קר

קורא יקר,

וירוסים ,פרצות וספאם הולכים ומתרבים מיום ליום באופן מבהיל .מערכות המחשוב הופכות למורכבות
וסבוכות .במקביל ,הפס הרחב ,הוירטואליזציה - BI ,מציעים הזדמנויות חדשות ומלהיבות וגם תפקיד
מנהלי המחשוב עובר טרנספורמציה דרמטית ומבטיחה .כך ,לנוכח שטף חידושים וגלי תמורות ,שרק
מתעצמים ומואצים ,קשה להתמקד במה שבאמת חשוב .למי להאמין? על מי לסמוך?
תחקירי PCאון מספקים בכל שבוע ריכוז של החדשות החשובות ביותר בעולם המחשוב והתקשורת,
יחד עם תחקיר מקצועי שמתמקד בנושא מפתח מרכזי ומשמעותי .הם משרתים חלק גדול ממנהלי
המחשוב המובילים של מדינת ישראל .חלקם מנויים לשירות קרוב לשש עשרה שנים כיוון ש:
•

PCאון הוא מקור מידע אמין ותכליתי .הוא מתמקד רק בנושאי המפתח החשובים ביותר בעולם המחשוב
והתקשורת ,והוא מדבר בשפתך המקצועית.

•

PCאון כולל את ריכוז החדשות החשובות ביותר וגם מגמות ,טיפים ,ידע יישומי ושימושי נוסף .הוא
מאפשר בהשקעה של פחות מ 10-דקות בשבוע ,להיות כל הזמן עם יד על הדופק.

•

PCאון מביא תועלת בכך שהוא רלוונטי לבעיות הנוכחיות שלך ,בנוסף לכך ,הוא מסייע לך בהערכות
מוקדמת בפני סכנות ואיומים למערך המחשוב ו/או ניצול הזדמנויות עסקיות חדשות.

•

ניתן להתרשם ממנו באופן אישי באמצעות תחקיר הדוגמא המצורף או להסתמך על למעלה ממאה חוות
דעת של מנהלי מחשוב מובילים )ראה .(www.pcon.co.il/v5/103.asp -

PCאון נתפס כיום כמפתח מוכח להצלחה מהירה ,וככזה גם אתה תוכל ליהנות ממנו בקרוב .כמו ארגונים
רבים תוכל להצטרף כמנוי ארגוני ותאפשר לכל העוסקים במחשוב בארגונך ,ליהנות מכל היתרונות שלמעלה.
מחירי מנוי השנתי בגין  52תחקירים:

מספר מנויים
1
5
10
20
50
100
 200ויותר

המחיר בדולרים  +מע"מ
516
1270
1970
3270
5970
7700
9700

נכון ,אפשר לנסות להתמודד לבד עם כל התמורות .להתעלם או לדגום מאמר אקראי ולקוות לטוב .תחשוב על
התוצאות .מצד שני ניתן ללכת בדרך סלולה ובטוחה שבה הולכים המובילים במחשוב הישראלי ,שגם ימשיכו
להוביל בבטחה .כדי להצטרף אליהם ,ללכת יחד איתם ,אפשר לקרוא על תחקירי PCאון ולהצטרף באתר ב-
 www.pCon.co.il/promoטלפון  ,03-9667939פקס  03-9660310או מייל sub@pcon.co.il -
קובי שפיבק
העורך הראשי של PCאון

נ.ב .על כל תחקירי PCאון חלות כל ההגנות החוקיות של זכויות יוצרים .ביחד עם זה ,אנו מתירים
לשכפל ולהפיץ את תחקיר זה ,מבלי לשנותו ,עד  31.12.2007ורק יחד עם דף היתר זה! למנהלים,
עמיתים ואנשי מחשוב נוספים ,שעשויים לדעתך למצוא בו עניין.

מה אתה מקבל?  -מפתחות להצלחה
קורא יקר,

תיזכר ב"נפילה" האחרונה של מערכת בארגון ,ב"פספוס" בבחירת טכנולוגיה ,בפרוייקט שלא "סיפק את
הסחורה" .מדמיין? עכשיו קח לך פחות מחצי דקה ותחשוב על מי שקרא תחקיר דומה ,לפני כשנה.
באינטואיציה פנימית חזקה הוא הבין שמצא פיתרון אמיתי לצורך אמיתי  -להיות ממוקד באיומים
האמיתיים וההזדמנויות המבטיחות שרלוונטיים לארגון ולתפקיד שלו ,למציאות שבה הוא חי .שוב ושוב
הוא נוכח מאז ,שהוא מתבסס על מקור מידע שמדבר אליו בשפתו ,מקור תכליתי ואמין.
כאשר חבר קרוב מתקשר ושואל לחוות דעתו על תחקירי PCאון" .מה הם נותנים לך באופן מעשי?"
באופן טבעי הוא נזכר ומספר על כמה מהדוגמאות הבאות:
• בתחקיר  -ה IT-מאיץ חדשנות  -הוא גילה את הטרנספורמציה שעוברת היום כגל סוחף בעולם
העסקי .ה IT-הופך מכלי שתומך בעסקים ,למנוע שמאיץ חדשנות ופותח הזדמנויות חדשות .התועלת
עבורו הייתה דרך הסתכלות חדשה על היבטי ה ,IT-כזאת שפתחה בפניו דלת לקידום מהיר...
• בתחקיר  -חוסכים חשמל  -הוא מצא נתונים לפיהם ,עלויות החשמל של דטה סנטר בשנה יכולות
להיות יקרות יותר מכל עלויות החומרה שבו .הוא גם קרא כיצד השינוי בצריכת החשמל בניידים לוקחת
אותנו לעידן חדש .התועלת שהפיק מהתייחסות ויישום הייתה  -הרבה כסף לארגון .איך זה נשמע?
• בתחקיר  -כללי אצבע למנמ"ר  -הוא מצא נתונים ,מספרים ,כללי אצבע ומקורות שחיוני לכל מנהל
שעוסק במחשוב להיות מצויד בהם .התועלת שהפיק הייתה קבלת החלטות מהירות יותר ,מבוססות
ומוצלחות יותר .התוצאות נראות בשטח .מכיר אנשים כאלה?
• בתחקיר  -וירטואליזציה בשרתים  -הוא הבין את המשמעויות המעשיות של מגמה מרכזית
שסוחפות כיום את עולם המחשוב ,כאשר הוא גילה איך וירטואליזציה יכולה להעניק יותר גמישות,
חיסכון עצום ,שרידות ,עבודה קלה ועוד יתרונות נוספים .פתאום הכול התחבר .אתה רואה זאת?
• בתחקיר  - Rootkit -חפרפרת במחשב  -הוא קרא כי ברשת הארגונית של כל ארגון חמישי
באוסטרליה )וכנראה כך גם בארץ( ,חבויה כיום תוכנה נסתרת ,שיכולה לפתוח דלתות לתוכנות מזיקות.
בדרך כלל ,לא ניתן לגלות אותה! גניבת מידע ,שיבוש נתונים ,האזנות ,ציטוטים ,חדירות ,נזקים .חלק
מהאיומים יכולים להביא לקריסה .הוא עשה את כל שניתן לטפל בכך וישן טוב בלילה .ואתה?
הוא גם לא היחידי שחושב כך .מאה המלצות נוספות עם מסר חד וברור מדברות בעד עצמן .אחרי
הכול ,עם הישגים שמוכחים בשטח ,קשה להתווכח...
לכן אנו ממליצים לשתף מספר רחב ככל האפשר של חברים ,עובדים ומנהלים ,בארגון ומחוצה לו,
בשימוש בתחקירי PCאון .בדומה לטלפון ופקס ,ככל שרבים יותר המשתמשים בהם ,כך גם גדלה
התועלת .אתה ודאי מכיר זאת.
עכשיו אתה מוזמן לקרוא את התחקיר המצורף ,להתרשם באופן בלתי אמצעי ולהתקשר  -דרך האתר
 www.pCon.co.il/promoלטלפן  ,03-9667939לפקסס  03-9660310או מייל sub@pcon.co.il -
אחרי שתצטרף ותסתכל קדימה שנה מהיום ,יתכן וגם אתה תחשוב כמוהו? מה דעתך?

