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 15   הקדמה

 הקדמה

Windows 8 איכות גבוהה למערכת ההפעלה שעוררה ציפיות לשינוי ו !כבר כאן

אכן מביאה שינוי  Windows 8וניתן לומר כי ,  לא איכזבהאוזכר שמהכאשר 

שונה  Windows 8. אלא גם בתפישה, לא רק מבחינת המראה שלה, מרענן

 את ממשק בין ההבדלים הבולטים נוכל למנות.  שקדמו להWindowsממערכות 

Aeroממשק ההתחל שהפך ליחידה תפעולית בפני עצמה שדרכה ניתן ,  שהוסר

מתאפיינת גם בחידוש בתחום  Windows 8. להגיע למגוון יישומים ושירותים ועוד

, נגן מולטימדיה, PDFקורא קבצי , לדוגמה. היישומים המובנים במערכת ההפעלה

 . צים ועודשיתוף קב, סינכרון מידע, Power Shellהיישום 

 : יצאה לשוק בארבע גרסאות Windows 8מערכת 

אשר כוללת תכונות , גרסת חלונות למשתמש הביתי - Windows 8גרסת  .1

, החדש) Start Screen, ’התחל'מסך נקרא ש (תפריט התחלכמו , בסיסיות

Internet Explorer 10 , חנותWindows ,חשבון מיקרוסופט , שולחן עבודה

סינכרון , ה של המשתמש עם שירותי מיקרוסופט אחריםהמאפשר אינטגרצי

מערכת ההפעלה החדשה מותאמת לפעולה . ועוד, קבצים והודעות

 . סיביות64 סיביות ושל 32בארכיטקטורת מעבדים של 

 Professionalאת הגרסה הזו ניתן להשוות לגרסה  - Windows 8 Proגרסת  .2

גרסה הרגילה גם את היא כוללת בנוסף לתכונות של ה. Windows 7של 

רשת מחשבים ל המחשבאפשרות חיבור , וירטואליזציה, תכונות ההצפנה

גרסה זו מכוונת בעיקר לעסקים . מולטימדיה ועוד, )דומיין(מבוססת שרת 

 .ולארגונים קטנים

אשר , גרסה זו הינה הגרסה המלאה - Windows 8 Enterpriseגרסת  .3

) למעט חבילת המולטימדיה( Windows 8 Proכוללת את כל התכונות של 

 .לבתי עסק ולארגונים גדולים, ואשר מיועדת לאנשי תשתית ומערכות הפעלה

 .מיועדת למשתמשי הטאבלט - Windows RTגרסת  .4



 Windows 8מדריך    16

השינוי .  מתאפיינת בשינויים רבים לעומת קודמותיהWindows 8מערכת ההפעלה 

 אשר נקרא ’התחל'ך מסושונה ועכשיו הוא  הוחלף התחל תפריטשהבולט ביותר הוא 

 תופס את כל שטח המסך ’התחל'מסך . ולא בכדי) Metro screen (ממשק מטרוגם 

, ודרכו ניתן להגיע באופן ישיר לשירותים רבים שזמינים למשתמש על ידי מיקרוסופט

שירותי מידע , חנות לקנייה ולהורדה בחינם של יישומים, שירותי ענן לאחסון קבצים

 אריחניתן להבחין שכל . מפות ועוד, ספורט, חדשות, ג אווירמז, שונים כמו בורסה

)tile (מייצג ישום אשר נפרש על פני מסך שלם  ’התחל'מסך ב) זהו חידוש בתפישה של

מערכת ההפעלה החדשה ). Windowsמיקרוסופט בהשוואה לגרסאות הקודמות של 

, ’התחל'מסך בכך שניתן לפתח אפליקציות ל, מאפשרת למפתחים להיות חלק ממנה

או לצורך העלאתן לחנות , Windows 8אפליקציות של המשתמש לשימוש במערכת 

 .מיקרוסופט למכירה או להפצה אחרת

 : מכילה שני מרכיבים עיקרייםWindows 8מערכת 

  שונים  שמקשר לשירותים חיצוניים ופנימיים’התחל'מסך; 

