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 27    מבוא

 מבוא

המודעות הגבוהה . מפעל ובית, חלק בלתי נפרד מכל משרדהיום הינו מחשב האישי ה
תרמו לעלייה בלתי פוסקת בהיקף , ליתרונות השימוש במחשב וההוזלות הבלתי פוסקות

 .המכירות של מחשבים וציוד היקפי

ינו שקצב החידושים והעדכונים בתחום החומרה והתוכנה של מחשבים אישיים ה, נוסיף לכך
מה שנמכר : אנו משופעים במגוון ציוד ותוכנות שעליהם אפשר לומר, כך. מרשים ביותר

ובפרט למי , מצב זה מקשה על מי שאמור לרכוש ציוד מחשבים. כיום ייחשב למיושן מחר
מתמודדים מדי , מנהלי יחידות מחשב וטכנאי מחשבים, מנהלי רכש. שאמור לתחזק אותו

ר היכרות עם ציוד חדש ועם בעיות של חוסר תאימות בין יום עם בעיות הנובעות מחוס
 .התקנים שונים במערכת

מחייב לימוד , רשתות תקשורת ועוד, מערכות הפעלה, הצורך להכיר את ציוד המחשבים
בשנים האחרונות אנו עדים לגידול ההיצע בתחום ספרות , ואכן. והתעדכנות בלתי פוסקים

 .קורסים במקצועות המחשבה ומגוון , רבאתרי אינטרנט שמספקים מידע, מחשבים

מתוך מטרה להכיר היטב , ספר זה מכוון לחומר החשוב והחיוני לטכנאי ומנסה להעמיק בו
הספר מרכז מספר רב של . את המחשב האישי ולדעת להתמודד עם קשת רחבה של בעיות

ת הוא נכתב בהתאם למתכונ. נושאים בהם נדרש טכנאי המחשבים להתמצא ברמה גבוהה
באופן שפרטי המחשב והמושגים המקצועיים הקשורים , הלימודים בקורסים לטכנאי שירות
ולדעת ) PC(כדי להכיר את סביבת המחשב האישי . בו נפרשים בהדרגה בפני הקורא

 וסביבת יש להכיר על בוריין את מערכות ההפעלה, להתמודד עם מגוון הבעיות האפשריות
 .מרה של המחשב האישי והציוד ההיקפי המקושר אליו את החווכמובן, העבודה של המחשב

עוסק בחומרת מחשב ומערכות ) ספר זה (הספר הראשון:  ספריםלושההנושאים חולקו לש
 עוסק ,4'  מהד,"ולמנהלי רשת PCלטכנאי רשתות מדריך ", הספר השני; PC-הפעלה ל

ואבטחת  Hackingמדריך  "שלישיההספר  .ברשתות תקשורת ומערכות הפעלה לרשת
 . מכסה את נושא אבטחת המידע בארגון"מידע

, ההתקנים והרכיבים העיקריים בו, בחלק הראשון של ספר זה נסקור תחילה את לוח האם
בהמשך נתוודע בצורה .  ונושא הפסיקותSetupהגדרות , סוגי מעבדים, כמו זיכרונות

לאחר . ה במחשב האישיהמהווה את החוליה החשובה והרגיש, מעמיקה אל הדיסק הקשיח
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נגיע לפרקים , מסכים ועוד, כרטיסי קול, כרטיסי מסךסקירת בקרים והתקנים רבים דוגמת 
 . ולאינטרנטWindows XP ,Windows Vista ,Windows 7הפעלה ההעוסקים במערכת 

, Linux ,Windows 2003:  תיסקרנה מערכות ההפעלה לרשתות התקשורת הנפוצותבספר השני
שם דגש על נושא מו, לצד לימוד תיאורטי, כאשר. Cisco ונתבי Exchangeשרת הדואר 

תלמד את דרכי הפעולה , Hacking- לעולם הע תתוודבספר השלישי. ההתקנה וההגדרות
:  המובילים בשוקFire Wall - ה3כמו כן תכיר את . וכיצד להתמודד מול מגוון הפרצות שקיים

Pix של Cisco ,ISA של Microsoft ,ו- Fire Wall NGXנושא הרשתות והאבטחה  .ק פוינט' של צ
, ן שרשתות תקשורת הפכו לחלק בלתי נפרד מהמשרד והמפעל המודרניוחיוני מכיוהפך ל

 .ולדעת כיצד לתחזקן וכיצד להגן עליהן, ולכן הטכנאי נדרש להכיר את הרשתות הנפוצות

כל . בודה בשטחהדגש בספר זה הוא על הפרקטיקה ונהלי הע, כפי שבוודאי תבחין
ההסברים והתיאורים מוצגים כדי לפרוש בפניך את היריעה וכדי להעניק לך כלים טובים 

בצד הסברים מנומקים תלמד כיצד להפעיל , כך. יותר בבואך להתמודד עם מגוון בעיות
, Windowsכלי תחזוקה במגוון מערכות , PQMAGIC ,Ghost: כגון, תוכנות חשובות ביותר

Norton Utilitiesועוד . 

