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 דודי פלס
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RANK SCORE NAME 

1ST 15+6 YASMIN 

2ND 15+4 AMIR 

3RD 15+4 HADAR 

4TH 15+4 ROTEM 

5TH 15+4 MICHAL 

6TH 13+6 ADI.S 

7TH 15+4 NATALIE 

8TH 15+4 MATAN 

9TH 15+3 HEN 

10TH 14+4 ADI.K 

1P  0 2P  0 GAMES COURSE 
HIGH SCORE 

Miss Class Warning!! 
AMIR, EFRAT, ROTEM, TAL 

Miss Work Warning!!  
SAGIV, ELA, EIRIT  





 האינטרנט -המהפכה השנייה 

חיל האוויר   1969באוקטובר •

האמריקאי יצר את הצומת 
 .Apranetהראשונה הרשת ה 

אחד מגלגולי הרשת  1985ב •

הצבאית נפתח לשימושים  

: מסחריים ומקבל את השם

Internet 

משחקים היו אחד התחומים הראשונים שניצלו את • 

, הטכנולוגיה בכך שאפשרו לאנשים לשחק אחד נגד השני

מט ששוחקו  -אם דובר בשלב ראשון במשחקי שח
 .1993שיצא ב  Doomבאמצעות המייל או במשחק  

 



 משחקי רשת–PCמשהו חדש מתחיל ב 

אחד נגד השני   Doomניתן היה לשחק ב  1993כבר ב •

 .באמצעות מודם

ואת )משתמשים  16Mהיו מחוברים לאינטרנט  1995ב •

Doom  שהופץ בחינם דרך האינטרנט באותה תקופה

 (. פעמים 10Mהורידו 

ניתן לשחק   1996ב •

Quake באינטרנט 

כאשר יצא  1997ב •

 Ultima Onlineהמשחק 

היו מחוברים  כבר 

 משתמשים 70Mלאינטרנט 

 



 משחקי רשת–PCמשהו חדש מתחיל ב 

המצליח   MMORPGה , EverQuestכאשר יצא  1999ב •

 .משתמשים 248Mלאינטרנט כבר היו מחוברים , הראשון

 משחקי קבוצות ברשת – Counter Strikeיצא  2000ב •

, 2000בספטמבר •

 סוףהגיע סוף האינטרנט 

 ...לקונסולותגם 



 לחמה חדשהמ – 2000שנות ה 



 תחרות חדשה

•1999 – Dream Cast   שלSega 

•2000 – Play station 2  - של סוני 

•2001  - GameCube  נינטנדושל 

 ! Microsoft – Xbox –מתחרה חדשה  – 2001•



 Sega - 2000המשחקים של שנות ה 

•1999 - Soul Calibur 

•1999 - Dead of Alive 2 

•2000 - SegaNet 

 

 

 

sega-net.mp4


 לקונסולותהאינטרנט מגיע גם 

  והרדמושק עם כרטיס רשת  XBOXה  2001ב •

דיסק שיתמוך המשחקים ותכנים שיורדו 

 .מהאינטרנט

נפתחה רשת  – Xbox Live – 2002נובמבר •

שחקנים שאיפשרה לשחק אחד נגד השני וכללה  

 רשימת חברים: גם

 לרשת היו כבר   – 2004יולי •
1M  12 2008במאי )מנוייםM, 

 (23M 2010בפברואר 

 



 Microsoft – 2000המשחקים של שנות ה 

•2001 – Halo 

•2004 – Fable  שלPeter Molyneux 

 

 

 



 האינטרנט של נינטנדו

 GameCube Broadbandיוצא ה  2002באוקטובר •
Adapter ביפן בלבד. 

