן מידי ללא הורדה מוקדמת של תוכנה כלשהי וללא שמירה של התמונה הנוכחית ,אלא שמירה של התוצר
הסופי שאותה הוא עיצב.
האפשרות להגיע לרמה גבוהה מאוד בעיצוב התמונות  ,ובעצם ליצור תמונה ,באיכות גבוהה ,שתענה על דרישות
המשתמש בצורה יעילה מהירה וקלה ,תוך שימוש בממשק נח ,תחסוך זמן עבורנו ותעצים את חווית המשתמש.
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מספר פרויקט140802 :
שמות הסטודנטים המציגים :אוריה רצון ,לי כהן
שם הפרויקטPaleography text alignment tool :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
זהו כלי חדשני הנועד להתגבר על הקושי בעיבוד טקסטים עתיקים .קיימים אלפי כתבי עת עתיקים המאוחסנים
ברחבי העולם ,העוברים תהליך של שימור דיגיטלי ע"י סריקתם ותרגומם לטקסט.
מאמצים ומשאבים רבים מושקעים ביצירת כמויות עתק של מאגרי מידע אלו ,אך עם זאת לא ניתן לנצלם
כיאות ,כיוון שכיום לא קיימים כלים המאפשרים יישור אותיות התמליל לקואורדינאטות המתאימות להן
בתמונות כתב יד באופן אמין.
בעקבות כ ,ך התהליך נעשה באופן ידני על ידי מומחים המסוגלים לזהות את האותיות באופן אמין .מספר
מומחים אלו קטן מאד ביחס לכמות כתבי העת המטופלים .מיותר לציין שעקב תנאים האלו התהליך מאד איטי.
הכלי ,אותו פיתחנו יאפשר באמצעות אלגוריתם חדשני לעיבוד תמונה לזהות כל אות בכתבי העת העתיקים
ולהתאים את הקואורדינאטות שלה לאות טקסט המייצגת אותה.
הדבר יחסוך שעות עבודה בקנה מידה עצום לתהלי ,ך ובכך יאיץ את תהליך חקר כתבי העת העתיקים בצורה
משמעותית.
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מספר פרויקט140803 :
שם הסטודנט המציג :אלעד שתיבי
שם הפרויקטPoses :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
הפרויקט משלב בין ראיה ממוחשבת לגרפיקה ממוחשבת .התוכנה מאתרת פנים משידור חי של מצלמת רשת
(או מקובץ וידאו) ומחשבת את מיקום וזווית הפנים (פוזה) ביחס למצלמה .במקביל ,מוצג מודל תלת ממדי
באותה הפוזה כמו של פני המשתמש .כך אפשר למעשה לתת חיווי ויזואלי לגבי זווית ראש המשתמש ללא
הצגת הפנים שלו.
ניתן להשתמש בפרויקט בעולם משחקי הרשת ,עולמות וירטואליים ,טלקומוניקציה ועו .ד
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מספר פרויקט140804 :
שם הסטודנט המציג :אורי כוכב
שם הפרויקטTransface :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
אפליקציית אינטרנט להלבשת פרצופים .האפליקציה היא מערכת אינטרנט שמאפשרת להעביר פרצוף או
חלק מפרצוף מתמונה אחת לתמונה שנייה באופן אמין ויעיל .בדרך כלל דרושה עריכה ממושכת זמן לשם
כ .ך האפליקציה חוסכת מאיתנו את הטרחה הזאת בכך שהיא מבקשת רק להעלות תמונת מקור ותמונת יעד,
מאתרת פרצופים בתמונות שאנחנו מעלים ,ומבצעת את כל העבודה בעצמה מבלי לקחת הרבה זמן .כמובן
שהאפליקציה מתריעה כשלא נמצא אף פרצוף ,מאפשרת לנו לבחור פרצוף במקרה של תמונה עם יותר
מפרצוף אחד ,ומאפשרת לנו לבחור אילו חלקים מהפרצוף להעבי .ר
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מספר פרויקט140805 :
שמות הסטודנטים המציגים :מרק זיטניק ,איציק שח ,ר אור רון
שם הפרויקטAR Drone 2.0 :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
ה AR Drone 2.0 -הינו מסוק זעיר מסוג רב-להב ( )Quad Copterמתוצרת חברת .Parrot
המסוק כולל מגוון חיישנים המקנים לו יציבות וכן אלגוריתם מתקדם לייצוב אוטומטי .על המסוק מותקנות
 2מצלמות ,אופקית ואנכית ,וכן משדר  Wi-Fiהמאפשר לתקשר עמו בפרוטוקול תקשורת  .UDPתוכנת המסוק
חושפת למתכנת  APIלשליטה ולגישה לאמצעי הצילום.
מטרת הפרויקט לפתח מערכת שתאפשר שליטה על המסוק באמצעות תנועות ראש ופנים בלבד ,ללא מגע יד
אדם .הפיתוח יאפשר למפעיל להניע את המסוק במרחב ולבצע צילום מבלי לוותר על צרכים חיוניים .לדוגמה,
המפעיל יוכל להטיס את המסוק ובו זמנית לבצע פעולות שונות עם ידיו כגון :הקלדה על מקלדת ושימוש
בעכב ,ר אחיזת ציוד ,החזקת נשק (בשימוש צבאי ומשטרתי) וכדומה .המצלמה המותקנת על המסוק תשדר וידאו
חי אל מכשיר טאבלט ותאפשר לגורם שלישי לצפות במתרחש ולפקח על הפעילות מרחוק.