הרשת הפכה למקור בלתי נדלה . Internet-אחד הכלים החשובים ביותר הוא ללא ספק ה
לפיכך צורף לספר זה פרק מפורט על . של תוכנות ועדכונים שערכם לטכנאי הוא רב

Internet , המספקים מידע טכני רב אתרים ייסקרו תפריטי הבקרה העיקריים ויוצגובו. 

 

מוזמנים לפנות לכתובת דואר , ות שאלות ובעיות ולהציע רעיונותקוראים המעוניינים להפנ
 :אלקטרוני זו

doronsivan@walla.co.il 

 

 המחבר       

 דורון סיון       
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 :ספרים לושה ש בסדרה בתהראשוןהינו ספר זה 

 לטכנאי חומרה ותוכנהמדריך ): "ספר זה( הראשון הספר PC" ,5' מהד 

 כנאי  לטרשתותמדריך : "הספר השניPC 4' מהד, "ולמנהלי רשת 

 מדריך : "הספר השלישיHacking ואבטחת מידע" 

 

הכוונה ". מדריך אבטחה"ו" מדריך רשתות: "בספר תמצא הפניות לספרים בשם מקוצר
 .עמי-כולם בהוצאת הוד, לספרים המפורטים כאן

 וידאו סרטי 

לא הכרחיים הם . י וידאו שדורון סיון יצר להשלמת הלימודרטונ ס10הספר מלווים את 
 :טונים בנושאים שונים סר10 .ללימוד ואין צורך בהם במהלך הלימוד בספר

 חיבור כרטיסים םהכרת לוח הא

 חיבור רשת ביתית הרכבת ספק כוח

 IDEחיבור שני התקני  התקנת מאוורר על המעבד

 מערכת האוורור חיבור דיסק קשיח

 פירוק והרכבת זיכרון חיבור התקנים חיצוניים

 : אותוופתח RAR-הקובץ את  דהור

www.hod-ami.co.il/files/techPcCD_HodAmi.rar 

 . לחץ לחיצה כפולה על שם הסרטון הרצוי, כדי לצפות בהם

לשם כך . DivXהתקין מקודד עליך ל" חיבור רשת ביתית"בסרט כדי לצפות :  לבשים
 .www.divx.comהיכנס לאתר 
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BIOS Setup 

 
 !הערה

 צפייה בתפריטיכדי מומלץ לעיין בו תוך ,  זהמסעיף המרבכדי להפיק את 
 .  של המחשבBIOS Setup -ה

: לדוגמה. ו צריך להכיר את ההתקנים הבסיסיים המותקנים בBIOS-ה, מייד עם הפעלת המחשב
  התפתחAT286 שהיה פשוט למדי במחשבי Setup-ה. סוגי כוננים וכרטיס מסך, מבנה הדיסק

 .הם מייצגים פרמטרים רבים שיש להגדיר. והיום הוא מכיל מספר רב של מסכים, מאוד

 לעתיםלמרות שמשתמשים , Setupעדכון  לבין BIOSעדכון צריך לשים לב להבדל בין 
 מורכב מאוסף תוכניות שירות המאוחסנות ברכיב BIOS' .BIOSעדכון 'בשני המקרים במונח 

Flash , שהוא סוג שלROMהגדרות .  לעדכון שניתןSetup מאוחסנות ברכיב בעל תכונות 
ויש ) ללא צורך בהורדת תוכנה מהאינטרנט(ולכן ניתן לעדכנן בקלות , RAM-דומות ל

 .לגבותו בזיכרון שישמור על ההגדרות בזמן שהמחשב כבוי

אך עליו , שבו השאלון קבוע ולא ניתן לשינוי על ידי התלמיד, חשוב על מבחן אמריקאי
וכדי לשנותו יש לבצע הליך של , BIOS-השאלון במקרה שלנו הוא ה. ת התשובהלסמן א
אבל כאן אני עוסק בהגדרות עצמן אשר שקולות .  שמצוין בפירוט בספרBIOSעדכון 

 .  מציג בפניךBIOS-אתה יכול לבחור רק מבין התשובות שה. לתשובות במבחן

 Setup-תן לעדכן את ה בהם ניBIOSישנם ( בעזרת המקלדת Setup-מעדכנים את ה
המידע מאוחסן ברכיב , על המידע להישאר גם לאחר כיבוי המחשב ולכן). באמצעות עכבר

CMOS-RAMמקור השם נובע מהשימוש בטרנזיסטורים מסוג , לידע ( המגובה בסוללהCMOS 
ניתן להשתמש בסוללה מולחמת . )שזקוקים לזרם נמוך כדי לשמור מידע שנטען בהם

כיום משתמשים בסוללות שטוחות שהחלפתן קלה .  בסוללה חיצוניתאו, לכרטיס האם
 .Setup-החלפת סוללה עשויה לגרום לאיבוד המידע שהיה באך , במיוחד

