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 נושאי לימוד

 פעילות עורנושא השי שיעור

1 

 במנועי של מידע מתקדמים חיפושים והכרת מידענות

 חיפוש

 של זיהוי צרכים. האישי המחשב של החומרה מרכיבי הכרת

מערכת  בחירת. של מחשב נכונה רכישה לקראת משתמשים

 .וביצועים עלות שיקולי ".נכונה"ה ההפעלה

2 

Excel 

 שינויים אפשרויות ,לסוגיהם גרפים, ותבסיסי פונקציות

 הצגת, ונקודתיות כלליות

 .Excel -ב הפונקציות אוצר

 הגיליונות בין קשר, אלקטרוני הגיליון הכרת

 לפי חיפוש תרגול .לסוגיהם גרפים, בפונקציות שימוש, אחד בקובץ

 .בה בשימוש עצמי מוכרת ולימוד לא פונקציה של נושא

3 

Excel 

 ,מותנות פונקציות, סינוןו מיון פונקציות

 ,נתונים בסיסי בפונקציות Excel -ב שימוש

 מרשת נתונים ויבוא רשומות איתור

 .מתקדם סינון, האינטרנט

 .ועוד נתונים סינון, נתונים שליפת, נתונים מיון

 מתקדם נתונים איתור, מערך' פונק תרגול .מותנה חישוב פונקציות

 .שונים לצרכים מיובאים ושילוב נתונים

4 
Excel 

 פיננסיות. 'בפונק שימוש, ושעות בתאריכים שימוש

 Excel של והשעות התאריכים מבנה הכרת

 .Excel-ב הפיננסיים השימושים והכרת ושימושיהם

5 
Excel 

Pivot tables, power pivot 

 .גדול ממסד נתונים תוצאות וקבלת חיתוך, נתונים אחזור

6 

 -ב השימוש הכרת – נתונים לבסיסי מבוא

MS Access 

 יצירת, סוגיהם על כל שדות, טבלאיים נתונים בבסיסי יסוד מונחי

 .ראשונה טבלה

7 

 -ב השימוש הכרת – נתונים לבסיסי מבוא

MS Access 

 מידע ניתוח - שאילתות .גומלין קשרי. טבלאות ותכנון יצירת, נרמול

 ובלתי )רשומות( מובנה

 .חופשי( )טקסט מובנה

8 

 -ב השימוש הכרת – ניםנתו לבסיסי מבוא

MS Access 

 .ודוחות טפסים

9 

 ,והדמיות וירטואליות הפעלה מערכות עם עבודה מערכות הפעלה

 .Linux, Android -ב שימוש

10 

 והכרת התנסות, הפעלה במערכות מעבדה מערכות הפעלה

 .הפקודות



 

 

11 

 .והיברידי פרטי, ציבורי ענן מחשוב ענן

 .תהתועל ומה בארגון הענן תפקיד

12 

Big Data מסדי ניהול עקרונות Big Data מערכת את הכרת הכוללים 

 דרך מבוזרים במחשבים מידע ואחסונו חלוקת, (HDFS)  הקבצים

Data Node ,Name Node , MapReduce ועוד. 

13 

Big Data הגרפי הממשק הכרת HUE נתונים מסדי לניהול  Big Data  

 .בהפעלתו מודרכת והתנסות

14 

Big Data לשם ופשוטים חות בסיסיים"דו/נתונים לשליפת דוגמאות ניתוח 

 .ושאילתות נתונים לניהול HIVEמערכת  ותרגול הכרה

 