 אשר עבר מספר שינויים בהשוואה למערכות שולחן העבודה Windows 
 .הקודמות

נקרא " (מתיחת פנים" שעבר Windowsבשולחן העבודה נוכל להבחין בממשק סייר 

) Officeבדומה לתפריט של (והתפריט של הממשק הוא סרגל , )Ribbonממשק גם 

התפריטים פרושים וגלויים לפני המשתמש בלחיצה אחת ובאופן -כאשר כל תת

 Charms (מסאר'צהסרגל ו כן נוסף כמ. עד ללחיצה על תפריט אחר בממשק, קבוע

bar ,מעבר , שיתוף קבצים, אשר מאפשר חיפוש, )חידוש נוסף במערכת חלונות

 .  ועוד'התחל' סךלמ

האפשרות לבצע מספר פעולות מבלי לעבור  היא Windows 8חוד נוסף במערכת י

 קבצים או ניתן לשתף: לדוגמה. מסך או לפנות לתוכנות או לשירותי צד שלישי

 ולשלוח לחבר הודעה בדואר אלקטרוני מבלי ארמס’צעות שונות דרך סרגל הוד

או להיכנס , אפשר גם להיכנס לדואר הפרטי ולקבל שירותי דואר. לעזוב את המסך

 .Gmailכמו ,  ומשם לעבור אל תוכנת דואר אלקטרוני אחרתInternet Explorer -ל
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.  חשבון מיקרוסופט הן עם חשבון מקומי והן עםLoginהמערכת מאפשרת לבצע 

כניסה עם החשבון של מיקרוסופט מאפשרת להיות מסונכרן באופן מקוון עם 

מבלי  וכל זאת -יישומים אחרים ושאר יישומים , הודעות, דואר אלקטרוני, חברים

 .להיכנס לכל יישום בנפרד ולבצע סינכרון

ר הספ.  ומיועד למשתמש הרגילWindows 8 Proספר זה עוסק בגרסת התוכנה 

, לאפליקציות חדשות ושימושיות, עוסק בנושאים הקשורים לתחזוקת המחשב

מצאתי . התקנה והפעלה של רשת קטנה ועוד, אבטחה, לארגון ולחיפוש קבצים

, ITלנכון להרחיב בנושאים מסוימים אשר עשויים להיות רלוונטיים יותר לאנשי 

ם משתמשים רגילים אך מכיוון שאינם מסובכים מדי מצאתי לנכון להציגם כדי שג

לחסוך זמן ולאפשר שליטה רבה יותר במערכת , יוכלו להפעילם ולהפיק תועלת

 .ההפעלה והתאמתה לצרכים

 

 קריאה פורייה ומהנה

 

 

 

 :  לבמושי

 הכוונה למשתמש במערכת ". משתמש"לפעמים הפנייה בספר היא אל ה

 .יםמתכנת םאם אתבמערכת או למשתמש , כםולכן הפנייה היא בעצם אלי

  הספר מודפס בצבע שחור אבל . התייחסות לצבע במסכים השוניםיש בספר

 .ות במסך שלכםתוכלו כמובן לראות את הצבעוני
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Windows to go 
האם השתעשעתם אי פעם במחשבה על היכולת לנדוד ממקום למקום עם מערכת 

 ולהפעיל אותה בכל מקום ובכל זמן מבלי שתצטרכו לסחוב, ההפעלה שלכם בלבד

 . הגעתם למקום הנכון... ובכן? אתכם את המחשב הפיזי שלכם

למחשבים  מאפשר למשתמש לנַיֵיד את מערכת ההפעלה Windows To Goשירות 

 . כמו דיסק קשיח נייד,  או בהתקן אחסון חיצוני אחרDisk On Keyבהתקן , אחרים

 מחשב לכל להיכנס יכולים אנו, שלנו הנישא או הנייד המחשב את לסחוב במקום

 בכל,  חיצוניהתקן בעזרת) Windows to go לפריסת בדרישות עומד אשר (מארח

 שולחן, התחל ממשק סביבתב שלנו במחשב עובדים אנו כאילו ולעבוד ,שהוא מקום

מערכת ההפעלה שבמחשב המזדמן באותו זמן ( שלנו והמידע הקבצים, העבודה

 ההפעלה מערכת של image ליצור צריכים אנו כך  לשם).זהמנוטרלת לזמן עבודה 

 יצירת באשף יעזרלה יש זאת לבצע כדי. נשלף USB בהתקן אותו ולמקם, שלנו

Windows to go ,בגרסת רק זמין אשר Windows 8 Enterprise .ב עוסק זה ספר- 

Windows 8 Pro יצירת נושא את מכסה אינוו Windows to go, מערכת בלא 

 יכולה היאכלומר , במחשב אצלנו Windows to go פריסת מאפשרת זו הפעלה

 .Windows to go -ל מארח כמחשב לתפקד

 מערכת לארח שיוכל כדי, 8 חלונות המבוסס שלנו המחשב של אתחול להבטיח כדי

 .Windows to go המטרו בממשק להקליד יש, אחרת הפעלה

 
  2.17תרשים 

 של אתחול ויותאפשר שנה ימין בצד יופיע )2.17 תרשים (הגדרות הקטגוריה תחת

Windows to go .של האתחול אפשרויות שיח-הדו תיבת את תציג לחיצה 

Windows To Go) מהתקן, המחשב יאותחל כיצד לקבוע שבה ניתן, )2.18 תרשים 

USB ה מותקן עליו-image במחשב המתארחת( המנוידת ההפעלה מערכת של 
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 לקבועכדי  Bios-ל ההכניס את לנו חוסכת זו פעולה. הקשיח מהדיסק או, )שלנו