 : החברות המוכרות הן, BIOSכרטיסי האם המשווקים בארץ מגיעים עם מספר סוגי 
MR. BIOS ,Award ,Phoenixו - Ami.וין על המסך  בדרך כלל מייד לאחר הפעלת המחשב מצ

 . Setup-שם המקש שמוביל לתפריטי ה

בסוף העדכון . F1 להקישכיום ניתן גם (ברשימה הבאה תראה את צירופי המקשים הנפוצים 
 ):F10 שמירה ויציאה עם תבצע BIOS-של תפריט ה

PhoenixAlt+Ctrl+Esc ,או :Ctrl+Alt+S ,או :Esc 

AmiDel 
AwardAlt+Ctrl+Esc ,או :Esc ,או: Del 

MR. BIOSAlt+Ctrl+Esc ,או :Esc ,או: Del 
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  בלוח פנטיוםAWARD מסוג BIOSתפריטי 

 .השאלות די זהות, אולם כעיקרון, Setup יש מבנה שונה של טבלת BIOSלכל 

 BIOSביחידות שר אותן שאלות יופיעו כא, AWARD BIOSנעבור על כל התפריטים של 
 .במבנה מעט שונהאם כי , אחרות

 בזמן ספירת הזיכרון בהפעלת Delך להקיש על מקש עלי, כדי להיכנס לתפריט הראשי
 .המחשב

 
 .AWARD BIOS -מסך ראשי ב: 2.6תרשים 

 . מסוימתפשרות מובילה לתפריט משנה או לאמהן  שורות שכל אחת 12בתפריט שלפניך 

STANDARD CMOS SETUP —מידע על , שעה,  המסך הראשון יעסוק בקביעת תאריך
 .הדיסק הקשיח וסוג המסך

BIOS FEATURES SETUP —אפשור : כגון,  הגדרות מתקדמותCacheו -Shadow. 

CHIPSET FEATURES SETUP —אופן הגישה לזיכרון ולבקרים על לוח האם . 

POWER MANAGEMENT SETUP —הגדרות חיסכון באנרגיה . 

PNP/PCI CONFIGURATION SETUP — הגדרת פסיקות להתקני legacy )ול) קודמים-pnp. 

INTEGRATED PHERALS — מכאן תוכל לנטרל בקרים בלוח האם כגון COM1 ,LPT ועוד 
 ).Peripherals רושמים BIOS-בחלק מה(
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LOAD SETUP DEFAULTS — תוכל לנסות , אינך יודע לבצע את ההגדרות כנדרשש במקרה
 . לבצע את ההגדרות באופן עצמאיBIOS-לתת ל

PASSWORD —בור המפקח ועמסויםמשתמש מה עבור  קביעת סיס. 

IDE HDD AUTO DETECTION — אופן אוטומטי את הגדרות תוכל לראות ב מכאן
 .הדיסקים הקשיחים

SAVE AND EXIT —ללא שמירהלצאת  פשרותלעומת הא, שמירהותפריט ה יציאה מ. 

בחירה . לאחר הסקירה הקצרה של כל השורות בתפריט הראשי נעבור לתיאור פרטני יותר
 .למסך הבאבשורה הראשונה תוביל 

 

 .AWARD BIOS - בStandard מסך :2.7תרשים 

בעזרת החיצים תגיע . התהליך פשוט מאוד. בשתי השורות הראשונות ציין תאריך ושעה
 . שנה את הערכיםPU/PD או -+/לשורה המתאימה ובעזרת המקשים 

 שהם IDE מכיל שני בקרי EIDEבקר .  בלוח האםEIDEהחל מלוחות פנטיום שולב בקר 
קיים סוג נוסף שנקרא  (IDE מסוג CD-ROM-קרים האחראים על הדיסקים הקשיחים וההב

SCSI .(מופיעה טבלה המכילה ארבעה התקנים,ן שכל בקר תומך בשני התקניםומכיו . 

PRIMARY MASTER  SECONDARY MASTER 

PRIMARY SLAVE   SECONDARY SLAVE 

 קטן שקובע אם )מפר'ג( מגשר בהםהרכיב יש ל, CDROM-כאשר מתקינים דיסקים קשיחים ו
 . לכל בקר ניתן לחבר שני התקנים לפי הסדר).Slave(' שני'או ) Master(' ראשון'ההתקן הוא 
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את .  והמבנה של הדיסקגודלהמכאן נקבע .  אינה מחליפה את הגישורSetup-ההגדרה ב
. מוגדר כראשוןובר לבקר ראשון דיסק יחיד מחו, לדוגמה. מיקומו אתה קובע לפי החיבור

 .Primary Masterמיקומו הוא , לכן

 ולעבור Escאני מציע לצאת מהמסך הזה בעזרת ,  רוצה להתעסק עם הגדרות הדיסקינךאם א
 .הגדרות הדיסק הקשיחאת באופן אוטומטי תמצא שם , IDE HDD AUTO DETECTIONלמסך 

