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  TPMCI קורס
 
בכל כיום דרוש  ,ומה שהיה נחלת חברות הייטק בלבד ,מקצוע ניהול הרשתות נמצא בעלייה ניכרת בשנים האחרונות

 MCITP  Microsoft Certified Information Technologyמשרד גדול עם מחשבים. קורס מהנדס רשתות
Professional  המאפשרים  ,) מקנה ידע רב ותעודה יוקרתית(מוכשר אינפורמציה טכנולוגית מטעם מיקרוסופט

  השתלבות קלה בשוק העבודה. 
  

הדגש  טכנולוגיות, כמו בכלל הלימודים בנשיא. MCSE-ה ,מחליף את התואר הקודםשתואר מעניק  MCITP קורס
סקת צד הכנה לבחינות ההסכמה של מיקרוסופט. בנשיא טכנולוגיות מעבדה משוכללת העול ,בקורס הוא על הצד המעשי

  בתחום. בקורס משולבים ימי השתלמות אצל הלקוחות והספקים שלנו. 
  

  : אנגלית ברמה גבוהה, מבחן התאמה וידע מעמיק במערכות הפעלה ופתרון תקלות במחשב. MCITP קורס, תנאי קבלה
  

  :TPMCIקורס תוכן 
  
       

  הכרת חומרת המחשב        
  מערכות הפעלה, דרייברים, שאלות ופתרונות. עולם החומרה, פירוק והרכבת מחשב, התקנת  
  
  מבוא לרשתות        
                    לרשתות ותת רשתות, מודולים , חלוקהIPרכיבי תקשורת ברשת: ראוטר, סוויץ', כבילה של רשת, כתובות   
  הקמת רשת שיתופית, בעיות ופתרונות. ליצירת רשתות,  
  
  מערכת חלונות  
  משתמשים. רקע על מערכת הפעלה של מיקרוסופט: התקנה, התקנה אוטומטית, עבודה עם קונסול, כלי תחזוקה,       

  
  

 .win 7הגדרה וניהול מערכת הפעלה  .1
 MCTS Windows server 2008:  win 7(client)  Configuring                                   70-680Exam    
                   אבטחהנושאי הלימוד מכילים: התקנות, הגדרות התקנים,  , 7מכין להסמכת מערכת הפעלההקורס           

  מתקדם, שיפור ביצועים, –, הגדרות רשת, מרכז השיתוף, חומת אש  UACבאמצעות           
                                                                                                                          ון ותחזוקה לפיתרון בעיות.כלי אבח          

                , מערכת מסגי'נג עבור אאוטלוק, יומנים ואנשי הקשר, תיקיות Exchangeמערכת           
          וניהול מסדי הנתונים של מערכת הדואר בשרת, הרשאות ניהול, ניהול  STOREיבוריות , ניהול צ          
   )70-236(נציגים, גיבוי ותחזוקת מערכת ועוד.          

  
 )2008הגדרה וניהול בסיסי של רשת מחשבים בארגון, (שרת  .2

Exam  70-642         MCTS Windows server 2008:  Network Infrastructure, Configuring  
קורס ניהול רשתות מקיף ובסיומו הסמכה, על תשתיות רשת רחבות בסביבת מיקרוסופט, נושאי הלימוד 

ושימוש בשרתי  NAT, הגדרות Name Resolutionוהגדרות של סגמנטים, הגדרות  IPהכלולים: תשתיות 
RAS שימוש בטכנולוגית ,NAP,הגדרות שיתוף קבצים ומדפסות ,DFS ,  
EFS גיבוי ושחזור מידע, ניהול ,quotas ניהול ,WSUS  ותצורתGPO.  
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  2008ניהול תשתית רשת מתקדם, שרתי   . 3

Exam  70-643          MCTS Windows server 2008:  Applications Platform, Configuring  
אפליקציות רשת בסביבת מיקרוסופט, נושאי הלימוד הכלולים: קורס הסמכה מקיף על הפצות ושימוש ב

 TS ,TS, הגדרת שרתי טרמינל, שימוש בטכנולוגיית מיקרוסופט מבוססת WDSהפצת שרתים באמצעות 
RAP  הגדרת תצורת ,IIS  ניהול שרת ,WEB  ,  

  ועוד.  NAP, ניהול תצורת IISהרשאות וניהול ב 
  

 
 . Server 2008מסוג הגדרה וניהול מערכת הפעלה   . 4

Exam  70-640                   MCTS Windows server 2008: Active Directory, Configuring   
 Dns ,Active Directory, נושאי הלימוד מכילים: server 2008קורס שמכין להסמכת מערכת ההפעלה 

Infrastructure  ,RODC  ,AD MDS  ,AD LDS  תחזוקת ,Active Directory  ניהול ,Active Directory 
  .  CAהגדרת שרת תעודות הצפנה 

  
 2008עיצוב, תכנון וניהול מתקדם של תשתית רשתות ושרתי    .5

Exam 70-647  MCITP Windows server 2008:  Enterprise Administrator 
  

 
  לך הקורס. כל סטודנט יקים רשת המתבססת על הידע שרכש במה – הקמת רשתפרוייקט מעשי   . 6

  הפרוייקט ידמה ניהול רשת ויאפשר התמודדות עם תקלות נפוצות שבהן נתקל מנהל רשתות.            
  

  MCITP קורס, מבחנים ותעודות
  

מבחן עיוני מסכם.  סטודנטמבחנים עיוניים ומעשיים מסכמים. בסיום כל נושא יעבור ה סטודנטבסיום הקורס יעבור ה
מטעם  MCITP Enterprise Administrator ות הפנימיים יקבל תעודת מהנדס רשת שיעבור את המבחנים סטודנט

  נשיא טכנולוגיות. 
  

  נדרשים מהסטודנט: MCITP-על מנת להשיג את הסמכת ה
 80% נוכחות  
 הגשת פרויקטים  
 מעבר בחינות פנימיות  
 לאומית-תעודת הסמכה בין  Windows Server 2008 Enterprise Administrator  לסטודנט אשר  תוענק

  . Microsoftבחינות ההסמכה העולמית של חברת  5יעבור 
  

  נשי התמיכה של נשיא טכנולוגיותכולל עבודת מעבדה ותרגול מעשי בשטח, בצמוד לא MCITP קורס
  .ייחודית שפותחה לצורך הכנה למבחני ההסמכה הדמיהבנשיא טכנולוגיות קיימת מערכת 

  .גולשעות + תר 260-: כMCITP קורסאורך 
  
  

  


