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  וניהול רשתות  .P.Cטכנאי 
  

מסלול זה משלב לימודי חומרה, תוכנה ורשתות בקורס אחד מקיף ומקצועי עם דגש על הצד המעשי 
 .P.C(עבודה במעבדה שלנו). בוגרי הקורס יוכלו להיקלט בעבודה כטכנאי שירות ותחזוקה למחשבי 

  מקצוע מבוקש מאוד בשוק. –וכמנהלי רשתות ותקשורת 
  

  אנגלית בסיסית. בלה:תנאי ק      
  

  תוכן הקורס
  מבוא לאלקטרוניקה וחשמל. 
 הכרת המחשב ואלקטרוניקה ספרתית 
 זיכרון מטמון, צללים. RAM, ROMניהול הזיכרון:  
 , רכיבים היקפיים.SATA/SCSI/IDEארכיטקטורת המחשב: מעבד, לוח אם, זיכרון, רכיבי  
 .RAIDדיסק קשיח: חלוקה למחיצות, פירמוט, בניית מערכות  
 , התקנה ותחזוקה בצורה יסודית.  xp/Windows7מערכות ההפעלה  
 .Ghostתחזוקת המחשב: מאחה הדיסק, מתקן הדיסק, מערך גיבויים,  
 עבודה מעשית: פירוק והרכבת חומרה, התקנת כרטיסים, התקנת מערכות הפעלה. 
 ת בשוק.התמודדות עם וירוסים: איתור, טיפול, שליטה בתוכנות האנטי וירוס הקיימו 
, תקלות רשת, WAN/LANמבוא לרשתות: טכנולוגיות תקשורת שונות, מבנה הרשתות, רשת  

הקמת שרתים, תחזוקת רשת, עבודה בסביבה מרובת משתמשים, סוגי כבילה, חיווט, נתבים, 
 רכזות, פרוטוקולים ותקנים בינלאומיים לחומרה.

, הכרת האינטרנט, Routerדם/מבוא לאינטרנט: מודם, כרטיס רשת, תקשורת, התקשרות למו 
 גלישה, דואר אלקטרוני, תמיכה בסביבת אינטרנט.

  :סקירת הניידים הקיימים,מבנה,ארכיטקטורה,צפיפות מקום, laptops-ניידים 
  משטח רגיש לתנועה,-touchpadכוננים,כרטיסי חובה,טכנולוגיית אינפרא אדום,     
  פתרון וזיהוי תקלות תוכנה,חומרה      

 
  מבוא לרשתות ותקשורת מחשבים 
  ארכיטקטורת רשת, טופולוגיות, העברת אותות, סוגי כבלים לתקשורת. 
מבנה הרשתות: סוגי הרשתות (שוויונית/מבוססת שרת/משולבת) התאמה בין הרשתות לצרכים  

 ספציפיים.
 תקשורת ערוצים, העברה, שכבות, יישומים. – OSIמודל השכבות  
  מיים לחומרה.פרוטוקולים ותקנים בינלאו 
 Server 2008רשת ניהול 

מודל אבטחת הרשת,  Tree-Forest, DNS, ADהכרת המבנה של הרשת, הספרייה הפעילה:  
 NTFS- סיסמאות, שעות כניסה, מעקב אירועי מערכת, שיתופים ב

 ,StarRing, StarBus, Ring, Star. טופולוגיות: ATM, Token Ring, Ethernetארכיטקטורות:  
Bus 

) OU, יחידות ארגוניות (Registry, עורך ניהול MS Schedule, ניהול הדיסק, קבצים 
 הקונפיגורציה

 Windows   7תאימות למערכות  
 סביבת אינטרנטאיתור תקלות ופתרונות בחומרה  
 וקורס ניהול רשתות PCפירוט לכל אחד מהנושאים שברשימה, ניתן למצוא בקורס טכנאי  
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  מבחנים ותעודות
  

  ס יעבור התלמיד מבחנים עיוניים ומעשיים מסכמים.בסיום הקור
תלמיד שיעבור את המבחנים הפנימיים יקבל תעודת טכנאי פי.סי. ומנהל רשתות מטעם נשיא 

  טכנולוגיות. 
  
  
  

  שעות + תרגול208-כ  אורך הקורס:    
      

  