 !טיפ

 שיש כמה אפשרויות בהתאם מכיוון, "הדיסק הקשיח"מומלץ לעיין בפרק 
ולכן יש לבחור , Setup- בSCSIאין מגדירים דיסק : לדוגמה. לסוג הדיסק

NONE .אם ברשותך דיסק מסוג , ככללIDE 0.5 שגודלו מעלGB ואתה 
בחר , Windows 95/98 או DOSמסוג ישנה משתמש במערכת הפעלה 

 ).BIOS-תלוי בסוג ה (AUTO או LBAבאפשרות 

   

מכיוון שאנו משתמשים בהגדרות , דירה את הדיסק הקשיח אינה רלוונטית כיוםהשורה המג
 : המושגיםפירוש להלן. אוטומטיות

TYPE סוג הכונן. 

CYLS מספר הצילינדרים. 

HEADS מספר הראשים. 

PRECOMP מספר הצילינדר ממנו עוצמת הכתיבה משתנה בהתאם לעוצמה המגנטית. 

LANDZONE םהכדי לא לפגוע ב, ו בו נתונים לא ייכתב.חת הראשמספר הצילינדר בו נו. 

SECTORS  מספר הסקטורים בכלTRACK. 

MODE צורת העבודה מול הדיסק. 

 

 !טיפ

 והשאר נבחרים SECTORS- וTYPE ,CYLS ,HEADS: הפרמטרים החשובים הם
קח בחשבון שהנתונים , אם ניחנת בנפש חוקרת במיוחד. אוטומטית ממילא
. BIOS-עם ה' לחיות בשלום'קריים ומטרתם העיקרית היא שמוצגים הם ש

 ."דיסק הקשיחה"עבור לפרק ? הסתקרנת

   

 ותגלה שהשורה Standardחזור לתפריט של שורת , לאחר שבחרת בסוג הדיסק ואישרת
 ).Auto ערך Type -או שלפחות מצוין ב(העוסקת בדיסק הקשיח השתנתה ויש בה נתונים 
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, 360KB ,720KB: האפשרויות מצומצמות. B :- וA:בחור בסוג הכונן עבור בשלב הבא עליך ל
1.2MB2.88,  אינם שימושיים כיוםMB לא נמכר במחשבי PCכך מה שנשאר ,  רגילים ונפוצים

 .1.44MBהוא 

ברור , MONO או CGAמכיוון שאין ברשותך מתאם . לבסוף עליך לציין את סוג מתאם המסך
 .EGA/VGAשתבחר 

 התקנים יכולים לעצור את זהמכאן תוכל לבחור אי. חרונה מעניינת במיוחדהשורה הא
 :אם מתגלית בהם תקלההאתחול 

ALL ERROR —תהליך האתחול לא ייעצר בשום מקרה . 

ALL BUT KEYBOARD —אך בכל ,  תהליך האתחול לא ייעצר במקרה של בעיות במקלדת
 .מקרה אחר הוא ייעצר

ALL BUT DISKETTE —אך , תחול לא ייעצר במקרה של בעיות בכונן דיסקטים תהליך הא
 .בכל מקרה אחר הוא ייעצר

ALL BUT DISK/KEY —בכל ,  תהליך האתחול לא ייעצר בגלל בעיות דיסק או לוח מקשים
 .מקרה אחר הוא ייעצר

 למסך הראשי ובחר בשורה Escשוב בעזרת , לאחר שסיימת להגדיר את המסך הראשון
 .השנייה

 

 .AWARD BIOS - בFeatures מסך :2.8תרשים 
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 . 945G שמותאם לערכת שבבים ABIT של חברת IVלוח אם פנטיום : 3.5תרשים 



 5'  מהד- חומרה ותוכנה   130

 ארכיטקטורה וזיכרון מטמון

 :IV של פנטיום נסקור את הנקודות העיקריות

 .כדי לשמור על תאימות לאחור, X86מבוססת על ו IA-32 היא IV פנטיום  שלארכיטקטורהה
 .אחרונות בשנים הIntel את שירתה והיא NetBurst- להטכנולוגיה הפנימית של המעבד שונתה

 את השלב הבא 'לנחש'מנסה שבה המעבד , )pipeline( הצינור  את שיטתשיפרה זוטכנולוגיה 
אך היא שוכללה באופן ,  שיטה חדשהאינהזו . בביצועוד ימיבתוכנית ומנסה להתחיל 

 .Intel לטענת ,משמעותי

 לאזור 12KB- לנתונים ו8KB- חולק לL1 הזיכרון הפנימי . שופרמטמוןהזיכרון גם נושא 
 2MBבן  הוא L2החיצוני הזיכרון . האמורות להיות מפוענחות בשלב הרצת התוכנית, פקודות

 Front - מהירות ה.דבר משפר מאוד את הביצועיםה .256bitועל מול המעבד באפיק של פו

BUS 800 היאMHz ,1066-ו. 