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מספר פרויקט140806 :
שמות הסטודנטים המציגים :בריאן דיק ,רון טל
שם הפרויקטRiding Companion :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
 Riding Companionהינה מערכת לאיסוף וניתוח נתונים לרוכבי סוסים בנוגע לרכיבתם .מטרת המערכת
היא לספק לרוכבים על כל תחומיהם הרחבים (רכיבה טיפולית ,רכיבה אנגלית ,קפיצות ,טיולים וכדומה) ,דרך
לבצע מעקב וניתוח של הנתונים לגבי הרכיבות שלהם .המערכת מאפשרת לרוכב להציב לעצמו רף בפרמטרים
השונים אחריהם היא עוקבת ,ועל ידי כך הרוכב יכול לראות את התקדמותו ,לשפר את רכיבתו ולשבור שיאים
חדשים.
משתמשי  Riding Companionאוספים נתונים במהלך הרכיבה באמצעות אפליקציית נייטיב בAndroid -
ולאחר מכן יכולים לצפות בהם באתר הממומש בטכנולוגיות צד-לקוח העדכניות ביותר כגון HTML5, CSS3,
 .AngularJsבין הנתונים שנאספים ,BPM :מסלול ,מהירות ממוצעת ,האצה ועמידה בקצב מוגדר מראש.
פיטצ'ר בלעדי שייחודי לתחום הרכיבה הטיפולית ,הינו האפשרות לחבר שני מכשירי אנדרואיד ב,Bluetooth -
(מטפל ומטופל) – כך המטפל יכול לקבוע את קצב ה BPM-שעל המטופל לעמוד בו ,ולקבל בזמן אמת feedback
למכשיר שלו על אחוזי ההצלחה של המטופל.
 Riding Companionהוא הכלי שהיה חסר לרוכבי הסוסים במאה ה.21 -
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מספר פרויקט140807 :
שם הסטודנט המציג :ניב קליין
שם הפרויקטPici :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
פיקי הינה אפליקציה המאפשרת ליצור אלבום חברתי שיתופי .בעזרתה ,תוכל ליצור אלבום כך שכל חבריך
ישתפו אליו את תמונותיהם בצורה קלה ומהירה .אז ...מה חדש כאן?
ברור שאתרים לשיתוף תמונות יש כב ,ר וגם תמונות הרי לא חס ,ר אז מה בכל זאת מרגש כל כך? תוכלו ליצור
בכמה קליקים בודדים אלבום אשר כל מי שירצה להשתתף בו יוכל באופן אוטומטי להעלות כל תמונה שצילם
היישר אליו .מכירים את הסיפורים על המצלמות החד-פעמיות שחילקו בחתונה של אבא ואמא? זה פיקי!
בזכות פיקי אתם תיצרו אלבום שמכיל תמונות ממצלמותיהן של כל חבריכם ,בקלות ובזריזות ,מבלי לבקש את
התמונות מכולם (או לחלק מצלמות חד פעמיות.)..
איך? יוצרים אלבום חדש באתר של פיקי .מקבלים לינק להורדת האפליקציה,
וקוד לסריקה .חולקים את הקוד או את הלינק עם החברים שלנו .כל חבר
שיוריד את האפליקציה ,יתחיל מיד לשתף תמונות :מרגע ההפעלה ,ולמשך
שעתיים ,כל תמונה שיצלם תשותף עם האלבום של .ך בסוף האירוע כל
המשתתפים יקבלו לינק אל האלבום.
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מספר פרויקט140808 :
שמות הסטודנטים המציגים :שוורצמן סטניסלאב ,אולגה ירמקוב
שם הפרויקטSubSyncomatic :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנה :פיתוח אפליקציות
תקציר הפרויקט:
 SubSyncomaticהיא תוכנת  Windowsבעלת ממשק קל ונוח שעוזרת למשתמש לסנכרן קובץ כתוביות
לקובץ וידאו .פשוט בוחרים קובץ וידאו וקובץ כתובית ( )srtמשובש ,והתוכנה מסנכרנת באופן אוטומטי
באמצעות אלגוריתם מתוחכם ומתאימה את הכתובית לנאמ .ר בסוף התהליך מקבלים קובץ  srtמתוקן ונותר
רק לטעון אותו אל הסרט.
באמצעות  SubSyncomaticניתן לחסוך המון זמן ומאמצים של חיפוש אחר כתובית אחרת או ההזזה
הידנית פעם אחר פעם ,שניתנת היום בתוכנות מדיה רבות  -ובכך ייעודה העיקרי הוא לשפר את חווית
הצפייה של המשתמש.
צפייה מהנה!
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מספר פרויקט140901 :
שמות הסטודנטים המציגים :אלכס פלזנבאום ,דורון גנדל ,ר נחום גליק ,גיא שוורץ ,רמה מלול
שם הפרויקטBeeTher :
שם המנחה :גיא רונן
שם הסדנה :פיתוח בטכנולוגיות דוט-נט מתקדמות
תקציר הפרויקט:
רצית פעם להתכתב עם מישהו שנמצא עכשיו בחוף טרומפלדור ,זכר ,בטווח גילאים  ,22-28שמתעניין בגלישת
גלים/רוח כדי לשאול אותו על מצב הגלים/הרוח בחוף עכשיו?
