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עברית

נושאי הקורס
טכנולוגיות מידע ותקשורת ) (ICTשינו כמעט כל היבט בחיי האנושות במאה ה ,21-והן עתידות לעשות
זאת ביתר שאת בעשורים הבאים .מידע רב על מצבן של מערכות כדור-הארץ מתקבל מפלטפורמות
מסוגים שונים ,באוקיינוסים ,על פני הקרקע ,באטמוספרה ,ובתצפיות מהחלל .מידע זה מאפשר לנו
לנטר את שלמותן ובריאותן של המערכות הפלנטאריות השונות .בה בעת ,מידע עצום מיוצר ,נאגר
ומנותח על אודות הפעילות האנושית – מידע דמוגרפי ומידע הנוגע למערכות המסחר ,האנרגיה,
התחבורה ,והמזון .גם כאן ,פריצות דרך בטכנולוגיות מידע ותקשורת מאפשרות איסף נתוני עתק מחיי
היום-יום .מכאן עולה שהיום ניתן למפות מערכות ותהליכים חיוניים לחיינו בצורה גלובלית ,ולהשתמש
בנתונים אלה להבנה מערכתית עמוקה וגם ליצירת תחזיות לעתיד לבוא ברמה הולכת וגדלה של דיוק.

מטרות הקורס
מטרת הקורס היא להקנות בצורה שיטתית ידע אודות התפתחות ומשמעויות פלטפורמות ,ICT
העקרונות העומדים ביסודם של בסיסי-נתונים )(Data-basesהמתקבלים מגלאים )סנסורים( שונים,
וללמד כיצד אלו עשויים לשמש ליצירת מאגרים של נתוני עתק (Big data),ואילו יכולות אנליזה והערכה
פלטפורמות ומסדי נתונים אלו מאפשרים לנו.
באופן פרטני ,נתמקד במספר מצומצם של יעדי-פיתוח בר-קיימא של האו"ם ) ,(SDGsונעסוק באופן
ישיר בניתוח נתונים ממספר מאגרי מידע כדי לגזור תובנות מהם על היכולת לעמוד ביעדים ,על עתיד
האנושות ועתידן של המערכות הפלנטאריות .נלמד על ההזדמנות והאתגרים החדשים הגלומים בעיבוד
מידע ,תמיכה בתהליכי קבלת החלטות ועד אוטומציה של מערכות על ידי בינה מלאכותית (Artificial
Intelligence),תוך התייחסות לסוגיות ספציפיות כמו עתיד ייצור המזון ,ניהול משאבי-טבע ,ועיור.

מבנה ציון הקורס
בקורס יהיו  4תרגילי חובה שכל אחד מהם מהווה  10%מהציון הסופי ,ועבודת גמר שמשקלה .60%
התרגילים יבוצעו בזוגות ויוגשו על פי לוח הזמנים של הקורס .על המשתתפים בקורס להצוות לפי
בחירתם .לאחר כל תאריך הגשה של אחת המטלות השוטפות ,ובזמן השיעור ,ייבחרו מספר צוותים
באופן אקראי להציג את התוצרים בכיתה ,ויקבלו  2נק' בונוס לציון.
בקורס קיימת חובת נוכחות בשיעורים על פי תקנון המרכז הבינתחומי.
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