 את טכנולוגיית Intel במעבדי פנטיום הראשונים שילבה :שיפור ביצועי מולטימדיה ואינטרנט
MMX המערכת בביצועי מולטימדיה  לשפר את תפקודבכוונה,  פקודות פנימיות57 שהוסיפה 

 או MMX2 את הטכנולוגיה שנקראה כעת Intel שיפרה III- וII פנטיום םבמעבדי. 2Dוגרפיקה 
SSE . 3 (ממד-ושיפור ביצועי גרפיקה ותלת) 70(השיפור התבטא בהוספת פקודותD.(  

 והיא נקראת במהדורה זו  לעומת מעבדים קודמים שופרה הטכנולוגיהIVמעבדי פנטיום ב
SSE2 )Internet Streaming SIMD Extension 2 .(כדי  144-מגיע לשנוספו  הפקודות מספר

 .Audio- וJavaScript ,Videoבפרט בתחום יישומי וספק שיפור משמעותי בתחום האינטרנט ל
 Graphic Media והמערכת נקראת כעת , שדרוג שוב בוצעבד של המעהחדשותבמהדורות 

Accelerator . 400במהירות ) יחידת עיבוד ( פקודותמנועהיא מכילה בחומרהMHz ,ומאיץ 
 . DirectX 9 3Dחומרה 

עם ערכת לשוק שוחרר  IVפנטיום מעבד  ):ראה הרחבה בהמשך הפרק( Chipsetערכת 
 עבור תושבת.  פינים478 לתושבת של תאמתשמו, Intel 850 שמספרה Chipsetשבבים 
LGA775 םבימשני מרכיהערכה מורכבת , כמו תמיד. 915- ו925, 945 משתמשים בערכות: 

הכולל שני , (MCH-Memory Controller Hub)מוקד בקרת הזיכרון  —המרכיב הראשון  
 ,לשם השוואה). bus 1066MHzמהירות  (10.7GB ברוחב פס כולל של DDR2ערוצי 

 .133MHz על היה קצב השעון IIIנטיום בפ

 מטפל אשר (ICH-I/O Controller Hub)פלט משופר / מוקד קלט— השני כיבהמר 
, לשם השוואה. AGPשהחליף את אפיק , USB 2 PCI-Express x 16בארבעה ערוצי 

 .8GB/s- וכאן מדובר ב2.1Giga Bytes/secגיע לקצב של ה X8 בקצב AGPאפיק 
גרפיקה ה  ביצועירופוש ,Serial ATA 3 GBps ערוצי 4-ו, audioנוספו מערכת 

 .תמיכה בניהול מרוחק של המחשבהו
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 PCI-Express x 16 מטפל בהעברת מידע בין המעבד לזיכרון ולערוץ MCH ערוץ :לסיכום
 .1G כרטיס קול וכרטיס רשת, serial ATA ,PC x 1I ,USB 2 מטפל בבקרי ICHוערוץ 

   Itanium מעבד

 כמו, שונות RISC  לתחרות עם ארכיטקטורותIntelעל ידי   מיועדזהמעבד 
 .ועוד, HP של Compaq ,HP-PA של Sun ,Alpha של Sparc לדוגמה

Intel 64הפעלה מבוססות ה מערכות ליציאה לשוק של חיכתהbit , דוגמת
Windows Server 2003 64 בגרסתbit . השילוב של מערכות הפעלה דוגמת זו

איטניום מספק פתרון גם . ום מספק חלופה ראויה למערכות המתחרותעם מעבדי איטני
השילוב של איטניום עם לינוקס .  שחיפשו חלופה זולה למערכות היקרותUNIXלמשתמשי 

 . מעניק תנופה חזקה למי שמעוניין לעבור מיוניקס ללינוקס

 וגם את 3מעבד פנטיום את האיטניום מעבד כללה ב Intel-נקודה טכנית מעניינת היא ש
מהלך זה מבטיח תאימות מלאה לאחור ). ליישומי מולטימדיה( SIMD פקודותהמעבד 

אולם הביצועים היו , 32bitניתן היה להריץ את האיטניום באמולציית . 32bitליישומי 
 .32bitרמת ביצועים טובה גם ביישומי ים המעבד מבטיחמרכיבי השילוב של . נפגעים

יש להיזכר בטכנולוגיות העברת הפקודות ,  הטכנולוגיכדי להעריך נכונה את השיפור
 .EPIC- וRISC ,CISC למעבד

 הפקודות העברתמסתתרת טכניקה שעוסקת באופן האלו  'מאיימות'מאחורי המילים ה
 שעל החומרה להתמקד בביצוע , היא)'קבוצת פקודות מצומצמת' (RISC-הגישה ב. למעבד

לפרק את צריכה התוכנה , ולה מורכבתאם יש פע. פעולות פשוטות במהירות מרבית
קבוצת ' (CISC-הגישה ב, לעומתה. המורכבות ולהציג לחומרה רצף של פקודות פשוטות