ואולי להתחיל שיחה עם מישהי ,רווקה ,בטווח גילאים  ,30-40שנמצאת עכשיו בברלין ופנויה בשבוע הקרוב
להראות לך את העיר בזמן שתהיה שם בנסיעת עבודה?
ומה לגבי ליצור שיחה מרתקת עם בחור/ה מצרי/ת ,25-35 ,שמתעניין בפוליטיקה/אקטואליה ונמצא כעת
באזור כיכר תחריר ,על המתרחש שם והלך הרוח?
אנו חיים היום בעולם "קטן" שבו אנשים ממדינות שונות יכולים לתקשר אחד עם השני בלחיצת כפתו .ר
ולמרות זאת באמצעי התקשורת הקיימים קשה ליזום/ליצור קשר באופן מיידי עם אדם שאתה לא מכיר על
בסיס פילוח של מיקום /מאפיינים.
 BeeTherמאפשרת למשתמש ליצור שיחה ארעית/אנונימית/זמנית עם אנשים על בסיס פילוח מבוסס
מיקום ,מגדר ,גיל ,תחומי עניין למגוון של צרכים .וזה רק על קצה המזלג .שלל הפתעות ופיצ׳רים מעניינים
נוספים בפירוט המלא.
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מספר פרויקט140902 :
שמות הסטודנטים המציגים :רעות כהן ,הילה מיכאלי
שם הפרויקטLookate :
שם המנחה :גיא רונן
שם הסדנה :פיתוח בטכנולוגיות דוט-נט מתקדמות
תקציר הפרויקט:
 Lookateהיא אפליקציה לסמארטפונים המיועדת למבקרים במתחמים גדולים ופתוחים (כגון תערוכות ,ירידים,
פארקי שעשועים) ועוזרת להם בניווט במתחם ,חיפוש מהיר של תחנות/דוכנים במתחם ,מציאת המסלול המהיר
לתחנה/דוכן מהמיקום הנוכחי ,מסלולים מומלצים ,אינפורמציה על המתחם ועל כל תחנה/דוכן (כולל תמונות
של מבקרים ,דירוגים ,הערות ועוד) ,שעות פתיחה של המתחם ו/או כל דוכן/תחנה ,מבצעים ועו .ד האפליקציה
מעשירה ומעצימה את חווית הביקור במתחם ומאפשרת לבעל המתחם לשווק ולקדם את המתחם ואת מרכולתו
באופן מיטבי.
הפרויקט מורכב משתי אפליקציות נפרדות ,האחת מיועדת לבעל המתחם והשנייה למבקרי המתחם .האפליקציה
הראשונה  ,Lookate Venue Map Builder -מאפשרת לבעל המתחם לבנות את מפת המתחם באופן פשוט
(הקפה רגלית/ממונעת של המתחם) כדי להגדיר את התיחום ,ולאחר מכן ביקור רגלי/ממונע בנקודות הציון
במתחם וסימונם על גבי מפת המתחם ,כולל הוספת מידע-על ( )Metadataאודות התחנה/דוכן ,לרבות תמונות,
מחירים ,שעות פתיחה ,הערות ,מבצעים וכדומה.
האפליקציה השנייה  Lookateמיועדת למבקרי המתחם .מבקר במתחם יוכל לסרוק באמצעות המכשיר שלו
ברקוד ( )QR Codeשיפנה אותו לחנות האפליקציות להורדת האפליקציה .האפליקציה תפנה אותו למפת
המתחם שהוא נמצא בו כעת והמשתמש יוכל בעזרתה למצוא תערוכות/מתחמים שהוא מתעניין בהם מבעוד
מוע ,ד לסרוק את מפת המתחם ,להתעניין במידע שיש על התחנות/דוכנים ,לראות דירוגי/תמונות מבקרים,
להתעניין במבצעים וכדומה .בעתי ,ד המבקר יוכל לבקש לקבל התראות
( )Notifcationsישירות למכשירו אודות מבצעים ,שעות פתיחה וכדומה.

שנה

58

שנה

דרישות של אוניברסיטה

שנה

חוויה של מכללה
שנה

82862-hovert TakzirimA4_Bitzua-0714

מספר פרויקט140903 :
שמות הסטודנטים המציגים :מאור אוחנה ,הראל שטרן ,חני מסורי
שם הפרויקטCatch-Multiplayer Race :
שם המנחה :גיא רונן
שם הסדנה :פיתוח בטכנולוגיות דוט-נט מתקדמות
תקציר הפרויקט:
אפליקציית מובייל למכשירי  android, windowsPhoneו .mac -האפליקציה הינה משחק תופסת שמיועד
לכל הגילאים ,ל 2 -עד  4שחקנים .במשחק אחד מהשחקנים יהיה התופס ויתר השחקנים יהיו הנתפסים .במהלך
המשחק הנתפסים ינסו לברוח מהתופס תוך התחמקויות ממכשולים ומלכודות וכן על ידי הצבת מלכודות
לתופס או לשאר הנתפסים.