 ¢©¢ 




 ¨¢¥¢

 zzzzz

©PC



m

§£²£¥PC£³¨´³¨§£¦ª¨¦

 LD[QRWHCDPCGLHYLQOzLFHJLLL\HQL\UFLQH]H\FJDzINH[QH[YZLUHYZQMH[F]





¨¢¢§³ª³¦«


 ¢²¢±²°³±¢¯¢¥
 B.Sc.MBA±£®³£±£³²¤²¬
 ±°²¨ª¤²¬
 £¦¢²£¨´£´¥²£±¡´
 «±®©®¦¢
 ©£°¦©³²´²







¢²¢±ª§


§£ª¥´ ¤³¨ °£¬ ¬£°¨ £ª² ²´ § §
§£²±¨´¥ ¦ ³±¦±§£´¨§³¦¦§£ª££ª¬¨
£²¡¨ ¯²¨ ´³² ´¡²´ §¬ ¦ §£²
²£¡¨ £ª® §£´¨ §³ ´£°¨§£ª££¨´®£¢¡¦
 ³±¨£³¨´£¦¦¦¬²£«
§£¦¥ ´ ¦°ª¦ ´¦¥£ ´¨³ §££± ²«¡¨ §¬
 ´£ª£¡¦ ´¥® §£´¨ ©££¨ °¨¦ £¥ §£¨££±
 £¥³§²³¥ ¨ "©££¨ §£¨³² °£¥ "§£´¨ §³ ©¥ § ¨
"§££¢ª²£± §£³¦® ¨¡¦¨¦ §££¢®³¨ §£¦¥
©£ m ¦²³£ ª£¢±²¨±¦ ´²¨³ ´£¥  ¦¥ • 
  ©£¦±«¬ª©³´£«¨±¦¡©
 £³²°¦¥²´£¦¦©£¦£´¯£®¦§¦°¦

§¦±£¨©£¨¬£¨£¦§£¦´³¨ª• 
 ±¡PC¦¥«³² ³¢¯§³
 §£³¨´³¨¦¬¦¡´³¨£³´°´¦´£²¡
§©PC§£²¥ ¨´²¡§£²°¨´¨³• 
  .......................................²°±´³¡ • 
 §£¦¬¦³§£²¨³´¨³

 ...........................²´£´¨§£®±´ • 
¦¦  §£²¦  §  ©£¦£   §£²£¡¨  ¦¦¥¥ • 
  .....................................¦²³£§£²°¨ • 
 ¨¬¨¦¦¥¡³§£ª´£ª§£²®«£²£¡¨¨¬¨
 http://´¨£±£«¦³£¢ª²¢ª£§£²´¦• 
  ........................... ¢ª²¢ª£´ª¥´³¡ • 




 ¦²³£ª£¢±²¨±¥¦
 «±®
 ©£°¦©³²´
 

¦³ ®±´¦ ©PC £ª¨  ´£¦  °²  £ª ©¥ BBB
¦³  §£¦±³  ¤« ²°¨  £ª  §£³¡  dddd
 ¦£¬ ¤´²£¡©¨«  ¨¬¨dddddddd
 ²±©£¦£¦¥¡¨¦²³£ª£¢±²¨±´±®¦

 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC¦¨§³
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC£±®´
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC©²
 CCCCC±£¨CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC´´¥
 CCCCCCCCCCCCC«±®CCCCCCCCCCCCCC©®¦¢
 CCCCCCCCCCC¨£´¡CCCCCCCCCCCCC¤£²´
 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC´²¬

 



 ±¡¢«²£±³¨¤³

 ±°¢«°§³¥

  ................................... ©££¨¦¬²± • 
  ......................"²¡¨©££¨²¡´°£¥ • 
  .................................. §£¬°§³²¦ • 

 ²¤±¢¡¢³¢©§³¥«³

  ..................................... §³¬§¦³¦ • 
  .............................................. §£¨³² • 
  ........................................ ²£¡¦§£¦¥ • 
 ¥±²¢PC¢§²¢¢ ¢§
  .......................... "§£¡¨¨§£²¨¨ • 
  ............................................´¬¦£¥ • 
  ...................................... ³¡¨¦²¨¡ • 
 ³§¢²©°¢§«¥
  .........................................£¢®³¨° • 
  ................................ "¤«¡¦£¥¬¨ • 
  ....................................§££®¦¡§£´²³ • 

 ¥¯§²¤±¥ ª©


 ¢©¢ 

 zzzzz

©PC

 §£²£¥PC£³¨´³¨§£¦ª¨¦m

 

PC¦¥«³²

eTrust Content Inspection ª¥´ ¦³ §££¨£¨£
eTrust ±£«££ ¦ £ £«²£ ´ªª«¨ Personal Edition
£ª®¨¬£²´¨£ª²¢±¦²¦¬´¡±®¨Mail Watcher

´°® ² ´ª¥´ ¦¬ ´¢¦´³ ´¬ª¨ ´³¡ ´¦¬®
 www.ca.com§ª£¡£²¦§£ª¬¨ª¦«²£


 OC[\LDPL[YHQ


 ¯²ª²¡¦ ²¥§£³¡§£²°¨²®«¨
´²°´¨ ±²« ¢¬ ±ª£¦±£± ´ ¯£®´ ´²³±´ ¢ª •
©¨¨ §£¢«±¢ ©«¡ ±£²« ²³®¨ ¬ §± £
¢ª²¢ª£´´¥££ ©¥§££²¬§£¢«±¢¦¦¥´²±¨
©²¥£  ²¨³ª ±²«ª ¢«±¢ ©®®¦ ´²£³£ ©´²¬
£²¦¦« ©®¦¢ §¦® ³¡¨¦ ²¬¦ ©´£ª ²£³¥¨
 09-7688688 ¡³²£¡¨
¦ ³¡§££¢®§££«§¨¦¬ £²¥´²³±´² •
£¡££«¦¬¨±¬¦³¡¢¦¬§¨£¥
´£ª£¥  ´²³±´ ²³®¨ Multimode £« ¦¬ ¨±
§¨´£¡£££¡££«£¦¬2Mbps¬¦³´²£¨
 ¬£¨ ´²¬´ ±®«¦ ©¢± ¥ ²°¨ ¦³ ´¦¥£ £
 ´²£¨²±¡²¨¦¡£«£¦¬´£ª£¥
´²³ ££ª ¢ª²¢ª£ ´²£³ ¦¬  £²¥ «²£¨ •
©£ ©££¦© ²£¡ ²³®£ WAP ´££¦ª¥¢ ¦¬ ««¨
£¦¨ ©¥¬ ²³®£ ©² ¬£¨ ¥²¨¦ ¡¢³ £³ª
´ª¨  ¡¦³¦ ©´£ª ¬ ´ª¨  ¦£ª §£®«¥ ¦£ª
´ª¨ £«±ª®¤²°¦¦²¡£¢«£¦¤²¬¨¦´²£³£
 www.mirs.co.il§£¢²®§£³ª§£³¡¨



 KS[KSLC]HSNH]D\FJ


 ª²¡¦±³¢ª²¢ª£´ª¥´¦´³¡´«²²®«¨
¦³ ´£ª³² ´«² £° AOL- ¢®«²±£¨ •
IE©¦³´³²£´²³¦²¬³¥³¨³£³§££¬££§£ª®®
´°¬¨ «² ¬£°¨ Preview ´«² °£³ for MSN
©¥´£´²³¦³± ¡£°²¢ª£IE 5±³¨¨¦³¢³®
¦³®¦´«² preview.msn.com£²¦  MSN¦³
 £§´³²¦®¦AOL 6.0
´«² §¬ ´¨¨¡´¨ ´¨²  £¨ ¦¬ ¨¡¦¨ •
 www.real.com    «²  RealMedia ¦³ ´³¡
´´¥ ¢´«²°£³ Windows Media Player 7.0
£  www.microsoft.com/windows/mediaplayer 
²´£ ©£ ²³®¨ £¨ ©ª §¬ £ § ±¡³¨¦ ´«ª¥ª
 www.yahoo.com¢ª²¢ª££²´ª¡´¦³²£¨²´£
§££££¨ §£²«¨ ´£®´£³ ³£¦ ´ª¥´ £ •
§£³¨´³¨£²¨¦²³£±´¦¦¥¢´«²°£
²®³¨ §£³¨´³¨ ³®£¡ £¦± ¢ ° AOL IM- ICQ ¦³
©´£ª Firewall £²¡¨ ¬¦ ´²³® ±³¨¨ £²®£³
 www.odigo.com ´£²¬¦¦¥ ´ª³´®³£²¦