התוכנה אינה בידי  תהמורכב) הקוד( שהאחריות לפירוק הפעולה , היא)'פקודות מורכבת
 .מנגנון הצרוב בחומרההמוטלת על שהיא  אלא )קומפיילר, המהדר(

החיסרון העיקרי בשיטה זו נעוץ בעובדה שכדי להגיע  .CISCלים בשיטת  פועIntelמעבדי 
 .למהירות גבוהה יש צורך במספר רב של טרנזיסטורים

בטכנולוגיות של בשנים האחרונות מתמקדים יותר .  הגיעו למיצוי יכולתן האלושתי השיטות
כיום כל . דזמנית במעב- בויפעלו  פקודותמספר מנועי,  כלומר—ביצוע פעולות במקביל 

 יש שתי , למשלבאיטניום). 'מנועים'( יחידות עיבוד עצמאיות למחצה 8-12המעבדים מכילים 
ארבע יחידות של עיבוד נקודה , שני מעבדי כתובות, )ALU( שלמיםלמספרים יחידות עיבוד 

 .יש לבחון את פרטי שיטות העיבוד, כאשר דרוש ו הדיון כאן הוא כללי.SIMDומנוע ) FP(צפה 

הפקודה שמגיעה למעבד מפורקת על ידי .  במקביל הפקודות להפעיל את מנועיקושין אי
 מנוע המתאיםאל הוהוא מעביר כל מיקרו פקודה ,  למיקרו פקודותומנגנון החומרה הצרוב ב
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PQMAGIC 

נתונים לשנות גודל מחיצות מבלי לפגוע בלמחוק ואף ,  ליצור מאפשרתPQMAGIC התוכנה
נשי מקצוע עקב קלות השימוש בה  תוכנה זו מקובלת מאוד בין טכנאים וא.הכתובים בדיסק

רק לאחר שמערכת  (Windowsאת התוכנה ניתן גם להפעיל מתוך . ומגוון האפשרויות שלה
תוכניות שירות לטיפול "תיאור מפורט של התוכנה נמצא בפרק  ).הפעלה כבר הותקנה

 .בתמונה הבאה מוצג מסך התוכנה ליצירת מחיצה.  נציג כמה מסכים לדוגמהכאן". בתקלות

 

 רואים כיצד במסך הבא
. מקטינים גודל מחיצה

לא ניתן ! אין חשש
לפגוע בנתונים מכיוון 
שהתוכנה אינה מאפשרת 
להקטין את המחיצה אל 
מעבר לתחום שהנתונים 

 . נמצאים בו

 



 5'  מהד- חומרה ותוכנה   278

 Windows XPמתוך Disk Manager יצירת מחיצות דרך 

 ← לוח בקרהבחר , Windows XPמתוך   Disk Managerתוכנת ניהול הדיסקכדי להגיע ל
אפשר לעשות זאת גם בדרך . ניהול דיסקים ← אחסון ← ניהול המחשב ← תוכניות ניהול

, למחוק, מכאן תוכל ליצור. ניהולובחירת " המחשב שלי"הפעלת לחצן ימני על סמל : קיצור
מסומנת (מחיצה פעילה  לסמן  גםתוכל. במחיצות ולבצע פעולות תחזוקה שונותלצפות 
 בחר בתפריט ,כןעל  ... הרקע כחולצבע שצבע הכוכבית כחול וגם בכך  הבעיה ,בכוכבית

 ).  לשנות את הצבעיםכדי, הגדרות ← תצוגה למעלהש

 

אשר ממנה , )Active(פעילה המחיצה היא הכאשר מחלקים דיסק למחיצות יש לציין איזו 
 .בתפריט הראשי Set Active פשרותעליך לבחור זאת דרך אהיה  FDISK-ב. האתחוליבוצע 

בוחרים זאת באופן ") תוכניות שירות לטיפול בתקלות"כפי שיוסבר בפרק  (PQMAGIC-ב
 .ת היא גרפי העבודהWindows 2000/2003/XP/Vista -בגם . גרפי

דיסק קשיח בניתן להתקין . יכולה להיות מחיצה פעילה (Primary)רק מחיצה ראשית , זכור
ריבוי מערכות הפעלה כדי לאפשר , )לא בכל המערכות(מחיצות ראשיות   עד ארבעאחד

 מחיצות 3-אלא מסתפקים ב,  מחיצות ראשיות4 בדרך כלל לא יוצרים .במחשב יחיד
ואת , ראשיות לכל היותר

המחיצה הבאה בתור יוצרים 
 שניתן לחלק Extendedכמחיצה 

 . אותה לכמה מחיצות לוגיות

אפשרת מניתן לראות שהמערכת אינה . Primaryוג  מחיצות מס4 יצרתי בכוונה ך שלפנימסךב
 :ליצור מחיצה נוספת
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ועליך ליצור , שים לב שהיא אינה מקבלת אות כונן, Extendedבהנחה שיצרת מחיצה מסוג 
 .Logicalבתוכה מחיצות מסוג 

