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תיאור ומטרת הקורס
ההתקדמות בתחום המחשבים עתידה לשנות את העולם .הם עשו זאת זה מכבר ,והם ימשיכו לעשות זאת
בעתיד .האינטרנט – מערכת שעוצבה לשרידתה של אליטה צבאית-תעשייתית – הפכה למדיום חתרני ניאו-
דמוקרטי המקדם את תרבות הסייבר .התוצאה היא תמורות בשלל תחומים שינותחו בהרחבה בשיעורים.
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השנה והשני בסופה( .מכאן ,שעל הרשת להיות נגישה לסטודנט.
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