 TZKHLWQHZMSQHLDPH\[




£ª £ª£  §££±´´  «±¢£®¨± ´¥²¬´
£³ª §£«ª¥ ¨££±´£ ´²«¨ £ ¦´ ¥²¬´
  ¬´ª¬£¨¡¢£ª²¢±¦²¡«

³¢¯§³

 ¨¢¥¢

 


 G[YZD]H\FJ

©¥´ £²´ §¡´ ¥£®¨ ²³¦ £³¬³ ¬° • 
²´www.maariv.co.il´¦£¬®¦£²¬¨¦¡¯²
´ª¥´¨ ²¡ £ª´£¬ ¤´¨ §££ª¥¬ §£ª¥´ ¬£°¨
£²¬¨©¥´¨©¥¨¥³£´¨«£«¤²°¦¦¦¨
±  ¢ª²¢ª£ ´£ª¨¨  ³¥²¦ ¢«¨ ®¬ ´£³
´ ¤®¦ ¤¥ ¦ ´ §³ ©¥´££ £¨¦ª£
¬ ¯² ¦ ¢ª²¢ª£ ´²¡¦ ²¡ ´ª¬¢¦
´¬££ ´ª¥ ¦¬ §£¨±¨ §£¨«²®¦ £ª £¥²£¥ ª
 www.ynet.co.il  YNet ²´ ´ ´¦¬¦ ´ª²¡
 ¦¬®¦©££¬©£¦´²£«¬¨¦©¥ª²£¦

²¬§¦³³²´£¦§¥«²¦²£¦£¨ • 
²¬ ¢ª«¦ ´²³±´ ´£±ª¬ ¨¦£³ ´£¦²³£ ²¡
  ³£¥² «£¢¨²¥ £¢® ´²³±´ £° ´£ª²°£
§´±«¬ ¢ª²«²¡´¨²¡´³£¥²´±¬
´¬±³ ±«£« £¬  ´²£¨ ´£¢® ´£´³´ £
§² ¦ ´£¢® ´£¦ª¥¢ ´«£ª¥ ¦¬ ´¬£°¨ ¦
²°¨ ¡² «®¦ ²¬¨ ´° ´ ´²³¨ £ ¥²¨
 ª³«¬±³¦´°¦£®°«£¢¨²¥¦³©³²

¢ª²¢ª£ ´¨°¦ ²£¡ ¡² ´ ¦£ © £¢ª • 
«® ¡²¨ ²´£   15Mbps IIX  ´£¦²³£
²¡¦ ©³² ¦³ ±²   © £¢ª £²¦ §±
15MB ²£¡ ¦£ ´±£¦ ³±£³ §££¬³
´²¡ ¦³ ²´£ ¡²²£¡  50MB¦ ¬££ §£®«ª
²¡´ ¡² ´¬®³ £¥ ³£ª ´¨°¦ ¢ª²¢ª£
§££¦²³£ §£²´¨ §£² ©¥³ © £¢ª ££ª¨¦ ²¬¨
 ²¡£´²³¦¬§£ª«¡¨


 [CHFG]DL]QPLWZH]


§£ª²¡ ´¬³ ¤® ²´ E-Mail- £«²£ §£
Killer Resume£«²£¨°´£¢ªª£¨ª¥«¦
§££¡´²±¥¬£®¨©²¡³´®±´³«£¦¨³¡
¡£³± ±«£ ´±£¡¨¦ ´¨² ´¡£´® «ª¨£« ¢ª  ¦³
©´£ª §£¥ §£± ª §² ¦ «²£ ´¨±¨ ´¬²´±¬
Resume - Janet ³ª ´²³ £® ¦¬ «²£ ´ ´ ¦
¨«²£ §£ª³´¨³ doc £°± ¦£¥¨ «²£ Simons
 ´¦±¨²¥¬¦²¢ª¦§²©²²££®«ª
§£³¨´³¨§±£«££¦ £´®³§£´¥¦§£«²£
´°² §¬  §¨°¬ ¯£®¦ £¥ MS Outlook ² ´ª¥´
´¨£³² §£ª¬¨ª¦ §¨°¬ §£¡¦³§ ¦±¨ ££¦¬ ¯±
¡¦³ª³ ²¥¦ ¨£¨´ ¬ §£¦±¨³ ¦³ °®´
©´£ª  ´²£¨ ¦³ ¡£¨ ¦ £¬ ²¥¨ §¨
´¦¦¦¥£¦«²££¢ª´ª¥´³¤¥§´ª³¦
Common ¦³ MailCleaner ¬£°¨ £¬¦ ³¡ ©²´®
¦¦¥  «²£ ´³ª¥ ´³¡ ´¬  ¨³ Search
ª¨¨ ´£ª¨ £±£´¦ ©´ ²£¬¨ §£²¥¨ £´¦§£«²£
² ´ ² ¡³¦  «²£ ´ ±¡¨¦ ³¨´³¨ ¦¥£
¢®«²±£¨ ¦³ ² ´ª¥´ §¬ ±²¬²¥´¬ ª¥´
www.mailcleaner.com§ª£¡²¦´ª´£ª£
§£³¡ §£®«´ £ª³ ¡´£®³ CA ¬£°¨ «ª ©²´®
§£ª¥¬¨ ³¨´³¨ ´ §£²²¡³¨³ «²££¢ª ´ª¥´¦


 ¢©¢ 

 zzzzz

©PC

 §£²£¥PC£³¨´³¨§£¦ª¨¦m

 

 ±°¢«°§³¥

 ,"[JDHQRLLQHF[JD]FYLN

 

 ,RLLQHFGOUD[ZG



´¨¬ ´£²±£¬´¨¦£ ´¡ £©££¨§³´²£¡
§¢£¦¡¦³£´£³²¢ª²¢ª£²´§£±¨³£¨¦¥£ª®
 §£¨ ´¨³ ¦³¨¦  ´¨³ ²®«¨  ¡ §³ §£²¡
²±¨ ´¨£«¦£´¡´ ²¡§³¦³§£°®ª§£³£³
  co.il´£¨±¨´¨£«com´¨£«§£¦²³£²´¦³
£°² ¦¦¥ ¤²  ¨°¬ ©££¨ ´ ²¡¦ ³£ ©¥¨ ²¡¦
²±¨£¦¬ £°£²  ©² §³¦   ©££¨²¡¦
´£¦ ¬£¨ ²´ ²¨ ²³¥  «®´ ²¥   §³
´¬¨³¨ ²«¡ £¡ §³ ²¡¦ ©´£ª ¨°¬ £ª® ´¨
£ ´®«ª ´²³® yahoo.com ´¨ ¢³® ¢£¦± ¤
´ª¡¦books.com¦³¨¦²´´¦£¬®§¡´£®¦§³²¡¦
¦±¢£¦±££³²°±²°²¡¦£¥´£¦¢²£§£²®«
 §£§£¦¦¥£®¦´£¦²£¥ ¦
 £¦¨£ª£¨§£¦£¨´£´²®«¨ •
 ¡£¥³³¨²£¥ ¨´²¥¨§£¦£¨§£¡ª¨¦¬««¨ •
 §£²¡±«£®£ª¨£«§£®±¨¦¦ •
££¡²´§³´¨£«¨´¦¨¦®®¥©££¨´²£¡
´£ ¬¦´£´³¨´³¦²´¨§£´¦©£¦£¥¦
©£ ´§££«¦¦£¡´¦²«¤©¨£«´²®«
©£ §£¡²³¨£³²« ©¥ ¨¥ ¦ ´²®« ³¨´³¦
£²¡  ¬±³ ´ª±´ £®¦  ´¬® §£¦¨ ³¨´³¦
¦¦¬³ celcom ¨¥  ¦¦¦ ´¦¦¬³ ¦¥  £¢ª¦²
³¨´³¦ ¦ ¯¦¨¨ Cellcom ´²¡ ¦³ ´´¥¥ ³²®´¦
´¨³ §ª³£ «ª ´³² ¦³ §£¨³² §££²¡«¨ ´¨³
 ¯²www.co.il²olimpic¨¥³¨£³¦§£²«