 .משחקים תומכים ברכיב 4רק •



 Nintendo - 2000המשחקים של שנות ה 

•2002 – Super Mario Sunshine 

•2003 - The Legend of Zelda : The Wind Waker 

 

 

 



 האינטרנט של סוני

לא הגיע עם מודם או   PS2ה •

אך מהר מאוד יצא  , כרטיס רשת
  -כתוסף   Network adaptorה

 2002באוגוסט , ביפן 2001ביולי 

 .באירופה 2003ב וביוני "בארה

משחק הרשת המצליח   2002ב •

 SOCOM: U.Sהראשון של סוני 
navy Seale –  מאפשר לשחקנים

נמכר )גם לדבר במהלך המשחק 
 (.עותקים 2Mבמעל ל 

 



 המשחקים להם כולם מחכים

2000 - Tekken Tag – M4 2001 - MGS2 – 7M 

2001 - GT3  - 15M 2001 – FFX – 8M 



 PS2המשחקים החדשים של ה 

•2000 - SSX 

•2001 – ICO 

•2001 – Devil May Cry 



 PS2המשחקים החדשים של ה 

•2002 – Kingdom Hearts 

•2002 - Rez 

•2005 - God of War 



 התוצאות - 6דור 

 מיליון 24 מיליון11 מיליון 22 מיליון140



 ניתוח תוצאות

  PS2הוא  2000הכי זול ב  DVDה •

 Final: מותגים חזקים של מפתחים צד שלישי•
Fantasy ,Metal Gear Solid ,Grand Truismo ,

Tekken. 



 סיכום -האינטרנט 
ללא ספק מדובר במהפכה  •

 .של ממש עבור המשחקים

מלבד היכולת לשחק •

משחקים מרובי משתתפים  

לאינטרנט השפעה אדירה  

 :  על עולם המשחקים

 ערוצי הפצה חדשים למשחקים – 

 ושל משחקים קונסולותעדכוני תוכנה של –

 חוויה חברתית חדשה, קהילות וירטואליות–

 תוכן שחקנים, הפצת תכנים למשחקים–

 gameSpot, gameTrailers: מגזינים אינטרנטיים–

 



 מאזן הכוחות משתנה

לא  DreamCastמודיעה של  SEGA 2002בפברואר •

יהיה יורש ושהיא מתחילה להפיץ את המשחקים  

 שלה בקונסות של מתחרים

משחקים רבים מתחילים להיות מופצים לכל  •

 .הקונסולות וגם למחשבים האישיים בו זמנית

 



 משחקי ספורט

•EA   מוציאה משחק חדש כל שנה בכל אחד מענפי

, כדורסל, מרוץ מכוניות, פוטבול: הספורט הבאים

 .אגרוף, כדורגל, גולף, הוקי

של   Pro Evolution Soccerו  EAשל FIFAבארץ •

Konami מאוד פופלארים. 

 

 



 משחקי מלחמה
•Call of Duty –  משחקים בסדרה 7 – 2003משחק ראשון  .

 .מתמחים בסימולציה מדוייקת של קרבות

•Americas army –  פותח על ידי צבא   – 2002יצא לראשונה ב

 .ב בכדי לשפר את תדמיתו ולגייס חיילים חדשים"ארה

 9/11אנר תפס תאוצה בעיקר בגלל 'יש טענות שהז•



 משחקים אסורים

•Hit Man (2000  :

Eidos) –  השחקן משחק

 רוצח שכיר

•Grand Theft Auto III  

(2001 :Rockstar) – 
השחקן משחק פושע  

מתחיל שעושה את דרכו 

במעלה עולם הפשע  

משחקי   2למשחק יצאו )
 Sanו  Vice City: המשך

Andress*.) 

 PS2 – 18.5Mהמשחק הנמכר ביותר ל  



 גיבורי תרבות חדשים

•Crash Bandicoot – נולד :

 משחקים 15, 1996

•Spyro - 17, 1998: נולד 

 משחקים

•Jak & Daxter -

, משחקים 5, 2001:נולדו

 סרט וסידרה בדרך

•Ratchet & Clank - 

, משחקים 8, 2002:נולדו
 חוברות קומיקס



 ממשקים חדשים

•2003 Eyetoy:Play 

•2004 -  Sing Star 

•2005  - Guitar Hero 

 