 .שלנו המחשב יאותחל היכןמ

 לנטרלכדי ו כן הרדיו לחצן על ללחוץ יש USB מהתקן המחשב את לאתחל כדי

 . שינויים שמור לחצן על בסוף יש ללחוץ. לא הרדיו לחצן על ללחוץ יש זו אפשרות

 הערה

 מחובר האם לבדוק יש, עולה אינה ההפעלה מערכת המחשב אתחולזמן ב כאשר

 כניסה ולאחר, מהמחשב החוצה אותו לשלוף יש כןאם , למחשב כלשהו USB התקן

 של האתחול אפשרויות שיח-הדו בתיבת הרדיו לחצן האם לבדוק יש למערכת

Windows To Go שמורו לא הרדיו לחצן על ללחוץ יש כזה במקרה .כןל נקבע 

 לה יחובר םא גםהיא לא תיתקע  ,המערכת את נאתחל כאשר הבאה בפעם. שינויים

 .חיצוני USB התקן

 

 2.18תרשים 
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 Windows 8 מערכת שחזור
 לעתים. לא אם ובין ביודעין אם בין, טעויות עושים כמשתמשים אנו פעם לא

 התקנת: למשל כמו, המערכת של התקין התפקוד על השלכות יש אלו לטעויות

 או לתקלות מיםגור אשר מערכת עדכוני, מתקליטור או מהאינטרנט מזיקות תוכנות

 ולשנות אחורה צעד לחזור ניתן לא רגיל באופן. ועוד המערכת בתפקוד לשיבוש

 קיימת הקודמות בגרסאות כמו 8 חלונות במערכת אולם. שביצענו הטעות את

 ניתן שבאמצעותן ,שחזור נקודות ליצור ניתןבעזרתה , מערכת שחזור האפליקציה

 של התקנה כל שלפני כלל לקבועי רצו. הטעות ביצוע לפני הקודם למצב לחזור

 .שחזור נקודת ליצור עלינו מערכת עדכון או תוכנית

 באופן מערכת מאפייני לחלון תחילה ניכנס מערכת שחזור לאפליקציה להגיעכדי 

 נלחץ, העבודה בשולחן) שלי המחשב( מחשב הסמל על העכבר סמן את נמקם: הבא

 מאפייני החלון יופיע .מאפיינים בפריט המוקפץ בתפריט ונבחר בעכבר ימני קליק

 .2.19 בתרשים מוצגש כפי מערכת

 

  2.19 תרשים
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  )מטרוממשק  ('התחל' מסך
 Windows 8 -ועבודה ב

 אשר מחליף את תפריט )מטרוממשק  ('התחל'מסך  תיאור מפורט של פרק זה כולל

 הוא תפריט 'התחל'מסך . Windowsהתחל שהיה נהוג בגרסאות קודמות של 

 .העבודה המרכזי של המערכת

 :'התחל'מסך  מתוך Windows 8תהליכי עבודה במערכת הפרק גם כולל 

 ב המידע ניהול- SkyDrive 

 מיקרוסופטשל  חנותשירותי ה 

 של הדואר שירותי Windows 8 

 אנשיםה אפליקציה 

 השנה לוח (יומןה אפליקציה( 

 הודעות האפליקציה 

 תמונותו מצלמה אפליקציותה 

 .ואפליקציות נוספות

 

 אבל בגלל בעיה משפטית הממשק מטרו בתחילת הדרך נקרא :הערת הכותב

 . וכך גם אנחנו נעשה'התחל'מסך ט משתמשת במונח מיקרוסופ
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 מטרו ממשק של המבנה

