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Administrivia

Modulewebwerf en -poslys www.cs.sun.ac.za/wb272
Lesingsky�es, addisionele notas en Internetbronne sal op die webwerf beskikbaar gestel
word. Ek stel voor dat u die webwerf gereeld besoek. Maak ook seker dat u op die
moduleposlys ingeskryf is.

Lesings & Tutoriale Donderdae (11:00–11:50) & Vrydae (10:00–10:50). Daar is 35
lesings en tutoriale, en die res van die geskeduleerde tye is werkopdrag- en opsionele
vraag-en-antwoordsessies. Die lesing- en tutoriallokale verskyn op die modulewebwerf.

Kantoorure en Afsprake Ek sal instap-kantoorure handhaaf soos gegee op die web-
werf, wat beteken u kan ad libitum inloer. Andersins, maak asseblief ’n afspraak. U is
welkom om my enige tyd per e-pos of Google Hangouts te kontak.

Klasverteenwoordiger Klasverteenwoordigers sal met ’n oop stemming gedurende
die eerste twee weke verkies word. U kan dié verteenwoordigers kontak indien daar
enige kursusverwante kwessies is wat u nie direk met my wil bespreek nie. Die klasver-
teenwoordigers rapporteer aan die Natuurwetenskappe Studentekomitee en moet ook
teenwoordig wees by terugvoergeleenthede vir alle Rekenaarwetenskapmodules wat
gedurende die tweede en vierde kwartale plaasvind.

Modulebeskrywing

Jaarboekinskrywing Inleiding tot Linux: Linux-bevele; Linux-lêerstelsels; redigeer-
ders; prosesbeheer. Inleiding tot programmering in Python: veranderlikes, veranderlike-
tipes, beheerstrukture, lusstrukture, funksies, lêers en gidse, stringe, moduletoetsing.
Inleiding tot numeriese berekening m.b.v. Numpy; gra�ektrekking en kurwepassing.

Taalbeleid Dié module word in Engels aangebied, en die notas is ook in Engels.
Assesseringsopdragte mag in Afrikaans of Engels afgehandel word. Vrae tydens kontak-
geleenthede sal in Afrikaans of Engels beantwoord word.

Handboek Daar is geen voorgeskrewe handboek vir die module nie. Klasnotas en
voorbeelde sal op die webwerf beskikbaar gestel word. Dokumentasie vir die betrokke
oopbronkode-sagteware sal ook beskikbaar wees.

Voorvereistes Daar is geen voorvereistes vir dié module nie. Daar word egter aange-
neem dat u wiskundige vaardigheid op die vlak van Wiskunde 114/144 het. Vir diegene
met slegs Wiskunde (Bio) 124 is daar opsionele lesings en materiaal ter bekendstelling
van lineêre algebra.

http://www.cs.sun.ac.za/wb272


Sagteware

Vrye sagteware Ons gebruik slegs vrye sagteware* in dié module: Die Python-pro-
grammeertaal word op die Linux-bedryfstelsel gebruik.

Tuisopstelling Alhoewel die voorgeskrewe sagte op die rekenaars in Narga geïnstal-
leer is, word aanbeveel dat studente met hul eie rekenaars Ubuntu Linux, Python en
ander wetenskaplike rekenaarhulpmiddele. Al dié sagteware is gratis op die universiteit
se bedieners beskikbaar en geen netwerkkoste hoef dus aangegaan te word vir a�aai nie.
Indien u ’n Apple Mac besit, is dit onnodig om Ubuntu te installeer, en u kan die ander
programme deur middel van die Homebrew-pakketbestuurder (brew.sh) installeer.

Installering Skakel die Narga-kantoor vir meer inligting. Studente wat vertroud is
met sagteware-opstelling kan ubuntu.sun.ac.za raadpleeg. Die universiteit het ook
’n spieëlbediener vir oopbronkode-projekte by ftp.sun.ac.za.

Assessering

Reëls Wetenskaplike Berekening 272 is ’n jaarmodule en word deur middel van buig-
same evaluering geassesseer. Vergewis uself van die reëls soos uiteengesit in ¶8.4 van
die hoofstuk “Universiteitseksamens” in die Jaarboek (Deel 1); let op daar is geen herek-
samens nie. Indien u ekstra skry�yd toegelaat word ingevolge ¶8.8 van dié hoofstuk,
moet u die lektor ten minste een week voor die betrokke geleentheid in kennis stel.

Werkopdragte Daar is twee tipes assesseringsgeleenthede, naamlik, toetse en werk-
opdragte. In die meeste gevalle, moet u laasgenoemde tydens voorafbepaalde lesingtye
voltooi en sal hulle nie langer as 50 minute duur nie. Tensy anders aangedui, moet u elke
opdrag op u eie, sonder Internettoegang, voltooi. Alle rekenaargebaseerde werkopdragte
is oopboek. Sommige tutoriale en dele van toetse kan as “teoreties” aangedui word, in
welke geval hulle toeboek is.