 ,PLFUYDPH\[O

 ¨¢¥¢



 §£§£¦³£®¦²¦¬°´£©££¨§³£²¤£¦´
 §££°²´¨³§³¦¬¢¦¡§³²¡ 
´¡ ¤² £ª® ³±¨ §³ § ±  ´ª£¨  ²² 
§³³®¡«®´§³®£¡¬ª¨¤²§³£²´²¡
 ª¨¨´³¥²¦´²³®²²£¦§³¦¬¦ª®²¡
©® ©££¨ ´ §³²¦ ¦¥´  §³£² ´²¡ ³®¡ 
£ ¦° ¦ª£ ©££¨ ²¨ ²³¥ NSI ¦°  £¨°¬
³²£ ² §££¦²³£ §££ª££¨¦ £¦²³£ ¢ª²¢ª£
´±£ DNS ²®«¨ ´±®« §¦³´ §³£² £«®¢ £¦£¨
´¡¨´¨ ´²¡ ´¡¦ ´ª®¦ ¦¥´ ©£®¦£¡¦ §³£²
¦ ´®«´£¢²±²£¦¥¤²¬¦®¢£³´¨³§³£²
£¦²³£¢ª²¢ª££¦°§¦³¦³²´³²£¡¨¦¦
´¨±  ©«¡ ´±«¬ ´²¡ ´£²¨ NSI 
£¥ ©£´²£³¨ ±¦¡¥ ©££¨ §³£² ´±®«¨ §£²´
§£²£¡¨ ´³¦ ²¡ ¦¥ ¬£°¨³ §£´²£³ ¨ ±¦
²±¨´´ª¡¦´£££¨©££¨´¦£¬®¦©´£ª
 ´²³¦¬©«¡¨¦©££¬³££´¬²´²¨
³¡¦ ³£ ©¥¨ ²¡¦ §££´ª³¦ ¦¦¥ ¤²  §³£²
¬ DNS ²®«¨ ±®«¦ ³£ ¢ª²¢ª£ £ ´´¥ §³£²
±®«´²¡ °´²¡¦°§³£²§³£²²¡¦ª³
©¥¬¦³´²£³ª±®«´´²¡¨±¦¡DNS-²®«¨´
¦¦ §³ ¦¬ ´¦¬´²¬ ¦£®  DNS ´²¬ §£¢²®
´¦¬¥©¨°¬´¨³²²³´²¡¨² £¦³£«ª§¦³´
²¡¦ ¤«¨ ³± ££³ ¦¦ ²³± £³ª¥ domain
¦²«¨ ££ £ª£³ ¦¥ ©££¨ ¦¬ ´¦¬ ¡£¥¦ ©¥¨
 ´¡®¬³¦¦¥¤²¤²£¨°¬§³£²¤£¦´





§£²´ ©£ ´³¨ ª¥¨ °¨¦ «ª´ §
´¨³§¦¥¦£¥¦´²´£§£¡£¦°¨§££²¦®®
google hotbot amazon yahoo! §£¢ ©££¨
¢£¦± §³ ´¥  ¢¬¨ ¦ ³¦ ¦¥¦ §£²¥¨ §£¨
¦¥ £ ¥²¨ ¢ª¨¦¦ ¤® ©££¨ §³ ®£ ¦°¦°¨³
§££¢®³¨ §£±¨¦ ¦£¬ ¨  ¢ª²¢ª£ § £¨
¨¦  £ª£¨ ±£ ´£®«¥ ´° §£¥³¨¨
£ §£´¬¦  ²¦ ©£¦£¨  ²¥¨ª³ business.com
«² ´²¡ £³¯£®±¦£¥¨°¬¦³¥± ¡§³
 mp3.com¦³²±¨¨¥
Uniform Resource  URL¨ ±¦¡  ©££¨
²´£ ²³®¦ £±®´³ ´£¦¦£¨ ´´¥  Locator
²«¡ IP ²®«¨ ²¥ ¦ ¤²°¦¦WEB£²´¦³²£¨
Top  TLD  £³² ©££¨¨ ¥²¨ ©££¨ ´¬¨³¨
¦£¥¨§£¨¬®¦ SLD £ª³¨©££¨ Level Domain
www.netnames.com ´´¥ §£®«ª §£ª££¨´´
 netnames £³² ©££¨ £ COM´¨£«¨¦
²¨ DNS´²³³´²£³ www£ª³¨©££¨
´£²³® ²®«¨ ¤´¨²¡¦©´£ª©³²´²¬
®¥ £³®¡ ©® £³£¦³ £ª³ ´ §°¨°¨
©££¨¨ ±¦¡ ª£ www ³¬¨¦  ´¨£«¨ ´¦¨¦
  ¦£±¨´¨³¨¥²¡§³¦¥®£¦¡¦©´£ª
§£ª££¨  ©£¨ ²¡¦ ©´£ª £³² ©££¨ ´
²³¥ MIL- GOV EDU ORG NET COM  ¦ª£
MIL- GOV EDU- ¦¥¦ §£¡´® ORG- NET COM
§££° §££´¦³¨¨ §££¥ª£¡ ´«¨¦ §£²¨³
§££¨¦ TLD's ¥ §£¨££± §¦¨ ¨´
¦¨ ª£ § ³¨£³ £¥ §  eg ukil´¨
±¦¡«´¨ «¨´´¥¦ª£¨£³´¦
k12  ac co ´¨ TLD-¦ ©££¨ §³ ©£ «ª
ª£¨ £²¡  ¬±³ ´£²³®¦ §´
shop- bank ©¥ ´³¡ ´¨£« ´®« ´£¢ª¦²
¦³¦ª²¡¦«ª¥ª£±²®¦¬²©¨ ²¥°¨ª
ª²¡¦ ¬ £³ ¦ª£ ´¨³ §³£² §±´¨
ICANN-¦ ²¬ Network Solutions ´²¡ ´£²¡
§³£²¦ ´ª£³² ±£®ª¨³ ¡² ´²¢¨ ¦¦ ²¡
´£¢ªª£¨ ´¨³² ©££¬ £ NSI ´  §¬ ´¨³
 ´¨³¦³§££ ¥²¨§£ª´ª£«£«´¦£¬®¨
¤¦¦²«¡¨²°ª¢ª²¢ª£´¡²´¦¦£±¨
´¨³²®«¨§££ª®§£££¢±²¢´¨³²®«¨
¨ª  §¦¬ ¥  IL ´¡´ §£¨³²
´¨³´³£¥²§£®¦§£®²¢°¨§£¦¥³¥§£ª£¦£¨
£¦£°ª¢®¡²´¦£³§£¢ª¦±®«££¦¬§£²
§£® ¤¥ ´±¬ ¯®ª ±«£¬¦ ¤® ©££ª¬ §¦
²´¦³ «¦¬ª¦³´¨£«§£¨³²ª§£²
²¥«®´ª³«¥ª§³²¬±´¬£¨¥«§££°¨
¦¬ ´£¥  ´ ¬´¦ §£²¡ §£² ²¡ § ££ ¦¬
§£¨³²  §£²±£ §£¥« §£¢®³¨¦ §£²²ª §³
 ´¬£´£ª®¨©ª´¦£¥£²¡«¨´¨¥§³´
´¡´®¨ ¦¬ ª¨ª ¡¦°¨ ©££¨ §³  §¥£«¦
´²£¡¦¦´¨³´³£±¦³¡©¥¦²´´¡¦°¦
 ²³®¦¥¥§±¨¦³£°²¨³£²


 ¢©¢ 

 zzzzz

©PC

 §£²£¥PC£³¨´³¨§£¦ª¨¦m

  ²¤±¢¡¢³¢©§³¥«³

 ¨¢¥¢

 


§¦³´  £ª²¢±¦ ² ³¨£³ £ª ²´
 P\GFUDPO\O
 www.internic.co.il£¨¬®¡
§££´ª³¦  §££´ª³¦  ¦²³£ ©££¨ ©££¨