המשחק הינו משחק  ,online real time multiplayerפלטפורמת המשחק על בסיס תוכנת .mono game
באפליקציה נעשה שימוש ב ,photon cloud -זהו בעצם ענן אשר מספק לנו פלטפורמת משחק שמספקת
לנו כל מה שנדרש לנו כגון.cross platform, multiplayer, realtime :
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מספר פרויקט141001 :
שמות הסטודנטים המציגים :נופר גיל ,אלה משה ,אסף אבן צו ,ר יפית הלבוס
שם הפרויקטGPSuper :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנה :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה
תקציר הפרויקט:
אתר אינטרנט ואפליקציה השואפים להפוך את חווית הקנייה של הלקוח בסופרמרקטים הגדולים ליעילה,
מהירה ומהנה יות ,ר בעיקר על ידי צמצום זמן חיפוש המוצרים .האפליקציה תנהל את רשימת הקניות של כל
לקוח ,כאשר הלקוח יזין את הרשימה למערכת ויוכל לעדכנה בכל רגע נתון .הרשימה תישמר מקנייה לקנייה
והמוצרים ימחקו רק בהתאם לבקשת הלקוח.
עם ההגעה לסופרמרקט ,הלקוח יוכל להתחיל את תהליך הקניות בעזרת האפליקציה :הוא יבחר את הסופרמרקט
אליו הגיע ולאחר מכן תוצג לו רשימת הקניות שלו לפי המיקום הגיאוגרפי של המוצרים בסופרמרקט ,מהכניסה
ועד הקופה .בנוסף ,האפליקציה תעדכן את הלקוח אם אחד או יותר ממוצריו אינם נמצאים במלאי הסופר שבו
הוא נמצא.
בעזרת  GPSuperהלקוח יוכל לחסוך זמן וטרחה גם טרם הקנייה ,בתהליך הכנת רשימת הקניות ,וגם במהלך
הקנייה .כ ,ך בעת סיום הקנייה ירגיש הלקוח שבע רצון ,ועם הזמן יוכל לראות ב"משימת" הקניות תהליך פשוט,
קצר וקל יותר
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מספר פרויקט141002 :
שמות הסטודנטים המציגים :דניאל בט ,ר ליאור אסולין ,דניאל כהן ,שי גואטה ,יוסי חסיד
שם הפרויקטFriendly Reviews :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנה :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה
תקציר הפרויקט:
 Friendly Reviewsהיא פלטפורמת חיפוש ודירוג המבוססת על המעגל החברתי של המשתמש .בעוד
שאתרי דירוג אחרים מתבססים בדירוגם על תוצאה ממוצעת של כלל המשתמשים ,ייחודה של Friendly
 ,Reviewsהוא בהתאמת תוצאות החיפוש עבור כל משתמש ,באופן אישי ,על סמך טעם המעגל החברתי
הקרוב אליו.
 Friendly Reviewsמבססת את תוצאות החיפוש על בסיס אלגוריתם ייחודי המחשב את דירוגי חבריו של
המשתמש ,תוך מתן משקל שונה לקבוצות חבריו  -מועדפים ורגילים.
 Friendly Reviewsנועדה להעביר לעולם הווירטואלי סיטואציה מוכרת מחיי היום-יום ,בה כל אחד מאתנו
מתייעץ עם חבריו ומכריו בכדי לקבל המלצות למקומות בילוי בהתאם לחווייתם האישית.
בפיתוח האפליקציה ,ב Back-end -השתמשנו ב Node.js -כפלטפורמת שרת מוכוונת אירועים ,מודולריות
וברת הרחבה .בנוסף ,נעשה שימוש ב mongoDB -כבסיס הנתונים של האפליקציה ,כך שאחד מיתרונותיו
הבולטים " -חיפוש מבוסס מיקום" בא לידי ביטוי בשירותים המסופקים למשתמש .ב ,Front-end -האפליקציה
מאפשרת התממשקות עם  Facebookלשליפת מאגר החברים של המשתמש על-פיו יוצעו תוצאות החיפוש
הרלוונטיות.
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מספר פרויקט141003 :
שמות הסטודנטים המציגים :ויקטור ברונוב ,אליה טרא ,ך גיא פלדברג ,אורן לוי ,טל כהן
שם הפרויקטupDate :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנה :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה
תקציר הפרויקט:
 upDateהינה אפליקציית הכרויות חדשנית אשר באה לקרב את עולם ההיכרויות הווירטואלי לזה האמיתי.
בימים בהם אנו מעבירים חלקים גדולים ומשמעותיים מחיינו לאינטרנט ,ביניהם גם את חיי המין והאהבה
שלנו ,עולה הצורך להפוך את האפליקציות שמנהלות חלקים אלה לכמה שיותר יעילות ,ולפעמים אף שיחזירו,
וילמדנו אותנו מחדש ,התנהגויות בסיסית שכביכול איבדנו.
 upDateתוכננה תחת חשיבה מעמיקה כדי לטפל בבעיות ובליקויים שיש כיום בעולם ההיכרויות הווירטואלי
תוך כדי ניסיון להחזיר את תהליך ההיכרות והחיזור למצב טבעי ונכון יות ,ר עם התחשבות בחברה המודרנית
של היום.
האפליקציה מונה מספר פיצ'רים ייחודים שמטרתם לקדם ולדחוף את המשתמש מחוץ לחומות האפליקציה
ואל פגישות ושיחות מול התאמות פוטנציאליות .ה"דחיפה" הזו לוקחת בחשבון חוסר ביטחון אפשרי שחווה
המשתמש ובנוסף מונעת מצב בו משתמשים מנצלים את האפליקציה לשימוש לא הוגן כלפי משתמשים
אחרים .שני פיצ'רים ייחודיים כאלה באפליקציה הם ה ”confidence booster“-וה.”reality check“-
הראשון דוחף להתקשרות בתוך האפליקציה והשני משלים אותו על ידי דחיפת התקשרות קיימת החוצה.
