מעבדות המחשבים
במעבדות המחשבים כ 222-מחשבים .מעבדות אלה פתוחות לשירות הסטודנטים לצורך הכנת עבודות ,למידת תוכנות
מחשב שונות והדפסת תרגילים .ניתן להשתמש בשירותי הדפסה במעבדה ,כפי שיפורט בסעיף נהלי הדפסה .לכל
סטודנט במרכז ניתן שירות דואר אלקטרוני.

שעות פתיחת המעבדות:
0000-20000
ימים א'  -ה'
0000-10000
יום ו'
בערבי חג ובחופשים תפורסם הודעה נפרדת על שינויים בשעות פתיחת המעבדות.

תקנון השימוש במחשבי המרכז הבינתחומי
במעבדה מצוי חונך אשר מסייע בפתרון בעיות הקשורות לתפעול המערכת ועזרה בסיסית בתכנות השונות ויש להישמע
להוראותיו.


אין להכניס אוכל ושתייה מכל סוג שהוא למעבדות המחשבים.



יש לכבות טלפונים סלולרים בכניסה למעבדות.



יש לשמור על שקט במעבדות המחשבים.



אין להיעזר בחונך המעבדה לשם פתרון עבודות .סטודנט שאינו יודע כיצד להשתמש בתכנה כלשהי מוזמן לשאול
ספר עזר בספריה או לפנות למתרגל בשעות הקבלה.



מומלץ לשאת את שם המשתמש והסיסמא למערכות המרכז לשם שימוש יעיל ונוח יותר.



יש לשמור על הניקיון במעבדה.



אין להתקין ,לשנות ולהוריד כל תכנה וכל חמרה שהיא הנמצאת במחשבי המרכז.

מחשבים באולמות ההרצאות
ניתן להשתמש במחשבים אלה רק באישור ובפיקוח מרצה ,חונך ממחלקת המחשוב ,או איש תחזוקה.

תחנות מידע ציבוריות
המחשבים אשר במעבדות ובספריה מאפשרים עבודה מקומית וגישה לאינטרנט.

מחשבים בספריה
בספריה קיימים כ 100 -מחשבים לשימוש הסטודנטים .מחשבים אלה הם לשם שימוש במאגרי המידע המסופקים
בספרי ה בלבד ,בנוסף המחשבים מקושרים למדפסת המאפשרת הדפסת המידע הרלוונטי .אין להשתמש במחשבים אלה
לצרכים אחרים .במידה ונתקלים בבעיה יש לפנות לחונך מחשבים או לאחת הספרניות בדלפק לשם קבלת עזרה .ראוי
לציין ,כי בחלק ממאגרי המידע ניתן להשתמש רק בעזרת ובפיקוח ספרנית.
השימוש במאגרי מידע  ,עיתונות אלקטרונית ,תדפיסים ,וספרים אלקטרוניים ,מחייב את המשתמשים לכבד את זכויות
היוצרים ואת ההסכמים שנחתמו בין הספריה והמוציאים לאור/ספקים.
הגישה למקורות והשימוש בהם מותרים לאנשי הסגל והסטודנטים של המרכז הבינתחומי בלבד למטרת לימוד ומחקר
בלבד ולא לשימוש מסחרי.

שימוש במאגרים שלא למטרה לשמם ניתנו ,תוך הפרת הסכמים בין המרכז הבינתחומי והמו"לים ו/או הפרת זכויות
יוצרים אחרת ,יהוו עילה להעמדה לדין משמעתי ו/או לנקיטת כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות המרכז
הבינתחומי.

רשת אלחוטית
בקמפוס פועלת רש ת אלחוטית ,המאפשרת חיבור למשאבי רשת ולאינטרנט .השימוש ברשת זו מחייב אישור המשתמש על
קריאת כתב התחייבות בכל התחברות .ניתן לקבל תמיכה במקרה של תקלה או בעיה ,במערך ה.Helpdesk-

נהלי הדפסה
ניתן להדפיס במעבדות ובספריה בלבד .ההדפסה נעשית באמצעות כרטיס סטודנט אותו ניתן למלא  /בכרטיס אשראי /
בכרטיס צילום/הדפסה זמני אותו ניתן לרכוש בספריה בחדר הצילום .אין לגעת במדפסת בשום אופן .בעת בעיה נא לפנות
לחונך .דפים לשם הדפסה מסופקים במקום ואין צורך להזין אותם למדפסת .כמו כן אין להדפיס על שקפים ,אלא באישור
ובפיקוח חונך במעבדה .לידיעתכם ,המדפסות במרכז מדפיסות בשחור-לבן ,הדפסה חד צדדית או דו צדדית .הדפסה בצבע
עומדת לרשות הסטודנטים בספריה בלבד.