Aangesien gebruik van die elektroniese bronne op die modulewebwerf toegelaat
word, mag u ’n webleser oophê tydens toetse en werkopdragte. Indien u egter betrap
word dat u die webleser of enige ander rekenaarprogram gebruik vir webnavigering of
om met ander partye te kommunikeer, oortree u die toetsreëls. Net so is die gebruik
van selfone, skootrekenaars, tablette en ander slimtoestelle verbode tydens assessering.

AssesseringsMisgeloop Indien u toets mis (met of sonder geldige verskoning), word
geen ekstra geleentheid, behalwe die omvattende toets, toegestaan nie; sien hieronder.

Wanneer u ’n werkopdrag misloop, verdien u nul vir die betrokke geleentheid tensy
u ’n geldige verskoning aanbied; sien §11 van die hoofstuk “Toelating en Registrasie” in
die Jaarboek (Deel 1). Indien ’n verskoning aanvaar word, sal daar ’n ekstra geleentheid
aangebied word of ’n billike punt beraam word volgens u prestasie relatief tot die res van
die klas; sulke beramings sal eers teen die einde van die module gemaak word. Tot en
met twee werkopdragte kan so opgemaak word, maar vir verdere afwesigheid, verbeur u
die punte. Let daarop dat slegs verskonings op medemenslike oorwegings ex post facto
aanvaarbaar is. Indien u vooraf weet dat u afwesig gaan wees vir ’n assessering, moet u
dit met my reël voor die geleentheid plaasvind of u verdien nul.

*Nee, dis nie slegte Afrikaans nie. Kyk na die Free So�ware Foundation se webwerf (www.fsf.org) vir
meer inligting, spesi�ek die “gratis bier, vryheid van spraak”-verskil.

https://brew.sh/
https://ubuntu.sun.ac.za/
http://ftp.sun.ac.za/
https://www.fsf.org/


Kragonderbrekings Narga-laboratoria is gekoppel aan kragopwekkers. Kragonder-
brekings behoort nie assesserings te ontwrig nie, maar dis u verantwoordelikheid om u
e-pos en die modulewebwerf te raadpleeg voor assesserings vir dringende aankondigings.

Geleenthede enGewigte Volgens ¶8.4.1.7 van die Jaarboek (Deel 1) hoofstuk “Uni-
versiteitseksamens” is die volgende assesseringsgeleenthede beskikbaar:

geleentheid datum tyd gewig

Werkopdragte (sien webwerf) 64%
Semestertoets 1 12 Maart 17:30 12%
Semestertoets 2 28 Mei 09:00 12%
Semestertoets 3 16 September 17:30 12%
Omvattende toets (alle werk) 30 Oktober 09:00 12%

Slaag Van die drie semestertoetse en die omvattende toets word slegs die drie mak-
simumpunte by u �nale punt in berekening gebring. Soortgelyk sal van die n ≥ 8
werkopdragte, van gelyke gewig, slegs die maksimum n − 1 resultate vir u �nale punt tel.
Let daarop dat die omvattende toets alles dek wat in die module gedoen word. Daar is
geen subminimum vir enige werkopdrag nie, en sodra u ’n kumulatiewe punt van 50
bereik, slaag u die module. Indien u ’n prestasiepunt van minder as 50 het en, daarby, het
u twee of meer semestertoetse mis en/of u aan minder as die hel�e van die geskeduleerde
werkopdragte deelneem, kry u “Onvoltooid” vir die module.

Plagiaat enOneerlikheid

Universiteit se Beleid Die Universiteit Stellenbosch Beleid oor Plagiaat de�nieer
plagiaat as “[d]ie gebruik van ander se idees of materiaal sonder erkenning …” Sien ook
www.sun.ac.za/afrikaans/legal/student-discipline.

Oortredings Totdat ’n interne plagiaatbeleid vir die Fakulteit Natuurwetenskappe
ge�naliseer word, sal die Fakulteit Ingenieurswese se plagiaatprosedure toegepas word
as interimmaatreël in minder ernstige gevalle, en die saak sal departementeel deur die
interne moderator (of ’n ander, senior akademiese personeellid) en die lektor gehanteer
word. Meer ernstige gevalle sal na die Sentrale Dissiplinêre Komitee verwys word,
ingevolge die US Beleid oor Plagiaat. As daar gevalle van kopiëring is, sal alle betrokke
partye aan die dissiplinêre prosedures onderwerp word.

Erkennings Vir sowel huiswerk as programmeringsopdragte moet u u bronne aangee;
vir praktikums, moet u dié as kommentaar in u bronkode gee. Daar moet genoegsame
besonderhede wees sodat ek en die demi’s hulle sonder probleme kan nagaan.