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מספר פרויקט141101 :
שמות הסטודנטים המציגים :אלעד לוז ,חן סבירסקי
שם הפרויקטRElax :
שם המנחה :פרופ' שמואל טישברוביץ
שם הסדנה :סדנת צה"ל
תקציר הפרויקט:
הפרויקט הינו כלי שיתופי עבור  )reverse-engineering) REשל קוד תוכנה ,המציע פתרון אלגוריתמי ייחודי
שלא קיים בשוק .מלאכת ה RE-היא תהליך מחקרי המעסיק מומחי אבטחה למטרות שונות כגון האקינג ,מחקר
תוכנות זדוניות ,חיקוי ,העתקה של קוד ועו .ד התהליך לרוב מורכב ,ארוך וכרוך בפענוח עשרות אלפי שורות של
קוד מכונה (אסמבלי) .מאחר והמחקר מתבצע על קוד שעבר קומפילציה ,אין למשתנים או לפונקציות שבו
שמות בעלי משמעות ועיקר התהליך מתמקד בפענוח משמעותם ותיוגם מחדש.
השוק מציע כיום שני סוגי כלים להצעות אוטומטיות של תיוג :הראשון מבצע השוואה חכמה וגמישה (אך
בסיבוכיות גבוהה) ומאפשר השוואת חתימות של מקטעי פונקציות בין שני קבצים .דוגמה לכלי כזה היא
 .Zynamics BinDiffהסוג השני מבצע השוואה נאיבית ופשוטה (בסיבוכיות נמוכה) של מקטעי פונקציות
בקובץ למול מאגר רחב של פונקציות .דוגמה לכלי כזה היא  .Crowdstrike CrowdREהשילוב בין השיטות
בכדי לקבל השוואה חכמה וגמישה בסיבוכיות נמוכה למול מאגר רחב של פונקציות אינו פרקטי כיום מפאת
הצורך במשאבי חישוב עצומים.
הפרויקט שלנו הוא פתרון אלגוריתמי לבעיה ,אשר מאפשר גם את עיקרון ההשוואה החכמה והגמישה וגם
עבודה מול מאגר עצום של פונקציות ,וכל זאת בסיבוכיות זמן ריצה נמוכה ביות .ר מימשנו את האלגוריתם אשר
הצענו ,בדקנו את ביצועיו (על מאגרי ענק) ,ומימשנו תוסף לתוכנת ה RE -הפופולארית בשוק .IDA -
אלגוריתם התיוג המהיר מתבסס על למידה מוקדמת של פונקציות קוד מתוך מאגרים של עשרות מיליוני
פונקציות .הלמידה מומשה כתהליך שאינו תלוי בארכיטקטורת הקוד ומתבססת על שיטות מתקדמות
מתחומים כגון ,unsupervised machine learning, data mining
בינה מלאכותית ועו .ד זמן הריצה של הלמידה נמדד בימים והתרחש על שרת
ייעודי חזק שהונגש לנו במיוח .ד
היכולת להעריך דמיון בין שתי פונקציות קוד היא שימושית ונדרשת בתחומים
רבים במדעי המחשב ,ולהערכתנו האלגוריתם שלנו יספק קירוב טוב דיו על
מנת להיות רלוונטי לחלקם.
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מספר פרויקט141201 :
שמות הסטודנטים המציגים :ניר פרייברג ,יסמין שפיץ
שם הפרויקט – Smart Scanner :מחברת וירטואלית
שם המנחה :פרופ' גדעון דרור
שם הסדנה :רשתות עצביות ובינה מלאכותית
תקציר הפרויקט:
אפליקציית מחברת וירטואלית .האפליקציה  Smart Scannerמאפשרת ניהול מחברות וירטואליות עבור
כל מי שנוהג לכתוב רישומים במהלך היום .בעזרת  Smart Scannerניתן לכתוב את הרישומים על דף
רגיל ולאחר הכתיבה לצלם את הדף בעזרת מכשיר הסלולארי .האפליקציה תדאג לתקן את הדף :היא תיישר
את הדף ,תמחק קשקושים מיותרים (מילים מחוקות באמצע הטקסט או קשקושים אחרים בדף) ,תכניס את
המילים בין השורות לתוך השורה לפי סימונים מוסכמים ,תבצע הדגשות של טקסט (כותרות ,תתי כותרות) .עם
האפליקציה תוכלו לסדר את כל מחברותכם ולשמור אותן בצורה מסודרת לפי נושאים .האפליקציה משתמשת
באלגוריתמי למידה המאפשרים לזהות את הסימנים המוסכמים.
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מספר פרויקט141202 :
שם הסטודנט המציג :גיא לב
שם הפרויקטAutonomous driving car :
שם המנחה :פרופ' גדעון דרור
שם הסדנה :רשתות עצביות ובינה מלאכותית
תקציר הפרויקט:
מטרת הפרויקט היא ליצור מודל של מכונית המסוגלת לנסוע אוטונומית (ללא התערבות אדם) על גבי מסלול
באופן תקין ללא הגדרתו מראש .הפרויקט משתמש בכלים של  Machine Learningובמתודולוגיה של
 Supervised learningובפרט ברשת נוירונים כחלק העיקרי בפרויקט.
אופן הפעולה :על גבי המכונית מותקנת מצלמה המעבירה תמונה ב Stream -למחשב המעבד את התמונה
הגולמית למערך נתוני קלט לרשת נוירונים .רשת הנוירונים מעבדת את הנתונים שקיבלה ומחליטה על הפעולה
הבאה בנסיעה (לנוע ימינה/ישר/שמאלה) .בהתאם להחלטת הרשת ,נשלח אות למכונית לנוע.
