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 :הקורס מטרת
 בין תקשורת של בסיסיים עקרונות ילמדו הסטודנטים .תקשורתית כמדיה וניצולה האינטרנט רשת הכרת 

 במנועי שימוש תוך מידע מציאת ,באינטרנט הגלישה פעולות יילמדו .האינטרנט רשת מבנה ואת מחשבים
 וקבצים הודעות והעברת ,באינטרנט שיחות ,באינטרנט דיון קבוצות יכירו הסטודנטים .שונים חיפוש

 עקרונות יילמדו .אינטרנט אתרי בעצמם לבנות הסטודנטים ילמדו הקורס בהמשך .האינטרנט באמצעות
 .מולטימדיה ובשילוב מתקדמות תוכנות באמצעות אתרים ובניית HTML-ה שפת

 לתרגול  שעות 4 עוד יוקצו השבוע במהלך .שעתיים של שבועיות בפגישות שנתית במסגרת יינתן הקורס
 מתרגל בנוכחות

. 
  :הקורס דרישות
 או אותבהרצ נוכחות חובת אין)  אחוז40(ומבחן ) אחוז30( סיום עבודת  ,)אחוז (30 תרגילים הגשת

  .בתרגילים
 

 .במחשב בעבודה שליטה :קדם דרישות
 נלמד נושא בכל מטלות כולל הקורס .אינטנסיבי תרגול ללא הקורס מיומנויות את לרכוש ניתן לא :הערה

 לא באם עצמם עם ייטיבו לתרגול כלל להגיע באפשרותם שאין סטודנטים .רבות תרגול שעות הדורשות
 .לקורס ירשמו

 : מספרי פגישותמהלך הקורס לפי
 תיקים ,הכיתה שרת מול עבודה ,המק של ההפעלה מערכת . iMac-ה מחשבי הכרת -המחשב כיתת הכרת . 1

 .pc-ל מק בין הבדלים ,וקבוצתיים אישיים
 .השכבות שבע מודל ,מחשב כתובות ,דיגיטלי מידע אחסון ,דיגיטלי מידע ,מחשבים בין תקשורת -מבוא . 2
 כלי .URL ,באינטרנט כתובות ,DNS כתובות , IP כתובות , web-ה מבנה ,הסטורית סקירה -אינטרנט . 3

 .trace-ו ping כגון עזר
 .cookies-ו cache, proxy עם הכרות . שונים דפדפנים באמצעות גלישה ,גלישה תוכנות .. 6-4
 חיפוש ,בעברית יפושח ,חיפוש שיטות ,ויחודיים כלליים מנועים ,חיפוש מנועי -באינטרנט מידע חיפוש. 8-7
 .(bookmarks) סימניות ,(Sherlock) ההפעלה מערכת דרך

 דואר ,כתובות ספר ,חתימה הגדרת ,דואר שרת הגדרת ,הודעות וקבלת שליחה -אלקטרוני דואר. 9
 .ואחרים hotmail באמצעות אלקטרוני

 .ftp כנותתו ,ftp בפרוטוקול קבצים העברת ,הדואר -האינטרנט באמצעות קבצים העברת .10
 .רשימה של בארכיונים חיפוש ,mailing lists-ל מנוי ,דיוור רשימת מהי -דיוור רשימות. 11
 לפי קבוצות חיפוש ,דיון לקבוצות והצטרפות שיטוט ,דיון קבוצות מבנה ,דיון קבוצת מהי -דיון קבוצות . 12

 .נושא
 -ICQ-פרטיות שיחות .שיחות ערוצי ,תשיחו אתרי ,(אטים'צ)  IRC- ועידה שיחות( -באינטרנט שיחות . 13

 .שיחה ,חברים חיפוש , לשרת התחברות
 וידאו ועידות ,באינטרנט וטלויזיה רדיו שידורי ,plug-in-ה ומושג עזר תוכנות -באינטרנט מולטימדיה .14

,Streaming, QuickTime . 
 .בסיסיים HTML עמודי בניית ,בסיסיות פקודות ,הגדרות , HTML-ה שפת -בסיסי. 15-18
 �.GoLive תוכנת -מתקדמות בתוכנות אתרים בניית . 19-25

 
 