Samewerking Vir individuele opdragte mag u idees en strategieë met medestudente
weg van ’n rekenaar bespreek, maar sodra u begin programmeer, mag u slegs vir my of
die demi’s om hulp vra. U mag egter toetsgevalle uitruil en word aangemoedig om dit te
doen. As daar gevalle van kopiëring is, sal alle betrokke partye as skuldig beskou word.
Praktiese reëlings: (i) Moenie kode kopieer-en-plak in u bronkodelêer nie, (ii) moenie
saam programmeer of ontfout op dieselfde rekenaar nie, (iii) bly weg van openbare
sagtewaremagasyns, (iv) gebruik pseudokode eerder as kodevoorbeelde en (v) doen iets
sinneloos vir ten minste tien minute nádat u werk met medestudente bespreek het.

https://www.sun.ac.za/afrikaans/legal/student-discipline


Plagiaatverklaring Wanneer u enige huiswerkopdrag ingee, moet u wees om die ver-
klaring hieronder gegee, onderteken. Indien u nie die verklaring onderteken nie, hanteer
ek dit as ’n misgeloopte werkopdrag.

1. Ek het die Universiteit Stellenbosch Beleid oor Plagiaat gelees en verstaan, sowel
as die de�nisies van plagiaat en selfplagiaat soos beskryf in die Beleid.

2. Ek verklaar dat die werk in hierdie werkopdrag vervat my eie oorspronklike werk
is—behalwe vir die insluiting van bronne soos uitdruklik toegelaat vir dié opdrag
en hulp ontvang soos genoem in item 3—en dat ek dit nie vantevore (in die geheel
of gedeeltelik) ingehandig het vir bepunting in hierdie module/werkstuk of ’n
ander module/werkstuk nie.

3. My indiening erken alle eksterne biblioteke en bronne gebruik, en identi�seer
enige ander studente en/of personeel (insluitende demi’s, tutors en lektore) met
wie ek die opdrag bespreek het. ⊳ Tensy uitdruklik anders toegelaat word, mag indienings of
oplossings van opdragte vir vorige modules by dié universiteit of enige ander opvoedkundige instelling,
en wat met (beduidende dele van) dié opdrag ooreenstem, nie as eksterne bronne gebruik word nie.
Indien beskikbaar, moet u veral nie oplossings van vorige jare se opdragte raadpleeg of gebruik nie.

4. Ek het nie toegelaat of sal nie in die toekoms toelaat dat enigiemand enige deel
van my werk kopieer of aan hulle toegang daartoe verleen nie. Daarby sal ek ook
nie my werk in die openbaar beskikbaar stel nie, insluitende om kode in openbare
sagtewaremagasyns of forums te plaas. ⊳ U mag wel ander mense toelaat om na sekere dele
van u kode te kyk vir die doel van ontfouting, maar u mag nie u kode andersins aan hulle beskikbaar
stel nie.

5. Ek het nie en sal nie plagiaat bevorder nie, byvoorbeeld deur die geskrewe werk
of bronkode van myself of ’n medestudent te versprei nie.

6. Ek verstaan dat enige kode wat ek indien vir plagiaat getoets kan word (hetsy
outomaties of per hand) en voorts behou kan word om vir plagiaat in ander
modules te toets. ⊳ Alle kode sal per hand en outomaties getoets word vir dié module.

Uitkomste

Wanneer u die module voltooi het, behoort u vaardig met die volgende te wees.

Linux Bestuur van lêers en gidse. Die gebruik van die Linux-bevelreël vir lêer- en
databestuur, prosesbeheer en roep van skriplêers.

Python Basiese begrippe: datatipes en veranderlikes, uitdrukkings, stringe, funksies,
objekte en metodes, modules en foute. Lyste: modi�kasie, funksies, metodes, snying
en toepels. Boolese logika: boolese en relasionele operators. Kontrole-vloei: keuses en
lusse. Lêerverwerking: tekslêers en data-ontleding van derde-party bronne.

Numpy Wetenskaplike berekening met Numpy. Lineêre algebra: matrikse, skikkings,
metodes en funksies, en die oplossing van lineêre stelsels. Datastip met Matplotlib.

U behoort, in die algemeen, in staat te wees om: (1) Linux te gebruik om lêers en we-
tenskaplike data te bestuur; (2) klein Python-programme onafhanklik in ’n redigeerder
te skryf; (3) numeriese probleme met Python op te los; (4) algoritmes te ontwerp en
implementeer om eenvoudige wetenskaplike probleme op te los; en (5) ingewikkelder
numeriese algoritmes vanaf hoë-vlak beskrywings te implementeer.


	Lektor
	Administrivia
	Modulebeskrywing
	Sagteware
	Assessering
	Plagiaat en Oneerlikheid
	Uitkomste