הרשת מאומנת באמצעות אוסף תמונות שנאספו בתהליך הסעה אמיתית של המכונית על ידי גורם אנושי.
האיסוף מתבצע באמצעות תוכנה המקליטה בצימוד את התמונה מהמצלמה שעל המכונית ואת הפעולה
שנעשתה על ידי הנהג האנושי ,ובכך הנהג האנושי מהווה מורה למחשב.
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מספר פרויקט141203 :
שמות הסטודנטים המציגים :מיכאל קרפל ,רן הרפז
שם הפרויקטStratego Ice vs Fire Bot :
שם המנחה :פרופ' גדעון דרור
שם הסדנה :רשתות עצביות ובינה מלאכותית
תקציר הפרויקט:
המשחק  Stratego Ice vs Fireהינו ווריאציה למשחק הלוח  Strategoבו מתחרים שני שחקנים במטרה
לתפוס את דגל היריב .בתחילת המשחק כליו של היריב אינם ידועים ,והם נחשפים במהלך המשחק .כל שחקן
מחליט על סידור כליו על הלוח בתחילת המשחק כדי לזכות בניידות ובאלמנט הפתעה .בווריאציה Ice vs Fire
לכלים יש יכולות מיוחדות כגון חשיפת יחידות יריב ממרחק או קפיצה מעל מספר כלים.
המשחק מהווה אתגר למערכות אוטומטיות עקב היותו משחק ידע חלקי עם ריבוי מצבים .לא ניתן להכריעו
באמצעות אלגוריתמים פשוטים ונדרש שילוב של מספר אלגוריתמים כדי לקבל שחקן סבי .ר הפרויקט מממש
שחקן אוטומטי למשחק המטפל בכל ההיבטים של המשחק ,החל מסידור ראשוני של הכלים וכלה באסטרטגית
משחק שתמקסם את הסיכויים להביס את היריב.
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מספר פרויקט141204 :
שמות הסטודנטים המציגים :ערן הירש ,ענבל עמרני ,יזהר גלבוע
שם הפרויקטSofy :
שם המנחה :פרופ' גדעון דרור
שם הסדנה :רשתות עצביות ובינה מלאכותית
תקציר הפרויקט:
 stackoverflowהוא האתר המצליח ביותר כיום למתן מענה לשאלות בנושאים טכנולוגיים.
מפתחי האתר מעודדים פיתוח אפליקציות על גבי מאגר השאלות שפתוח לכולם וה API -המתקדם שהאתר
מציע .בפרויקט זה כתבנו מנוע שמציע עבור שאלה חדשה את האנשים המתאימים ביותר לענות עליה בקהילת
.stackoverflow
המנוע מסתמך על כל השאלות וכל המשתמשים במאגר ש stackoverflow -מציעים.
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מספר פרויקט141301 :
שמות הסטודנטים המציגים :נעמה שגב ,קובי אהרונסון ,הדס אזולאי ,ניל נחמן
שם הפרויקטSmart Car Window :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :
תקציר הפרויקט:
הפרויקט שלנו עוסק ברעיון פרסום ושיווק חדשני.
החזון :דמיינו עצמכם כמו כל בוקר בשגרת הפקקים בנתיבי ישראל ,אתם במכונית עומדים ומדי פעם מגיעים
ל 5 -קמ"ש .המוזיקה ברדיו רגילה ,שלטי החוצות חוזרים על עצמם וכל מה שנותר זה להביט במכונית שלפניכם
ולהמתין לעזיבת הברקס הבאה .למרבה הפתעתכם יש מסך בשמשה האחורית של המכונית שלפניכם! במסך
אתם קוראים את ההודעה המפתיעה" :מבצע! בבית העסק ___ יש קפה ומאפה ב ₪ 5 -בלבד!" ,להפתעתכם
אתם מבינים שבית הקפה הזה נמצא ביציאה הקרובה אליכם וממש מתחת לעבודתכם .איזה כיף שאפשר
לעצור לקפה ולהתרענן לפני תחילת יום העבודה!.
הרצון שלנו ב SCW -ליצור חווית פרסום ושיווק חדשה שמאפשרת ללקוחות להתעדכן במבצעים בזמן אמת
בהתאם למיקום ה GPS -שנמצא במסך שפרסם את ההודעה .החשיפה ללקוחות פוטנציאלים גדולה ומושכת
יותר מכל שלט חוצות שגרתי מכיוון שאלו הודעות דינאמיות ומשתנות.
בעזרת שיתוף פעולה עם חברת "אור ראשון דיגיטל" ופיתוח חדשני של צוות הפרויקט ,יצרנו ממשק שבו אנו
מתממשקים למסך ומעדכנים בו הודעות בזמן אמת על ידי המשתמשים באפליקציה.
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מספר פרויקט141302 :
שמות הסטודנטים המציגים :איתי רום ,טל סבו
שם הפרויקטAndroTux :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :
תקציר הפרויקט:
( AndroTuxקיצור של  )Android remote for Tuxהיא מימוש של חלק מהחומרה הפריפריאלית של המחשב,
כגון מקלדת ועכב ,ר על מכשירי אנדרואיד ,ספציפית עבור מערכות מבוססות לינוקס.