 של הקודמות בגרסאות התחל תפריט מכל שונה Windows 8 -ב 'התחל' מסך

 תפריטהוא בעצם , מטרו ממשק גםנקרא ש 'התחל' מסך .Windows מערכות

 תישירו ממנו להגיע ניתן. של המערכת עבודה כשולחן משמש אשר אינטראקטיבי

, ענן, האוויר מזג שירותיכמו , שונים  מערכת ושירותי תוכןלשירותי

, שנה לוח, חדשות, מיקרוסופט של תוכנה עדכוני, םמוצרי למכירת חנות

 באמצעותהפעלה ל ניתנים האלה שירותיםהמ חלק. ועוד דואר ,בורסה

 ). אותו ליצור כיצד נלמד בהמשך (מיקרוסופט חשבון

 התחתונה הימנית או השמאלית בפינה קובל שנמצאהמ התחל לחצן

 להגיע ניתןכעת . הוסר )בהתאמה, העברית או האנגלית גרסהבהתאם ל(

 חלונות מקש על לחיצהל ידי ע הקלאסי העבודה משולחן התחל לתפריט

 שמאליתה פינההמ העכבר מצביע החלקת על ידי או ,במקלדת 

 charms( סארמ'צ הסרגל להופעתהפעולה תגרום . מטה כלפי עליונהה

bar (כיתוב ללא שקוף מרקע עובר אשר העבודה לשולחן ניצבמצב ב 

 מופיעים בו ואשר ,כיתוב כולל שחור בצבע לרקע) בלבד סמלים(

 בלחיצה. הגדרותו מכשירים, התחל, שיתוף, חיפוש: ותהבא האפשרויות

 .שהחד בעיצובו 'התחל' מסך לפנינו פרשיי התחל על

, מחדל כברירתבו  קבועיםש מאריחים בנוי 'התחל' ךניתן לראות שמס 3.1מתרשים 

 .נוספים אריחיםבו  להוסיףוניתן 

 הערה

 בסיוםנוכל לראות , Office תוכנת למשל כמו, חדשה תוכנה מתקינים כאשר

לא  המסךכדי ש. 'התחל'מסך בש האריחים לצד יישומיםשנוספו סמלי  ההתקנה

הציב את ל ניתן, ות חדשותתוכנ מהתקנתיתמלא על ידי סמלים רבים מדי כתוצאה 

, סמלה על  סימון יופיע, בעכבר ימני מקש על בלחיצה. סמלה על העכבר מצביע

 .המסךמסמל ה את להסירכדי  להתחל הצמדה בטלובתפריט המוצג יש לבחור 

 הצמדאת הפריט  התחתון סרגל בוחרים ב'התחל'מסך ל סמל להוסיף רוצים כאשר

 .התחל לתפריט
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 האפליקציותמ יציאה

 המקשים צירוף על להקיש יש ,'התחל'במסך  כלשהי מאפליקציה לצאת כדי

Alt+F4 ,כאשר סמן . בראש חלון האפליקציה העכבר הציב את סמןל ,לחילופין או

 לגרור  לחוץ אותו ולהחזיק השמאליעל הלחצן  ללחוץ  יד לכףהעכבר הופך 

. נעלםן יותר עד שהוא קטחלון האפליקציה נעשה . תחתית המסך כלפי העכבר את

 .האפליקציה נסגרת כך

 SkyDrive - מיקרוסופט של הענן שירותי
 שירות, SkyDrive שירות א הוWindows 8במערכת  חשוביםה החידושים אחד

, תמונות ,מסמכים, קבצים לאחסן ניתן זה שירות באמצעות. מיקרוסופט של הענן

 ללא 7GB עד אחסון נפח מציעיםאשר , מיקרוסופט בשרתי, ועוד מולטימדיה קבצי

 יצירת "ורא( מיקרוסופט לחשבון להתחברניתן  יםנמצא בוש מקוםבכל . תשלום

 הקבצים ת להעלות קבצים רצויים ולהוריד א ואז,)9 בפרק "מיקרוסופט חשבון

 מסוימים קבציםעל  הגןל וגם במחשב דיסקה בנפח לחסוךבדרך זו ניתן . הדרושים

 את נסקור זה בסעיף. ולא להחזיק אותם במחשב הנייד שחשוף לגניבה, חשובים

 .SkyDrive ובממשק זה בשירות השימוש אופן

אל  יכנסכדי לה SkyDrive אריחה על ללחוץ יש' התחל'במסך 

ה יש הפני זה בתרשים. 3.10 תרשים כפי שמוצג בSkyDrive ממשקה

אלו  תיקיותש להבחין ניתן. תמונות, ציבורי, מסמכים: תיקיות שלושל

שהוא , 05/11/2012 ,זהה תאריך ובכולן רשום, "בתים 0" ויש בהן מתוכן ריקות

 .נוצרו בוש תאריךה

 3.10 תרשים   
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 ציבורי התיקיה . כברירת מחדלמשותפותאינן  תמונותו מסמכים תיקיותה

 .SkyDrive -ב אחרים משתמשים םשלה ע קבציםניתן לשתף את הולכן , משותפת

 הערה

 ,המקומי החשבון עם אלא ,מיקרוסופט חשבון עם למערכת Log on מבצעים לא אם

 חשבון של וסיסמה משתמש שםן בה זילה שנתבקששיח -תיבת דו ופיעת

 .בשירות להשתמש כדי מיקרוסופט

 שנוכל כדי, של המחשב העבודה שולחן בסביבת גם SkyDrive את להתקין רצוי

. אחרת לסביבה פעם כלעבור בל צורך ללא , נהיהבהש סביבה בכל בנוחות לעבוד

את ו )'התחל'מסך  (המטרו ממשק הכוללות את SkyDrive של העבודה סביבות

  .כפי שנראה להלן, ןביניה ותמסונכרנ העבודה שולחן סביבת

 :זו בכתובת ,במיקרוסופט SkyDrive אתראל  לפנות ישתחילה 

http://windows.microsoft.com/he-il/skydrive/download#apps 

 ההתקנה בסיום. העבודה שולחןאל  SkyDriveמאתר זה יש להוריד את תוכנת 

 מה כל. הנוכחי המשתמש תיקיית תחת) 3.11 תרשים (SkyDrive התיקיה תופיע

 ויופיע הענן עם אוטומטית יסונכרן זו בתיקיה שיישמר קובץ וכל זו בתיקיה שניצור

 .'התחל'במסך  מוצגש SkyDrive בממשק

 