 

ההסבר שלפניך . במערכות הפעלה מתקדמות ניתן לקבוע את אותיות הכוננים כרצוננו
נניח שיש ( שלה פיזילכל מחיצה מוקצית אות בהתאם למיקום ה. רת המחדלמתבסס על ברי
הסידור הינו ). כשיש כמה מחיצות על אותו דיסק(ובהתאם למיקום הלוגי ) מספר דיסקים

 .לפי ברירת המחדל

 . מוקצות אותיות למחיצות ראשיות בכל דיסקתחילה )1

 .בשלב שני מוקצות אותיות למחיצות לוגיות )2

 . האחרות האותיות למחיצות הראשיותארשבסיום מוקצות  )3

 ? זאתעשינוכיצד . E- וC ,D:  שחולק לשלוש מחיצותאחד נניח שברשותנו דיסק :לדוגמה
שטח  הגדרנו את כל יתרת אחר כך. C:האות והוקצתה לה  יצרנו מחיצה ראשית תחילה

, בשלב אחרון .בשלב זה לא מוקצית אות לכונן המורחב). Extended(הדיסק כהרחבה 
 ותוכל לנצל את כל יתרת ןאינך מוגבל במספר. המחיצה המורחבת מחולקת למחיצות לוגיות

 שמורה לדיסק :C - שמורות לכונני דיסקטים וB- וAהאותיות  כי,  והלאהD מהאות אותיות
 .הקשיח הראשון
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 : לכל מחיצה לוגית מוקצית אות

 

 
 

 ? נוסיף דיסקכאשרמה יקרה בדוגמה זו 

 .רצף האותיות יישמר, כזהבמצב . Extended- הדיסק הנוסף יוגדר כולו ב:ונהאפשרות ראש

 

 

אם , במילים אחרות. שלא נוכל לאתחל מהדיסק השניבכך זו הוא דרך פעולה החיסרון ב
שניתן , הסיבה היא. את המחשב תשאיל את הדיסק השני לחבר הוא לא יוכל לאתחל ממנו

 .ית אינה יכולה להיות פעילהלאתחל רק ממחיצה פעילה ומחיצה לוג

Disk 0

Primary

Logical 

Logical 

Extended 

Disk 0 Disk 1 

C 

 
D 

 
 
E 

F 

 
G 

 

 
H 

Extended

Primary 

Extended
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 'ד
Wondows 8 

 

 החדשה ההפעלה מערכת הושקה, Windows 7 של ההשקה לאחר ימים בעהואר שנים שלוש
 הפעלה על מבוססה ,לחלוטין חדש משתמש ממשק כוללת המערכת. מיקרוסופט מבית

 עברש העבודה שולחן דוגמת, השינוי העיצובי הוא גדול. Metro המכונה ,מגע באמצעות
 חלונות ברוב להסרג תפריט שילובהו" התחל "לחצן של תווהיעלמ ביניהם, רבים שינויים
 לאפשר כדי ,חלונות של המוכר השולחני לממשק גישה גם קיימת,  למי שרוצה.המערכת
 .Touch-ב תומכים שאינם מסכיםבמ עבודה

 Windows סלולרב בעבודה הזהה בממשק נעוץ המערכת של הבולטים היתרונות אחד

phone 8 ,בלטאטב Surface ,החדש שרתוגם ב, האישי מחשבב Server 2012.  

 אתחול יכולת ,ענן פתרונות עם אינטגרציה: הם המערכת שלנוספים  בולטים יתרונות
 התוספות - וכמובן Hyper-V שילוב, Windows To Go כולל, ההפעלה מערכת של משופרת

 .Reset and Refresh your PC דוגמת, המערכת לתחזוקת המעניינות

 גרסאות סקירת

Windows 8 עברית כולל, שפות 37-וב מדינות 140-ב מחשבים שדרוגשם ל הלהורד זמינה 
הן , שונים יישומים הכוללת ,Windows Store יישומים חנות השיקה מיקרוסופט .מלאה
 .החדשה ההפעלה במערכת שמצוידים המחשבים עבור ,בתשלום והן בחינם

 :גרסאות בארבע קיימת המערכת
 Windows 8   וגםWindows 8 Pro -  הצרכני לשוק מיועדותאלו מערכות. 
 Windows 8 Enterprise  - עבודה יכולות בעלתו ,הארגוני העסקי לשוק מיועדת 

 .משופרות ואבטחה



 Windows 8    733 :'דנספח 

 Windows RT  )RT של קיצור הוא "Runtime"( - על המבוססים לטאבלטים מיועדת 
 . בלבד החדש האריחים ממשק את מציעהו,  ARMמעבדי

 לע מעט להתעכב רצוי לכןו, הרגילות סאותרגמה משמעותי באופן שונה RT גרסת
 . ARM מבוססי מעבדיםפעול בל מיועדת זו גרסה .ההבדלים