§££´ª³¦  §££´ª³¦  ² ©££¨ ´®«ª ´²£³£ ©££¨ §³£² #©££¨ §³ ¤¦ ¦¬£ ¨¥
ª³¦  §££´ª³¦  £¨¦ª£ ©££¨ ´®«ª $20-§££´ª³¦¦¬£¦²³£¢ª²¢ª££
£ª²´§££±²´¦©££¨´££ª®´®«ª
²¡ ¤² §³£² ´  ´¨¬¦ ´ §££´ª³¦
 www.domain.co.il $40-¥ ´ª³² §££´ª³¦ $70-$100-¥ ¦¬ ¡¨´¨
£¨¦ª£ ©££¨ §££´ª³¦  ¦²³£ ©££¨ ´³±  20%-¥ ¦¬ ² ´´¥ §³£² ´ §££´ª³¦
¦ §¬ ´£  §ª£¡ ©££¨ ´££ª¡ §££´ª³¦ 
§££´ª³¦ $70-$80  ´£¨¦ª£ ´´¥ §³£² ²´£
´®«ª£ª®³¡¦²´¦£ª®²¡
¤² §££´ª³¦ $550¦¬£´²¡ª£¨´´¥§³£²
 www.keshet.co.il©££¨´´³¡¦

¥²¨ §³£² ²³®¨ NSI ¦³ idNames ´²£³
°¨´ ICANN££¦¬´²³¨§³£²´²¡¦³¨£³²
£¦²³£
©££¨ ²£¡¨¦ ¨ ²£¡¨  ´² ´ª£¨
 www.icann.org/registrars/accredited-list.html´´¥

´£¢ª¦²ª£¨§³²¦²£³££ª®

¬°´¨©££¨§³£²±«¬§³§³£²¦£ª²¡¨
´£¦¦¥£©££¨¦¥²³¥¥ §±¦¥´¢£³
 G[LJDOPLON
¤¦²«¡¨ª³££¡£££¦¬´¡§¬®±²§³²

§²   °¨ §££ª® ©££¨ ´¨³ ²®«¨ ²
©££¨ ´£°¨ ² ¬£ §£ §£´²£³ §£¦¥
§££¢ª²£±§£³¦®££¦¬´¨³´£ª¦³¬®´¦
 ¬£ª£¡¬£¨±®«£§£´¨
´¡ ²¢¨ §£ª££¨ ¦³ ² ²®«¨ §£ª±³ §£³ª 
²³®¨§£ª££¨¦¬¬£¨ ³®£¡¦´²£³ Whois • ²´§³©££ª¬¨££³£¨¦¡²§´²£¥¨¦
IP´´¥²¡§³£¢²®§³©££¨§³£®¦¬³®¡¦ ´£¨® ´²£¥¨ ¡¨´¨ www.greatdomains.com
 www.networksolutions.com/cgi-bin/whois/whois¬ ¦ ¦¬¨ °¨¦ ©´£ª §£¨³² §£ª££¨ ¦³
§±´¨ ³®£¡ ¬ª¨  www.domainsurfer.com•  ²¦ ©£¦¨  ¬ ¨ ¦¡ ¦³ §£²£¡¨ ´¨³
 ²´£²£¨¦¬®´¦¦±§£ª££¨¦ ¦³¬°¨¨²£¡¨²¦²£¦£¨¥¦³¦¦¥£³
´±£ ¤²¬³ ©±¨ ´²£³  www.dnsworks.com • ¥ §£¥ §£¨³² ¦²³£ §³¦ ¥
§£¨³££¬®¦´¦¥£³ DNS´£³¡´ª¨§£ª££¨¦
©¥ § ¤ ¦ ¥ ª£ ²«¡¨ ¦²³£ §£ª££¨
 ´£³©±£´¦²£¡¦´£²³®©´ª²´
 ²´£²¦©£¦¨²£¥¨¦§£¬°¨´¨³§ª³£

´¦£¨ ²®«¨ ´¦± ££ ¦¬  www.whoisplus.com •
 ²´¦§£´¦§£¦¥£³§£ª££¨¦´¬°©´ª¡´®¨
 PLQ\H[G
©££¨´¨³¬£°¨©±¨´²£³www.nameboy.net •

§£ª££¨ ¦¬ ¬£¨ § ±®«¨ §£££¢±²¢ §£ª³
 ´£¨®²£¥¨§£¬°¨³¦¥£ª±¦§££ª® §¦¬ ¯² ´£²±£¬ §³£² ´²¡ ©¦¦
 §£²£¡¨´¬£°¨©³§£´²£³
´«ª¥³ £¡££ ³®£¡ ¬ª¨  www.directnic.com •
 ´¬¨³¨´¦¬´ª³§£¦¨°¨£¢£¦£¨ «£«¦¬®´¦´£²¡²¡ Network Solutions 
 §£³ª£®¦¬§£ª³©££¨´¨³§¬£°¨ ±£´ ´¨³² ©££¨ ´¨³ ¦³ £ ¥²¨ §£ª´ª
¦¬¨³ ¦£¬£ ³®£¡ ¬ª¨  www.marksonline.com • ª³¦ $40  ª³¦ $35 ¦¬£ £¨¦ª£ ©££¨ ²´£
³®£¡²³®¨¬§£¨³²§£ª¨£«§£ª££¨¦´¬° ´¬ DNS ²®«¨ ©£  ²±¨¦  ©££¨ ´£ª¡ ¦¦¥
 ©££¨´¨³³ª´³¡±®«¨IP´² ¬´´¥ ²¡²´°¨´´¨³§³£²¦¨ §³§³£²
²³®¨ ¦£² whois ³®£¡¦ ²¬¨  www.whois.net • §£´²³ ´¨³ ¦¬ ¬£¨ §££ª® ´¨³¦ ³®£¡ ¬ª¨
 ³£¥²¦§£ª´£ª³¢ªª³§£ª££¨¦³³®£¡  www.networksolutions.com§£²§£®«ª
©¦³ £®¦ ¤¦³ ©££¨ £³ ¦³ ¥²¬ ©´£³ ²´ •   £¦²³£ ©££¨  £¦²³£ ¢ª²¢ª£ £ 
 www.shoutloud.com/cgi-bin/qvalue.cgi°¨´²°± ´¦¬ ´²¬ ´®«ª §££´ª³¦  ³£¡ §££´ª³¦
©´£ª ²´¦ ´¨³ ¬£°¨³ ª¥´  Domain Quester •  www.isoc.org.il§³¦¬
ª¥´ ´£°² ¡´®¨ ´¦£¨ ¦³ ²®«¨ ¦¥ «£ª¥¦  §££´ª³¦  ¦²³£ ©££¨  §±²¢«£ ²
«ª¥³ §£¦¨ ¦¬ ´««¨ ´¨³¦ ´¬° ±®«´ ´²³® ª³¦  £¨¦£ ©££¨ ´®«ª §££´ª³¦
 www.internet-soft.com´´¥£²¦©´£ª ²´´££ª¡§¦¬¦¥©££¨´ª±¦©´£ª§£ª³¬
´«ª¥ ´²³®¨ ª¥´  Domain Name Analyzer •  www.register.com§ª£¡
´²³®¨ ²´¦ ´¨³ ©£® ¦¬ ¬£°¨ ¡´®¨ ´¨³ ©££¨ §££´ª³¦  ¦²³£ ©££¨  XNET

 ¦¥ ´¥¨´ §££ª® ´¨³ § ±£ £ª²´´¬¬£°¨§££´ª³¦£¨¦ª£
²´£´´£²¬§££±²´¦©££¨´££ª®
 ´´¥²¦CCTLD's  www.color.co.il§££´ª³¦£ª²¢±¦
 www.freesoftware.org/net/dna.shtm
§££´ª³¦¦²³£©££¨¦²³£±£ª²¢ª£
¦³ §£¦¬ ¦¬ ¬£¨ ´±®«¨ ª¥´  My Domain •  §££´ª³¦  ² ©££¨ ´®«ª §££´ª³¦
§£«¨©££¨§±¦´²³®¨§£¨³²§£ª££¨
¨¬ ª³¦  £¨¦ª£ ©££¨ ´®«ª ª³ ²¬
 jetbit.vitualave.net´´¥£²¦©´£ª§³£²¦£ª®