  3.11 תרשים
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 ביומן אירוע יצירת

 נניח, הלדוגמ .רצוייםה עהובש ביום ,ביומן אותו ונמקם אירוע עתכ ניצור

 ברחוב, במסעדה עבודה לפגישה לצאת עלי 11:00 בשעה 01.03.2013 שבתאריך

  תזכורת אני רוצה. אחת שעה הפגישה משך. בהרצליה 270 מספר הפלדה גלגלי

אך , בעבודה חברים שלי מספר יומןב משתף אני. האירוע לשעת קודם דקות 5-כ

 . זו פגישה על ידעו שהםרוצה  איני

 או (חדש נבחר המוקפץ הלחצנים ובסרגל, לחץ לחיצה ימניתנ. לעבודה ניגש

. אירוע יצירתיוצג חלון , בתגובה). רצויה התאריך על פעמייםלחץ נ ,לחילופין

 ).3.45 תרשים(ה וגמעל פי נתוני הד השדות את נמלא

 

  3.45 תרשים

 היום ספתבתו 01.03.2013 התאריך הוזן מתי שדהב שלראות מהתרשים ניתן

 היכן שדהבו, אחת שעההוא  הפגישה משך. 11:00 היא ההתחלה שעת. בעברית

 לב לשים יש. הרצליה 270 הפלדה גלגלי :הפגישה מקוםשל  הכתובת הוזנה

 שמתקיימת משום, אחת פעם  לצייןהרשימהמתיבת  תיבחר תדירות באיזו שדהשב

 לצורך. אירועה רחשותהת לפני דקות 5של  זכורתתי תביקש.  כזו בלבדאחת פגישה

 אינוהמידע  זה במקרה. למשרד מחוץ את הטקסט מצב שדהב ה זו גם ציינתידוגמ
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 אחרים שמשתמשיםדי כ, פרטי הסימון תיבת את לסמן תיבחרכי , רלוונטי

 .האירוע תוכן את לראות יוכלו לאהשותפים לי ביומן 

 עם במסעדה פגישהתי רשמ האירוע ובגוף. עבודה פגישת בקצרהתי רשמ בכותרת

 . אסף

 ביומןואוכל לראות , ייעלם האירוע רתייצחלון , שמור לחצןה על עלי ללחוץ לסיום

 .תי זה עתהשיצר האירועאת ציון 

 שעהיום ובב בכחול צבוע, כרגע תישיצר האירועש נראה 3.46 בתרשים נביטכאשר 

 .יומןתבנית שבוע של הבתי השתמשבדוגמה זו . ייםהיעוד

 

 3.46 תרשים

 מציגיםאשר , והדואר היומן של אריחים שניב ונבחין' התחל'למסך כעת  זורנח

 האריחיםלחיצה על כל אחד מ. שבדוגמה העבודה פגישת לגבי ומידע תזכורת

 .האירוע על נוספים פרטים עםחלון  פתחת
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 את בתוכה המכילה האירוע של התזכורת הופיעה האירוע תחילת לפני דקות כחמש

 .זמן מהכו יכןה, כותרת השדות

 

כפי , שנהה לוח ממשק אל וניגש, באינטרנט SkyDrive live לממשק נגלוש כעת

 .3.47 תרשיםשנוכל לראות ב

 

  3.47 תרשים

נתבונן בצד השמאלי של . בירוק צבועאירוע ש שיצרנו באירוע נבחין זה בממשק

 שנה תלוחו קטגוריהנוכל להבחין ב. מוקטןהחודשי ה השנה ללוח מתחת זה ממשק
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 לקבציםותיקיות  לגישההרשאות 
 ידי על אליהם בגישה לשלוט רוצים ואנו קובץ או תיקיה בבעלותנו כאשר