 מעבדים עבור פקודות ארכיטקטורת היא ARM (Advanced RISC Machine) :הערה
 בתכנון עוסקת החברה. ARM holdings חברת ידי על מפותחת אשר, RISC מסוג

 נרחב שימוש. אחרות שבבים ליצרניות םבה שימוש שיונותר ומכירת מעבדים
 לשימוש גם עבר ובהדרגה ,טאבלטיםבו בסמארטפונים החל זו טכנולוגיהב

, אינטלניתן למצוא את  זו בטכנולוגיהמשתמשות ש החברות ברשימת. במחשבים
Nvidia) טגרה מעבדי( ,Apple, ועוד סמסונג. 

 :נקודות מספר על הדעת את לתת מחייב Windows RT בגרסת ARM-ב השימוש
 גרסת RT בנפרד לרכוש ניתן ולא, טאבלט/מחשב על מראש בהתקנה רק זמינה .

 ..בשדרוג והן רגילה בהתקנה הן זמינה תהיה Pro המלאה הגרסה ,זאת לעומת
 לגרסת קודמות מגרסאות לשדרג ניתן לא RT , למערכת מותאמת זו שגרסהמכיוון 

ARM ,מערכתהש בשעה Windows 7 מעבדיבפעול ל יועדה x86 .אותו סמך על 
 . ARM מעבדיפעל בת לא הרגילה והגרסה x86 מעבדפעל בת לא RT גרסת, היגיון

 כלפי היא הקיימות התוכנות של התאימות Windows 8 כלפי ולא RT ,נקודה וזו 
 םמצומצ RT בגרסת )API )Application Programming Interfaces ממשק !חשובה

  ורק אך להשתמש צריך Web מתוכנות ניכר חלק כדי להפעיל, וכתוצאה, יותר
 .Internet Explorer -ב
 מערכת RT ב תמיכה כוללת אינה- Bit locker encryption ,Windows Media Player ,

Group Policy management ב בחברותאינה תומכת ו-Domain. 
 גרסת RT החדש ממשקה עם ורק אך פועלת Metro, תכוללת תוכנוו Office בנותמו ,

 בממשק וגם והמוכר הישן בממשק גם לפעול יכולה Windows 8 .מותקנות מראש
Metro) ב בתמיכה כמובן הוא שיתרונו-Touch.(   

 קודמות ממערכות והגירה שדרוג

 ,זאת עם. Starter, home basic, home premium בגרסאות Windows 7 -מ לשדרג יהיה ניתן
צריך להתקין , תביתי גרסה בWindows 8אל  Professional או Ultimate גרסאותלמעבר מה

-ב זרלהיע ניתן מקרה בכל. Windows 7 מכל Pro 8 -ל לשדרג יהיה אפשר לחילופין. מחדש
WET) Windows Easy Transfer() נדרשת ,כרגיל. הגירה ביצוע לשם) קודם בפרק וסברשה 

 .64bit מול 32bit מבחינת תאימות
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 נןע פתרונות עם אינטגרציה

, ברשת לעבודה פתרונות מגוון מספקת מיקרוסופט
 Sky את וכמובן Office 365 את אולמצ ניתן ביניהן

Drive בגרסת בו שהשימוש Windows 8 לטבעי הופך 
 .לחלוטין

Office 365 מאפשר בו השימוש. חדש פתרון אינו 
 באופן Outlook כולל Office שירותי לקבל לארגונים

 כמובן היא למידע הגישה. שמשתמ לפי בעלות מרוכז
 של בשרתים מאוחסן שהמידע ומכיוון הדפדפן דרך

 . מקום מכל המידע אל להגיע ניתן, מיקרוסופט
 השוטפת התחזוקה נושא כל: יתרונות מספר זו לשיטה

 בארגונים בפרט יותר נוחה עלות וכמובן מקום מכל למידע נוחה גישה, הספק באחריות הוא
 . השרתים ותוכנות הציוד של הרכש בעלות ךלחסו שמעוניינים קטנים

 היא תשלום וללא נוספת מעניינת חלופה
 לכל לאפשר הוא הרעיון. Sky Drive -ב שימושה

 ולכתוב לאתר לגלוש) Live ID חשבון בעל (אחד
 יש (באתר אותם לשמור ואף Office-ב מסמכים
 ).מסוימת נפח מגבלת, כמובן

 מסמכים חלפתו נוח כמה עד לראות ניתן מסךב
 .אותם לשמור ואף האתר דרך

 

 

, Sky Drive -ב שוטף באופן להשתמש כדי
 את יציג אשר יישום להתקין יהיה עדיף

Sky Drive הבא במסך. במחשב ככונן 
 היתרון. שהתקנתי יישוםה מופיע

 Sky שכעתבכך  הוא היישום בהתקנת

Drive רגיל ככונן בסייר משתלב. 

 

 