מטרתה העיקרית של המערכת היא לחקות סט מקלדת ועכבר אלחוטיים על מנת לאפשר למשתמש לשאת
את אמצעי קלט אלו בכף ידו .בנוסף המערכת תאפשר למשתמש להגדיר בעצמו לוחות מקשים בהתאם
לצרכיו.
שני החידושים העיקרים שפרויקט זה יציג הם מימוש מערכת מסוג זה עבור מכשירי אנדרואיד ומערכות
לינוקס ובנוסף יהווה המימוש היחידי למערכת מסוג זה (אנדרואיד ולינוקס) בקוד פתוח.
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מספר פרויקט141303 :
שמות הסטודנטים המציגים :נתנאל יעיש ,רועי אגדיש ,שלומי יני
שם הפרויקטilife :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :
תקציר הפרויקט:
פרויקט  ilifeנולד מתוך צורך של חולים ומטופלים בתרופות רבים הצורכים תרופות באופן יומיומי .לעתים,
אלה לא זוכרים/מקפידים לקחת את התרופות בזמן .מהות המערכת הינה מתן התראה למשתמשים במועד
הנדרש לנטילת התרופה .ההתראה היא קולית וויזואלית על גבי מסך המערכת ,בנפרד מוצג התא הספציפי
בקופסה ממנו יש לקחת את התרופה .בנוסף ,המערכת כוללת גם התראות בנוגע להכנות הנדרשות לביצוע על
ידי המשתמש לפני לקיחת התרופות ,בהתאם למצוין בהוראות הרופא.
יתרה מזאת ,במקרה שהתבצעה פעילות חריגה (נניח ,תרופות הבוקר לא נלקחו בזמן) תישלח התראה מתאימה
לגורם המוסמך לכך על ידי המשתמש.
המערכת מאפשרת גם ,במקרה הצור ,ך לבצע הצצה וירטואלית בקופסה על-מנת לראות אילו תרופות יש לקחת
בחלקי היום השונים.
זוהי מערכת  cross-platformשבפיתוחה השתמשנו בטכנולוגיית ( .netבצד השרת) וב( HTML5 -בצד הלקוח)
כך שניתן להשתמש בה ב PC -ובמובייל כאח .ד
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מספר פרויקט141304 :
שמות הסטודנטים המציגים :ישראל מו ,ר אלון חיות
שם הפרויקטSmart Door Lock :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :
תקציר הפרויקט:
כולנו מכירים את התלות במפתחות :לדאוג שהם כל הזמן איתנו ושלא נינעל מחוץ לבית ,ואת הצורך בשכפול
המפתחות לבני הבית והמשפחה וגם לשכנים למקרה של סכנה חס וחלילה.
הפרויקט שלנו בא לפתור את התלות הזו בעזרת דלת חכמה שמחוברת לרשת הביתית באמצעות  WiFiודרך
אפליקציה ייעודית לסמארטפון .באמצעות האפליקציה ניתן לשלוט על מנעול הדלת ובכך להימנע מהצורך
להשתמש במפתח פיזי ,כלומר הכול ייעשה דרך הסמארטפון.
את הרעיון ניתן לפתח לפלטפורמות שונות כגון:
• מערכת חכמה לניהול בניין ,למשל מכללה ,ובה אב הבית שולט באילו כיתות הדלתות יהיו פתוחות ואפשר
יהיה להיכנס אליהן.
• מתן הרשאות בזמן אמת למשל לשכן שיפתח את הדלק במקרה של שריפה ועו .ד
במערכת קיימת אבטחה כפולה באמצעות סיסמת ה WiFi -ובאמצעות הסיסמה של המערכת המותקנת
בסמארטפון ,כך שהיא בטוחה מא .ד
בפרויקט זה שילבנו חומרה עם תוכנה כדי ליצור סביבה ביתית מוגנת יותר ונוחה יותר בכדי ליצור איכות חיים
טובה יות .ר
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מספר פרויקט141305 :
שמות הסטודנטים המציגים :אלעד מנלה ,איתי שרם ,נסי אהרון
שם הפרויקט :מערכת אבטחה ביתית בזמן אמת
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :
תקציר הפרויקט:
מטרת המערכת :זיהוי פריצות והתרעה על כך בזמן אמת.
אופן פעולת המערכת :בבית הלקוח יותקן בקר (ארדואינו) אליו יחוברו חיישנים מסוג לחיצה ומיגנוט שיעדכנו
דרך חיבור  WiFiאת השרת בכל שינוי במצב הדלת .השרת ( )J2EEמעדכן בבסיס הנתונים ( )MySQLאת השינוי
שבוצע ובודק אל מול נתוני המשתמש האם נדרש לעדכן את הלקוח בשינוי שהתבצע .במידה וכן נשלח מייל
למשתמש.
בנוסף הקמנו אתר רספונסיבי ( )HTML5 ,CSS3 ,JS ,JQUARYדרכו הלקוח יוכל לשלוט בקבלת ההתרעות
וצפייה בסטאטוס ,כמו כן האתר יאפשר רישום משתמשים חדשים והוספת מוצרים חדשים.