 שלנו שהמחשב קטנה רשתכשאנו פועלים ב או, המקומי במחשב אחרים משתמשים

 .תיקיות או קבצים אותם אל ישהג הרשאות לנהל לדעת צריכים אנו - ממנה חלק

 לקבוע מאפשרת זו תכונה. אבטחה הינה NTFS הקבצים מערכת של מהתכונות אחת

 או המקומי במחשב ,משתמשים קבוצתשל  או המשתמש של הגישה דרגת תהיה מה

אל משאבי המערכת שהם התיקיות והקבצים השמורים במחשב , )קטנה רשת (ברשת

 תיקיותל הגישה דרגת לקביעת הרשאות פקתמס NTFS הקבצים מערכת. שלנו

 .לקבציםו

 :בסיסיותה NTFS הרשאות על נלמד תחילה

 או לקבוצה ביותר הגבוההברמה  ההרשאה - )Full Control (מלאה שליטה

 על או התיקיה על מלאה שליטה מאפשרת רשאההה. היא ניתנה שלהם למשתמש

מחיקת , פתיחה וקריאה, כתיבה בהם, ותיקיות קבציםיצירת  כוללתאשר , הקובץ

  .הרשאותשינוי , קבצים על בעלות תקבל ,תיקיות או קבצים

 הוקצתההיא  שלהם למשתמש או לקבוצה מאפשרת רשאההה - )Modify (שינוי

 ניתן לא, אולם. קבצים למחוק, קבצים לשנות, אותם לקרוא לפתוח ו,קבצים ליצור

 .הרשאות לשנותניתן  ולאעל קבצים  בעלות לקבל

 למשתמש או לקבוצה מאפשרת ההרשאה -) Read & Execute (והפעלה יאהקר

 קבצי (תוכניות קבצי להפעיל, קבציםלפתוח ולקרוא תיקיות ו, הוקצתההיא  שלהם

EXE( ,קבציםותיקיות  למחוק אפשרות אין זו הרשאה פי על. קבצים ולשנות. 

 או לקבוצה מאפשרת זו הרשאה -) List Folder Contents (תיקיה תוכן פירוט

. הרשאות לקרוא והתיקיה בתוכן ולצפות לפתוח, הוקצתההיא  שלהם למשתמש

 .ולא לקבצים, בלבד לתיקיותמתייחסת  הרשאהה

, הוקצתההיא  שלהם למשתמש או לקבוצה מאפשרת זו הרשאה - )(Read קריאה

ההרשאה , עם זאת. קובץ של  ותוכןהרשאות ,תכונות לקרוא וגם, קבצים לפתוח

 .אותם לשנותקבצים או ב לכתובאפשרת אינה מ

 הוקצתההיא  שלהם למשתמש או לקבוצה מאפשרת זו הרשאה - )Write (כתיבה

 .קובץ של והרשאות תכונות לקרוא, בהם לכתוב, קבצים ליצור
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 BitLocker באמצעות כונן הצפנת

 הצפנה לבצע במקום ,שלם כונן של הצפנה לבצע מאפשרת BitLocker התכונה

 אם יש הרבה קבצים ותיקיות שרוצים להצפין ניתן לרכז .בנפרד קובץ או תיקיה של

 .אותם תחת כונן אחד וכל מה שנמצא תחת הכונן יוצפן באופן אוטומטי

 האקרים מפני המידע על להגן לנו מאפשרת, BitLocker באמצעות כוננים הצפנת

 מורשים לא אחרים משתמשים ומפני, שלנו במחשב המידע אל להגיע המעוניינים

 .Enterprise-ו Pro בגרסאות 8 בחלונות רק זמינה BitLocker התכונה. שלנו במחשב

 מערכת  הבקרה חלול ניכנס BitLockerבאמצעות  הכונן בהצפנת כדי להתחיל

 של כונן הצפנת החלון ויופיע BitLocker של כונן הצפנת  ואבטחה

BitLocker ,4.45 תרשים. 

 

  4.45 תרשים

 הצפנה נבצע אנו. אחד קשיח מדיסק / מכונן יותר במחשב קיים שלפנינו במקרה

 .המערכת כונן של ולא השני הכונן של
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 הערה

 קשיח דיסק שהינו ,השני הכונן שלנו רהבמק כי, בלבול למנוע כדי לב לשים יש

 להיות שיכולה דיסק באותו מחיצה בין להבדיל יש. D באות מצוין, עצמו בפני

 כמו( D האות את קיבלו שהוקצה  דיסקחלק או שלם דיסק לבין, D באות מסומנת

 את פירמטנו איך תלוי הכל, )D האות את קיבל שהוקצה מהדיסק חלקכאן ש במקרה

 .למחיצות חילקנוו הקשיח הדיסק

 .מבוטל) :BitLocker) D חדש אחסון אמצעי הלחצן על נלחץ

 

 את תציג זה קישור על לחיצה. BitLocker את הפעל הקישור יופיע זה לחצן תחת

 .4.46תרשים . ):BitLocker) D של כונן הצפנת האשף

 
  4.46 תרשים
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 - לאחר שנעשה זאת. מוסיקה קובץ ונסמן ,שלי המוסיקה תיקיהל למשל ניכנס