 ¢©¢ 

 zzzzz

©PC

 §£²£¥PC£³¨´³¨§£¦ª¨¦m

   ¥±²¢PC¢§²¢¢ ¢§
´¡ ¦¥ ²´ §£±¦ ´ª£ª¬¨ ´£¨¦ ² ²¡• 
¦¬ ² «¥ £°¦ °² ª£ ¦ ´¦£¬® ´°²¨
´ª£¨ ´¨³ ´ £«¦¦¥£¯²¦¥§³§³£²
  www.microsoft.com/israel¨¦ ²´£±£´¥
§£²´¦   ²´ §£ª³ §£±¦¡¦ ´ª®¦ ©´£ª• 
©££¨ §³¦ ´ª³ ´£¦£¡´ ´¬£± ££ ¦¬ §£²®ª
¨¦  www-¦ «ª  §±¨ DNS- ´²³
 ´®«ª´¦¬¦¦ support.novell.com
´³¡´¨£«§£¬£°¨³©££¨§³£²¦§£²´§ª³£• 
¦´³¡´¨£«¦¦tvto, cc´¨¦¥£¥
£¥  ª¢ ¦³ ´¨£« £ to  ´ª£¨ ¦³ ´¨£«
³¡´¨£«¦³²£¡¨§¦³¦¦£¥¤¥¦¦§£³¦
´ §±¦ ¦¥£ ª£¨ ¦³ ´¨£« ³¨£³ ´  ¦¥
©´£ª£ £¦¢´££³¬´±«¬²´§²´±£³
  ¦¢¦³´¨£« tv´¨£«§¬±³¦´¦±££


 GD\JQO[QHJ


´²£¡£²¡ £ª®¦ ´±¨´¦ ´³¡´±ª²®«¨
 £¦§£³¦§³£¨¬ª¨£¦² ¬£³©££¨
£«¨ ³®£¡ ¤²¬¦ £¥ ©££¨ §³£² £ª®¦ •
¦¬ ©££ª± ´£¥  ¦¬ ³£¨ ©£³ ¦ £¥ §£ª´ª
£ª¨£«¦³§£ª´ª£«¨´³¬¦©´£ª ¥³®£¡§³
´¨³©¨¥ §££´§³£²§£±«¬´¨³²¡«¨
²¡¦³ ´²³® ´ §°¨°´   ¦¬® ©££¨
¬® ¤¦³ ©££¨ §³³ ³£¨ ²¥ ££ §³£²
 §³©´¬ª¨´¤¥¦³©££ª±´£¥ 
´´¦ IP ´´¥ ©£ ¤ ©££¨ ¡£¢¦ §£°²³¥ •
£ ´¬¨³¨ ©££¨ ´££ª¡ ³¨´³¦ ©´£ª
 ´²£³´±®«¨³´²¡¨´¡¤²©££¨´³£¥²
³£   ´²£³¦ ¦³ ´²³ ¦¬ IP ´´¥¦ ´££ª®
¦¬ ©££¨¦ §±¨ ±£ª¬¨ ²¡ ©¥³ ²®ª ²¡¨´
 www.register.com§ª£¡¦±¦©´£ª¤¦³´²³
§£¨ ´¨³ ²®«¨ §³²¦ £¥ §³£² ²¡¦ •
³¨£³ ´³¬¦ ²¡ ³£¨¨ ¬ª¨¦ £¥ £²±¨ §³¦
±®´ ©£¢£ª¨ ¬®¦ ¦¦¬³ ¦ ´¨³ ¬²¦
£´¥´£¬¢§¬¤§³´§³²¦ª¥²´
£® §³ ´££ ´¬®³ ¬£®¦ ´¦¥£³ ´¦±
§   ¤² §³ ²¨  ±®«¨ ²´³ ´²³
´ «®´¦ ££ ©´£ª § ²´ ¬£® ¬ª¨£´
 §³´¦±´°±¨¬¢³§£³¦
¦¬ ««¨ £²¡«¨ §³ §³£²¦ ³± ³£¦ ©´£ª •
´£¥ ª±£ §³£²²¡ª©££¨¦³§£¦¨©´
ª³³ §³ ³¥²¦ ¦¥£ ¦ ²¡ ³£¨³¤¥§³¦¬
´®£¬´£¥ ª±£¤¦³©££¨©¨´°±¨±²
 §³¦¬´££´¬¬£´¦³²±¨
 co.il net org com  ´ª³ ´¨£« §¬ §³ §³£² •
´²³® ´¬ª¨£²´´£°¨¦£¥£«´¦££
ª³´¨£«§¬¤¦³©££¨´³¥²£²¡³£¨³
 ©²¦ ±£ ¦ ³±¨³ ²¡ ³£¨  ²¡´¨
´´¥ ¦¥¨ ´«£ª¥ ²®«¨ ¨¦ £¥  ¥ §³£²
 ²´ª³§±¨¦´´¥¦¥´ª®¦

 ¨¢¥¢

 


 "PLJQHQGPL[QHCGQ


§£³ª²®«¨¨©££¨´¨³§³£²¦´°¦¨ª³±£
 §¨§££ª³£²¨§£³©¦¦§¡´§£±«¬
  £¦²³£ ¢ª²¢ª£ £ £³ª £ª¨±³ ©²
³ª ´² ´±¦¡¨ ´¨££±³ ²¨  
£°¨ª³ª´ª²´®´£°¨¦©££¨¦¬´£¥ 
§¦¬ £¦£±¨ §¬ ¢³ ²³± £¦²³£ ¢ª²¢ª£
 §¡´³¡²««£ª¥¦«ª¨³ICANN©²§¬
£¥ §¦¬ ¦¥ §£ ¦±¨ ³ª ´±¦¡¨ ´²¨¦
   ¦ § ¢£¦¡¨ ª£ ©££¨ ´ §³² 
´´¦ £¦¬¦§£«¨§³ ¦¬´®£¬´£¥ ©ª³£²¡
´£ª® ¤«¡¦ £¥ ´²²¬´¨³ ´±¦¡¨ ³££¦ §£¦¥
´¡£¨ ¬ £ §£±   ¤²°¦ ¢®³¨ £´¦
§£¡¨¨ §£ª¢®³¨¨ ´¥²¨ £¦´ £´¦ ´£ª°£¡
³££ ³ª¦  ¯²¬ ³¨³¦ £±®´ §¡´ §£²
¤² ©££¨ §³²³ £¨ ©££¨ ´¨³ ¦¬ ´±¦¡¨
´±£«® ´ ¦±£  £¥ §³£² ´¬ ²£°¨ £
£¥ ¬ ©£ ´  §¬ ´±¦¡¨ ¦³ ²±¨ ¬
´ª®¦¦¥¦³´¥ ´£¢®³¨´¥²¬¦££ª®¬ª¨¦
¤ ¢®³¨ £´ ¦³ §´±£«®¦ ¤£¦´ ¦³ ®«
£¥©££°¨©² ¬´¥ ¬ª¨ª²§£²§£²±¨
²³ £°¨ £¦²³£ ¢ª²¢ª£ £ ¦¬® ´¥ 
´¬£ª¨¦ §£¦¬® §£® ²± §¦¬ ª³²
¤² ´ª®¦ ©´£ª¬¦©££¨´¨³¦¬´±¦¡¨
 £¦³¢ª²¢ª£²´
 XNET ¦¥ª¨ ©¨ ©¦£
¯£¦¨¨ 
¦± ¢£¦± ££³ ©´£ª³ ¦¥¥ ²°± ©££¨ §³ ²¡¦
§¬ §£®«ª ©££¨ ´¨³ ³¥²¦ £¥ £²¦ ´£¦
NETEX³¨´³¦£³²²´¦ª®£³£´¥´£³
´¦¨´¦±§£²´²´£²³®¨§£²´«±ª£
DNS ´²³¦ ´³£ª³ whois ´ª¥´ ´£²¬ ¡´®¨
´²¡¤²§³£²©²´£©££¨£¢²®´´³±¨
¦³´²³´±®«¨¦´²¡³£²¦´¡¨´¨
§£´²£³ DNS £ª£³ ©££¨ ¦¬ ´¦¬ ´²¬
§³£² ´¬ ² £¢²±²£ §£¥²¥ ´ª¬¢¦³ §£®«ª
 £¦²³£¢ª²¢ª££¦¨²£³£