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מספר פרויקט141306 :
שמות הסטודנטים המציגים :עמית נוימן ,אביב ארביטמן ,דוד אוצרשוילי ,גלעד שריב ,יוסי גואטה
שם הפרויקטCall & Find :

שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :

תקציר הפרויקט:
מי מאתנו לא נתקל במצב בו הוא אינו מוצא את המפתחות בדיוק ברגע שהוא צריך לצאת מהבית .כעת,
במקום להתחיל לסרוק ולבלגן כל פינה בבית במטרה למצוא את החפץ האובד ,נוכל בפשטות להשתמש
ב.Call & Find -
 Call & Findהינה אפליקציה מבוססת אנדרואיד אשר משתמשת ברכיב ה Bluetoooth -של המכשיר על מנת
לאתר את המפתחות .המפתחות יוצמדו לרכיב שפיתחנו אשר יתממשק לאפליקציה.
הרכיב המוצמד למפתחות (או לכל חפץ קטן בעל ערך) ,הינו התקן  Bluetoothשמחובר ללוח  Arduinoמזערי
שתוכנת על ידנו ,ובנוסף ללוח זה מחובר אף  Buzzerקטן.
כאשר המשתמש באפליקציה יבחר את האפשרות לחפש את המפתחות ,הרכיב שעל המפתחות יצפצף ,וכך
המשתמש ימצא את המפתחות (או כל חפץ קטן בעל ערך) בקלות.
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מספר פרויקט141307 :
שמות הסטודנטים המציגים :ניב נתן ,רון לוי
שם הפרויקטSmartFridge :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :
תקציר הפרויקט:
 SmartFridgeהיא אפליקציה חלונאית אשר פותחה במטרה לאפשר לצרכנים לחסוך מצד אחד ומנגד
לתרום לאיכות הסביבה ולצמצם זריקת פסולת .מידי שבוע אנו זורקים המון מוצרי מזון שפג תוקפם ,נרקבו ,לא
נגמרו ,ואף לא נפתחו SmartFridge .מאפשרת לעקוב אחר המוצרים שנמצאים במקרר ולדאוג שנשתמש
בכולם בזמן.
 SmartFridgeמתקשרת עם צג  LCDהמודבק על המקר .ר הצג מאפשר הוספה ,מחיקה ועריכה של נתונים
על ידי סריקת ברקוד או הקלדת שם המוצר (למוצרים ללא תאריך תפוגה ידוע מראש כגון בש ,ר פירות ,ירקות
וכדומה) ,והכנסת תאריך התפוגה והכמות.
הצג שעל המקרר שולח פורמט טקסטואלי בתקשורת מקומית עם  SmartFridgeומבצע את השינויים
המתאימים בבסיס הנתונים SmartFridge .מאפשרת לצרכן לקבוע את זמני ההתראות על תאריך התפוגה
של המוצרים שבמקר .ר בנוסף האפליקציה שואלת את המשתמש האם להוסיף את המוצר שהולך לפוג תוקפו
אל תוך רשימת הקניות.
 SmartFridgeהיא לא רק אפליקציה הדואגת שנצרוך את כל המוצרים עליהם שילמנו ,אלא גם יכולה לחסוך
לנו ברכישות עתידיות על ידי ניתוח הרגלי הצריכה של כל מוצ .ר הניתוחים הסטטיסטיים מאפשרים לנו לדעת
מה המוצרים שאנו צורכים בכמות הגדולה ביותר על פני פרק זמן מסוים ועל ידי כך לתכנן בצורה נבונה יותר
את מקום הרכישה של כלל המוצרים.
 SmartFridgeמאפשרת להפיק דוח של כל המוצרים שתאריך התפוגה שלהם קרוב ועל ידי כך נוכל לחפש
מתכונים ייעודיים עם אותם מוצרים ולהשתמש בהם לפני שיפוג תוקפם.
לזה קוראים קיימות!
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מספר פרויקט141308 :
שמות הסטודנטים המציגים :חן ליבוביץ' ,יפתח שינבאום
שם הפרויקטPark-A-Lot :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנהHome Communication :
תקציר הפרויקט:
מטרת מערכת  Park-A-Lotהיא לתת לחניון בעל חניות כפולות (במעלית) פתרון טכנולוגי ולאפשר תקשורת
נוחה וקלה באמצעות אפליקציה בנייד בין המשתמשים בחניון לבין מפעילי החניון .כך תהפוך המערכת את
החניון למודרני ואטרקטיבי.
מטרת המערכת לפתור צורך קיים בחלק מהחניונים הקיימים היום בארץ ,בעיקר באזורים בהם יש ריכוז חברות
היי טק שבהם יש חניונים גדולים ומשותפים .במקרים כאלה ישנן חניות כפולות בהם חונה מסוים תלוי בחונה
אח ,ר ולפעמים הפרוצדורה של יציאה מהחניון מתארכת ללא סיבה מוצדקת ומצריכה תקשורת לא יעילה בין
החונים ומפעילי החניון – בין אם הם שמזיזים את המכונית או החונים עצמם.
המערכת מורכבת משני ממשקים – ממשק  WEBוממשק אפליקטיבי למכשירים חכמים
(תמיכה ב .)Android + iOS -למערכת תהיה גישה ניהולית על ידי אדמין אשר יעשה שימוש בממשק ה.WEB -
צוות החניון יעשה שימוש באפליקציה גם כן דרך ממשק האפליקציה לסמארטפון או לטאבלט והתקשורת בין
החונים למפעילים תעשה באמצעות האפליקציה ו .Push Notifications -בנוסף מבצעים ותעריפים יעודכנו
ויישלחו באמצעות .Push Notifications
כמו כן יעשה שימוש בקודי  QRלסריקה שימפו בין החונים לנקודות החניה ,והקישור בין נקודת החניה ופרטי
התקשרות החונה יעשו באמצעות האפליקציה.
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