 , שנבחרהקובץ את פעילמאפשר להוהוא  בחלון מוסיקה הפעלה התפריטצג יו

 המסומן הקובץ את ולהוסיף הנוכחית תיקיהב המוסיקה קבצי כל את שמיעלה

 המשתמש פרופיל בממשק התיקיות אחת את פותחים כאשר. השמעה לרשימת

 גם יופיע ספריות החלון דרך, )שלי הוידאו סרטי  אושלי התמונות, שלי המוסיקה(

 .ניהול התפריט

 

 גילר תפריטאל  Ribbon בממשק מתפריט פקודותת הוספ
 מוקפץ

. Ribbon ממשקסייר חלונות בב בתפריטיםשנמצאות  לפקודות זה בפרק התוודענו

מערכת ב הרגילים המוקפצים לתפריטיםאלו אפשר להוסיף ה הפקודות את

Windows 8 . הרישום עורךנוסיף על ידי  הפקודותאת )Registry( , שהוא למעשה

 הקביעה של ,למשל. חשבהמ הגדרות כלבו  נשמריםש) Database (נתונים בסיס

 צבע, לדוגמה (הבקרה בלוח אישית התאמה דרךשנעשית  העבודה שולחן תצורת

 תוכנית מתקינים כאשר. Registry-ב נשמרת )ופעלת נושא ערכת איזה או החלונות

 .Registry-בגם כן  יישמרו השל התצורה הגדרות, Windows 8 במערכת

 מכילים שמפתחות-תת מכילים שםראשיי מפתחות ישהמחמ מורכבעורך הרישום 

 בקביעת מסייעיםה שאל הם המשתנים הערכים. שונים ערכים או/ו מפתחות-תת

 . במחשב תצורהה

 !אזהרה 

 נוייםימש להימנע Registry בסביבת מתמצא אינו או טכנאי שאינו למי מומלץ

 על השלכותלעתים  להיות עלולות האל לשינוייםמכיוון ש, השונות בהגדרות

ויש צורך להיעזר במומחה כדי להחזירה ,  עד כדי שיתוקהההפעלה מערכת דתפקו

 !  כל שינוי שתעשו יהיה על אחריותכם בלבד!!!לתפקוד תקין



 Windows 8מדריך    212

 :להלן כמה פעולות בסיסיות שניתן לבצע -לאלו שמוכנים להתנסות 

 הגיעכדי ל. הרגיל המוקפץ לתפריט דחוס הפקודה את להוסיף רוצים אנו, לדוגמה

, לחילופין או ,regedit את הפקודה' התחל'מסך ב להקליד עלינו  הרישוםעורךל

 הטקסט בתיבת להקליד הפעלה ובחלונית, R+   המקשים צירוף על ללחוץ

regedit. 

 כדי אישור על ללחוץ יש  שנפתחת)UAC( משתמש בקרת חשבון שיח-דוה תיבתב

  יש לבחור במפתח הרישום בעורך. הרישום עורךלפתוח את 

HKEY_LOCAL_MACHINE פריט התפריט ל נווטלוCommandStore  מאוחסנותשבו 

 לפקודה להגיעכדי . Windows.Zip הפקודה את להוסיף ברצוננו מתוכןש, הפקודות

  : הזההנתיב דרך ננווט הרצויה

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ 

CommandStore\shell\Windows.zip 

. Export על נלחץ המוקפץ ובתפריט Windows.zipפריט ה על תימני לחיצה נלחץ

על פי כלשהי  תיקיהב הפקודה את שמורנ Export Registry File שיח-הדו בתיבת

 ניגש כך אחר. reg הסיומת בעל כקובץ תישמר הפקודה.  עבורהשנבחר שםה

 פתיחה ונבחר הפקודה על תימני נלחץ לחיצה. בה הפקודה נשמרהש תיקיהל

 :כך ראותילה צריכההמורכבת הזו  הפקודה). Notepad (הטקסט עורך באמצעות

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ 
Explorer\CommandStore\shell\Windows.zip] 

"ImpliedSelectionModel"=dword:00000000 

"MUIVerb"="@zipfldr.dll,-10530" 

"SendToVerb"="Compressed (zipped) Folder.ZFSendToTarget" 

"AttributeMask"=dword:40000000 

"Description"="@zipfldr.dll,-10531" 

"CanonicalName"="{A9F185A5-603A-45DB-BFE8-78F22AB265F5}" 

"AttributeValue"=dword:40000000 

"Icon"="zipfldr.dll,-101" 
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ניצור .  בתיקיה רצויה במחשבChangeFonts.vbsכעת יש לשמור את הקובץ בשם 

 כדי לקבל את כל שמות .פעיל ממנו את הקובץנמקום נוח במחשב וקיצור דרך אל 

 ובתיבה ניתן לגלול אל  תוחפש על הקישור גופניםצריך ללחוץ בחלון , הגופנים

שם הגופן הרצוי ולהקליד את שמו בתיבת הטקסט שבקובץ הסקריפט שכרגע 

 .יצרנו

 