 ]UFOLCFN


©££¨ §³ °¨¦ ¤¦ ¬££«£ §£ §£®£¢
 ´¦±´§³²¦££¢±²¢
¬§³£²²¡¦§££³¡³£©££¨§£¨³²²³¥• 
§¦³ ¦ ©££¨ ²±¨ ²¬ §¦³´ ´¨¦³¦
©´£ª ³ £ª® ££  §³²¨ ¡±¦£´ £¦¬ ´¥ 
©´£ª ¨¦ ª±ª ²¥³ ´¨³ ´¥ ¦ £¥ ´  ¦°ª¦
 ´´¥©££¨¦¬¡±¦
 www.networksolutions.com
¨¥´£´´²®«³¨´³¦©´£ª§³²°±¦£¥• 
 ¨¦ you for to §£¦¨ §±¨ u  
 §ª£¡´ª¥´´²¡¨´¨³²´¦software4free


 ¢©¢ 

 zzzzz

©PC

 §£²£¥PC£³¨´³¨§£¦ª¨¦m

 

 ³§¢²©°¢§«¥

 ±¨¨¥ ±«£®©¨£«´®«´¡´£ª£³££¦¬
£²±¨ §³¦ ±£  ´ ²¨³¦ ©´£ª ©££¨ « ´¨£«
 §£²´£¨§£¨¥«´°¤²°¦¦
¦¦  §£´  ¦³ §£¥² ©££¨ ´¨³ ³¨£³
¢®³¨¨¥²¨©££¨²¡¦²³®¨§±¨ ´¨£«
 ²£¥ ¦¦±¢£¦±££¥²´²¨¦³´¬¨³¨¦¬§¦³
² ¬¦§£¦¥£´²¡´®¨´¦£¨§£¦£¥¨§£¥²´¨³
´ ²®³¦ §£² §£²±¨ ²´ ´ °¨¦ ³®£¡ £¬ª¨¦
 ´°´´¨£³²¦³§±£¨
§ URL ´´¥ ²¥ ¦ §£ª®® §£¦¥£ §£ ²¥
 §£§£´´¦±²¡¦´§£¨£¦³¨
§¦³ ª³² ³£¦ ´ §£¬°¨ §£ §£³ª £®¦
§´ª£¡¨¦³£²¢«£´´³²´§£²£¥¨¦§
§£²´ ´  §¬ com ¨¥ ©££¨ ´²£¥  ©²´£ §³ ©£
 ¢ª²¢ª£§¬²´£§£ ¨www.website.com¢¨²®


 ¨¢¥¢

 


 LKW\QGFYG



©£ §£³¡ ©££¬ ©££¨ ´¨³ ³ª ¢ª²¢ª£
©´£ª ¦²³£ ²±£¬ ©££ª¬ ´²«¨ ±£±¡ ©££¬
§£¨£±´¨ ©££¨ §³£² ¦³ £¢®³¨ ° ¦¬ ¨¦¦
¦´ £ ¡¨ ³¨£ ©´£ª³ ©£ ±«® §££¢®³¨
±£«®¦ ´££¡ ¢ª± ³£ ´£±®«³ ¬±ª £
´ ¦¢¦ www.cellcom.net.il ©££¨ ³¨£³
´£¥  ¦¦ ¨³ ¦¬   §³ ¦³ §³£²
 §³¦¬§±¦«´²¡¦³´£ª££ª±
§£ª££¨§³£²¦¬¡¥£ ¥²¨´¨¬ ££«
°²£³§³¦¥³¥²¦§¦³´¥ ´¨¬¡°¨
£²¡«¨ §³ ´¨ ´²¡ ´£ª££ª± ´£¥  ´¨¬¦
´£¥  © ²¡«¨ £ª¨£« ´£¥ ³ ©£¥¨ §³²
²±¨ ª³ ´£¦ ¦¥£ °´ ©²±£¬ ´£¨¦
³² ¬£´ ¦¡¨ ²¡££¦¬§³´¬£´¦³
 ]\WJQWHOIS ULTRA GSNH]
³¨£³¨ ¦¡¦ ¦²³£ Yahoo¨ ´£¨¦¬ Yahoo

³³ ²³® ¨££´« www.yahoo.co.il ´´¥
©££¨ ´¨³ ´³®¡¨ ´ª¥´ £ Whois Ultra
§³£² ©£ ¢®³¨ £´ §£¦£¨ ² ©£ª£
£¦¬ ¦¬ §£¢²® §£¨³² § § ¬£¨ ´±®«¨
 ¦§´§³£²©£¦¡²´²£¥¨´²¢¨¦©££¨
whois.dat¯±´¤²¬¦³£ª¥´´ª±´©££¨
ª£¨¦¥±¡´ª¬¨§³²²¡«¨§³¦¬ª
  ³¡²³¦¨«¨; §£²¢¨²®´¦£«¦
´£¥  ¦¬ ¬®¦ ¦¥£³ §³ ³¨£³ ´¬ª¨ £
 Web*;*web;site*;*site;online*;e-*;e*;I*;*zone;*central
 ´²£³ ¦¬ ¨¦¦ ©´£ª §³² ²¡«¨ §³¨ £¦¬
 ´´°´¦££internet¦¨³®£¡©¥¨²¡¦
©££¨ ´¨¬¦ §³²  ¨³ ¦¬ ²¡ ¦³ ²°¨
webinternet.com, internetweb.com, siteinternet.com
´  ´²¨¦ ´³² ²´ ´´¥ ¦¬´²¦´²¢¨³
internetsite.com, onlineinternet.com, e-internet.com
¦¬ ©££ª± ´£¥  ²®¦ ¦¥£ §£«¨ ©££¨ ³¨£³
einternet.com, iinternet.com, internetzone.com
£¬ §££ª³ ©£ ²³± ©¥¨ ¤²¬ £¦¬ §£«¥ª
 internetcenteral.com
²¡«¨ §³ ©£ ¦£¨³ ²²±£±¡ ²¬¨ ´¬ª
 ´°´§¨£«±¨´©´ª²´£¦£¬£ ¥³®£¡
§³£² ©£¦ ¤¥¨ ´² ª ´£ª££ª± ´£¥  §³²
 www.analogx.com/§ª£¡£²¦©´£ªª¥´´
 ¥ §±¦¥©²±¬£®¦¬°´¨³©££¨§³
 contents/download/network/whois.htm

´£²³®³¦³©ª³£©££¨´®£¢¡¦³²±¨

 ²¡§³²¡³®£¡£°²§³¦¬²´£

 ¨°¬¦¬§³²§³³¨£°²§³¦³£ª±
 §³¦¬´£¥ ´¥ ¦²¢¨³¨£¦£ª®
 PLLWHOJPL]H[\
£¥ ©°² ¬£³¨ £¦¡´ ©£ £°² §³¦ ²±¨

§¥« §  ´ ª³ £¨¨ §³ ´ ´ª±¦ ´«ª¦
£ª³´³²§£²´°¨¦£¡£¤²§ª£©££¨´¨³
 ´ª££ª¬¨£¢ª²¢¦§£±®«¨§££®¦¡§£´²³ ¦¥£¢®³¨£´¦£ª®³¦¦ £¨¦³±¨
 ´¨´£¦´¦¥£´°²©¨ ´¡±¦
²´¦ ¡´®¨ ´¦£¨ ´¥££³¨ ´¥²¬¨  RealNames •
¡¨´¨
 £² §££¡ ¬ £²¦
03-5660808
§³  ¦³ £²¡«¨ ¦¨« ²¡ §³ ´£¦ ¦¥£
ª£
±¡
¦²³£
¨¥
´ª£¨ ´£²¨ §¡´
¬££ ¤¥ ¤¨´ ©®® §³ ´ £¦±£³ §£³¦ ²°¨
¦¬
¦±¨
±¡

³£³
²¦
¢²® ³ª¦ «¡££´¨
´¥¨´ª RealNames©££¨´¬££¤²°¦¦²´¦²³£
£¥²¨´¨³£ªª¦¬®¦²¡«¨£ª¨£«£¦¬
«´ £²¦ ©´£ª Neoplanet IE §£ª®® ££ ¦¬
³®£¡ £¬ª¨ ££¦¬§¤¨´ª ´²£³§£²¡§£ª®®¦  ¬ ££«£´¬©¡¦©¥´¨§£¢®³¨²³¨
©£¬´ª ´¦  ²¡«¨ £ª£ £® ¦¬§£¦¬®¢®³¨£´
GoogleGo NetworkAltaVistaAbout.com§£¦¢²®
§³²²¡«¨©¨£«¦
©££¨§³²¦¦¯£¦¨¨
£¦¬¦´²³´¦¬Looksmart- DogpileInktomiMSN
©££¨
§³£²
²¡¦
²¡«¨ §³ ´ §³²¦ ¦
¦±¦ ©´£ª ¡´®¨ ´¦£¨ ¦¥¦ ª³¦ ¥ £ ²´
§³²²¡«¨§³¦§´³¨£³£²¦´
´¨¬¦
 www.realnames.com´´¥
 ¢®³¨£´°¨²´£¦ª¦¥ £
¬£¦´²³®¨¯²¡´®³´£ª´¥²¬¨ NETEX•

