תחרות "מיומנות בכלי "MATLAB
לאחר השלמת הרישום לכנס תוכלו להירשם לתחרות שתכלול מספר שאלות בMATLAB-
ובאפליקציות השונות .התחרות תערך טרם הכנס.
לנרשמים לתחרות יוקצו מספר ימים להגשת הפתרונות )יהיו שאלות ברמות קושי שונות(.
הקריטריון לבחירת הזוכה )זוכים( יתבסס על מספר התשובות הנכונות ,איכות ומהירות הפתרון.

בהצלחה �
 התחרות תתבצע בפלטפורמת  MATLAB Graderדרך הדפדפן בלבד )אין צורך בהתקנות(.
 התחרות תתקיים בחלון הזמן הבא) 03.03.2021 :בשעה ) 14.03.2021 – (12:00בשעה .(12:00
 ניתן להשתתף בתחרות גם לאחר זינוק הפתיחה ,אך ללא חריגה מחלון הזמנים הנ"ל.



בין משתתפי התחרות ייבחרו שלושה זוכים .הפרס לכל זוכה יכלול:
א -ערכת פיתוח מבוססת  Maxwellערכת פיתוח NVIDIA Jetson Nano - ARM® Cortex®-A57 MPU
הערכה יצאה לשוק לאחרונה ומשלבת בתוכה תמיכה בבינה מלאכותית וממשק לSimulink -
צפו בפרוייקטים לדוגמאhttps://developer.nvidia.com/embedded/community/jetson-projects :
ב  -שובר השתתפות ביום הכשרה בסיסטמטיקס בנושא Deep Learning

אז...איך משתתפים?
 .1יש להירשם לתחרות באתר הכנס ) (SYSTEMATICS NEXT 2021ע"י סימון תיבת הבחירה בעת
ההרשמה )מוקפת מטה באדום( או לשלוח לנו הודעה לתיבת המייל.

 .2לאחר הרשמתכם לתחרות – כתובת המייל שלכם תוזן על ידינו בפלטפורמת MATLAB Grader
ולאחר מכן תקבלו לתיבת המייל שלכם את ההודעה הבאה )לא באופן מיידי(:

 .3לחיצה על הקישור הירוק תפתח את סביבת התחרות בדפדפן ,אך תחילה עליכם להתחבר עם היוזר
שלכם באתר ) MathWorksכפתור .(Sign In
במידה ואין לכם עדיין משתמש באתר של  – MathWorksתוכלו לעשות זאת במספר שניות ,כפי
שיפורט בהמשך *.

 .4לאחר מכן תגיעו לדף המרכזי של התחרות בו לקרוא את ההנחיות ולעבור בין המשימות השונות.
כמו כן ,תוכלו לקבל הפניות למידע רלוונטי.

 .5מרגע פתיחת התחרות – מוזמנים להתחיל לענות על השאלות ואולי גם להיות הזוכים הגדולים! �

* פתיחת משתמש חדש באתר MathWorks
 .1לאחר ביצוע ארבעת השלבים הראשונים הנ"ל )שלבים  ,(1-4עליכם ללחוץ על כפתור פתיחת משתמש
חדש )ראה חץ אדום בתמונה מטה(.

 .2לאחר מכן ייפתח בפניכם החלון הבא –
בו יש להזין את הפרטים הנדרשים וללחוץ על כפתור ה.Create-

 .3לאחר מכן ,תופיע בפניכם ההודעה הבאה בדפדפן:

 .4תוך מספר דקות מהופעת ההודעה הנ"ל ,תקבלו לתיבת המייל שלכם את ההודעה הבאה,
בה עליכם ללחוץ על הכפתור הכחול )”.(“Verify email

 .5לאחר מכן יפתח עמוד בדפדפן בו יש להגדיר שם משתמש וסיסמא כרצונכם.
בסיום יש ללחוץ על כפתור ה.Create-

xxxxxx@xxx.com

לכל שאלה – מוזמנים לשלוח מייל לכתובת הבאהJennyE@systematics.co.il :