¡´®¨ ´¦¨ ´¦± ££ ¦¬ §¦¬ ¯² §£²´ £®¦¦
¦¨´¦±¨¦ ©®®¦³´´¥´£´´£²¬
¦¨ ´¦±  ¯² ©´£¬ ¦³ ²´¦ ¤´ £´ ¯²
³¨´³¦ £¥ §¡´ §££²±£¬ §£²´ ´£´ ´£¦¦¥
www.netex.co.il´´¥©®®¦«´£²¦³£´²£³

 "MHTJOLCFNUHFQ


©££¨´¨³²¬±´¬£¨¥«§¦³¦¦¬¨´£«²®«¨
 ´¨³£²«®«¦³§££¦±¡³¦®¢¡ª³


 ¢©¢

 zzzzz

©PC

 §£²£¥PC£³¨´³¨§£¦ª¨¦m

 

  ¥¯§²¤±¥ ª©

´± ¡´£®²´ª¡´§£¦§£´²³¦§¨£ª£¨§£¥
©±£´¦ ECC´£¦ª¥¢§¬²´£ 256MB³¥²¦£¥
¡®ª £¦¬ §£³ ³¥²¦ £¥ ©²¥  ´ ´£³
 ¡²¦§±¨²£³¦£¥³¦²³®¦¥¥¦
¦ ©££¬ §£²£¨ §£³¡ ©²¥  £«³ ´²¨¦
£¥ ¦¡£¨ §£¬°£ ²®£³ ´ ¦¬® §£±®«¨
§£´¬¦ ´££´¬ ´¨£´ £¨¬¢¨ §´³£¥² ´ ¦±³¦
²±£¬   ¦³ ²¨ ´  ££¡¨  § ¡¦
³£««¨´¡¦¦¯¡ª133MHz°±SDRAM-
  ´²£¨ §£¥¨´ AMD- ¦¢ª£ £¬¨¦ VIA
´£²¨¦ §£³² Rambus  RDRAM ´ª²¥ 
©³² £¥ § ¦¢ª£ ¦³  ³ £««¨ ´¡¦
²ª 100MH ©²¥ ¨ ²´£ §£ §£ ¡ ¦¬
¨ §£²±£ ©££¬ RDRAM ´ª²¥  ´£¥ ³£¥²¥
§¨ ¬ª¨¦ ¯£¦¨ª ©¥¦ §££´££¬ ´£¦ §£¦¦¬ §
  ¦³§³¨£³§£££¡¨´¡¦¨


 "PLFFQGHS]\GMLC

 §£±«£¨
 
 
 
 
 
 
 

 ©PC¨  ®±´
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


 PL[LJQGFL[HQOKSLC


 ¬§£±¦¥§£¬¨£²£¡¨£²¦¢ª£
$385-¦ $562-¨²£ 800MHz III§£¢ª®¬¨
733MHz 750MHz 850MHz 866MHz £¨ £²£¡¨
£¨¦³²¬£³§§´¡® 700MHz-
£¨¦   $193 ²£¡¨¦ ² 667MHz- 650MHz
²   ²£¡¨ §¦¥ §£²¥¨ª 500MHz-600MHz
$112-¦ $138-¨  ² Celeron 600MHz ¬¨
$69-¦   ²£ 566MHz- 500MHz ´«²
633MHz °± ´«² ²³¥ ¨´ $93-
²£¡¨ ´²  ³¡ ´°¦ ´£®° 667MHz-
§£££ª¦ Celeron 550MHz¬¨´£²´£´²¥£ª
²£ Xeon 800MHz ¬¨ $96-¦ $170-¨  ²£³
 $612-¦²£866MHz§$435-¦


 "]HSZOLCFNGQ



¨ ¦¬ ¥²¨ ¢¨ §£ª´ª ª ´¦¦¥ ª¨´ ´´¦ £¥
 ²¬³§£ª³§£±«£¨©PC

 ¨¢¥¢



¬° £¦¦¥¥ §£¥ ª£ ¦¬ ´°¦¨¨ ´²°´ ¦
 ±³´²¨´¦§´ª¥¬§£°¦¨¨§£¬¨
 ´²³
 ´³²
 450GX

 ª¡´
 ´¨±´¨
440BX /

 VIA 133A

 ´£«£«ª¡´



 @¢£²®
 ²°´
 440BX / 810  §¡¦

 ¬¨
P-III "E" 600
Celeron 500
Xeon 512K
 550MHz
 - 700 MHz
 - 566 MHz
 ©²¥£
 256MB
 64-128MB
 64MB
 ±«£
 20-50GB
 13-25GB
 10GB
£®²¯£¨
 8MB
 AGP 16/32MB  AGP 8MB
 ¤«¨
 17"
 17" / 19"
 17"
¦¬®
¨
 Win NT
 Win 2000
 Win 98



 RHCPCFFQ


 ©PC ¨ £¨ ¨³²ª   ¦³ £²£
$1-$1.4£ª£³¦¦²´ª©²¥ £²£¡¨85.5%-¦¬£
±¬ ¦¬£ ²£§£±«£¨1MB-¦
500MHz § ±³¨ Celeron 466 MHz ¬¨ ´£°£
 «ª¥ª533MHz§¨±¨²¬
««¨§¡¦¦¦¥³´²°´£²£¡¨£ ³¡
«£¢²¥ 1.44MB ©ª¥ ©²¥  64MB BX/820/810/GX
17"¤«¨16MBAGP£®²¯£¨CD-ROM x50¦±
 Windows 98-´¦±¨²¥¬
 $795 - $990Celeron 500 MHz
 $820 - $1005Celeron 533 MHz 
 $1105 - $1235III§£¢ª®550 MHz
 $1140 - $1290III§£¢ª®650 MHz
 $1215 - $1495III§£¢ª®733 MHz
 $2550 - $3130Xeon 512KB550 MHz 
$19010GB-¦ $137£§£¬°¨¨§£±«££²£¡¨
¡®ª 5% ¦³ §££ª£³ ª¥´££  35GB-¦ $407- 20GB-¦
  °¦¥¦§£±«£



Win-¦ ´¨´¨ ´¦±¨ ATX ²¨ £«¦ ³£ ²°´¦
 §£¦±¨²¦±«£¢²¥CD-ROM§£¢±«£©ª¥²¥¬9x

 RH[NIG]C[HNI

«£²±²¡¦³¡¨´¦¡´¦´°¦ª§£¨¬®¨¥
¬´¥²´±´¥¡¦§£³¨²«¡¨¨²ª³
´³£¥² #£¦¢²£ ©²¥  ³¨£³ ´ §££«£ ³
©® ´¨°¨°¨ ´£ ²£¨ ©²¥  ¦³ ´±®«¨ ´¨¥
³¡¨ ¦¬ ¬ ´ ´¥® ¦ ´£¬ ²¥£ª
 ²´£²±¦¡²£¨¦
©²¥  64MB §¬ §£¥ ´²¥¨ª ´ª¡´ ´£²¨
±£®«¨©££¬ £°²£®ª±100MHz°±SDRAM
ª¥´£²°¨§¦§£°®ª§£³¨£³´£²¨¦§ª¨
²£¡ ´ ´¥® ´³¡ ²¨¡ ´£¦ª¥¢
Windows 2000-³¨´³¦°²£³£¨¦²´£´¥²¨¦
§£´¬¨³¨²®£³ª£¡ª  128MB-¦´¦¬¦¯¦¨¨
£³¨´³¨¦ £¦¥¦¥ª£²¦¦96MB-¦²¬¨
 ¡®ª¡´£®£¦¥®³¢®¨¥´¥´ª¥´