 טיפ

 ולקבוע ,הסקריפט יש להיכנס להרשאות עורך הרישוםקובץ לפני הפעלת 

 אחרת נקבל,  בהתאםFull Control - וRead תהרשאואת הלמשתמש הנוכחי 

 .הודעת שגיאה במהלך הרצת הקובץ

  Windows 8 מערכתהשקיפות ומראה הזכוכית להחזרת 

 לא קיימת Aeroהתכונה .  חסרה תכונת השקיפות והזכוכיתWindows 8במערכת 

, עם זאת. 7- וVista בגרסה Windows-כפי שהייתה ב, בחלון ההתאמה האישית

 . דרך עורך הרישוםWindows-להזה החזיר את המראה ניתן ל

 ודרך הנתיב )הפעלהבתיבת הטקסט בחלון , regedit(ניכנס לעורך הרישום 

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\DWM ננווט אל תת-

 7.34בתרשים . 1מפתח זה הינו -הערך בתת. ColorizationGlassAttribute מפתחה

 .Windows 8 שבו מוצגת ברירת המחדל של הפעלהנראה את חלון 

, 2- ונשנה את הערך לColorizationGlassAttributeהמפתח -עכשיו ניכנס לתת

, עכשיו. ונאתחל  את המחשב כדי שההגדרה החדשה תחול, נסגור את עורך הרישום

במסך שלכם תוכלו לראות את מגוון  (7.35 נראה כפי שמוצג בתרשים הפעלהחלון 

 ).הצבעים
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ניתן לערוך את . בתרשים רואים שהחלון מציג את כל הקבצים שנתמכים בנגן וידאו

כדי , שמות הקבציםהרשימה על ידי הסרת הסימון בכל אחת מתיבות הסימון שליד 

הסרת הסימון לנגינה מאפשרת לבחור בקבצים . שהנגן לא ינגן את אותו הקובץ

 .הרצויים ולמנוע השמעת קבצים שיש בהם תקלות כלשהן

 מטרוהמוסיקה בממשק נגן 

גם הפעלת נגן המוסיקה נעשית לאחר שנכנסים לתוכנת , כמו בהפעלת נגן הווידאו

אפשר ללחוץ על קובץ מוסיקה שנתמך על , לופיןלחי. הנגן ופותחים קובץ מוסיקה

נגן המוסיקה פועל בשיתוף פעולה עם , אבל בניגוד לנגן הווידאו. ידי הנגן

מאוחר יותר נראה . שולחן העבודהבסביבת , Windows Media Playerהאפליקציה 

אך תחילה , Windows Media Playerכיצד ניתן לייבא רשימות השמעה מתוך 

 .ת הלחצנים בנגן המוסיקהנסקור את שור

 

 

תחילה ננווט בין הספריות כדי להגיע  - )Open file(פתח קובץ 

 ובלחיצה על לחצן פתח, סמן אותונ, אל קובץ המוסיקה הרצוי

 .לנגן/נתחיל להפעיל

 

יבוא אל נגן  - )Import playlists(ייבא רשימות השמעה 

יית המוסיקה  על ידנו בתיק המוסיקה של רשימות השמעה שנוצרו

 . Windows Media Player -שב

 

. מעבר אל הקובץ הקודם ברשימת ההשמעה - )Previous(קודם 

הלחצן יגרום לנגינת הקובץ , אם זהו קובץ יחיד שמתנגן בנגן

 .מתחילתו

 

, כאשר הקובץ נעצר. עצירת הנגינה של הקובץ - )Pause(הפסק 

 הקובץ ימשיך את , וכאשר נלחץ עליו,הלחצן משתנה ללחצן נגן

 .הנגינה מהמקום שבו עצר



 Windows 8מדריך    302

 

אם זה . מעבר אל הקובץ הבא ברשימת ההשמעה - )Next(הבא 

כמו , יהיה מעומעם(הלחצן לא יהיה זמין , קובץ יחיד שמתנגן בנגן

 ).במקרה שלפנינו

 

לחיצה על לחצן זה מקפיצה מחוון  - )Volume(עוצמת קול 

 . עוצמת הקולשבעזרתו ניתן להגביר או להנמיך את

 

לחיצה על לחצן זה  - )Playback options(אפשרויות נגינה 

 ). כיבוי/הפעלה (On/Offאשר משמשת כמתג , מקפיצה תווית

 

 מצב .  מאפשר נגינת לולאה של אותו הקובץRepeat: Onמצב 

Shuffle: Onולא ,  יגרום לכך שקבצי המוסיקה ינוגנו באופן אקראי

 .ת ההשמעהלפי הסדר שלהם ברשימ

 

  8.4תרשים 
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 תפתח עליו הלחיצ .חדש מיקרוסופט חשבון ליצורמאפשר  + לחצןה). 9.1 תרשים

 .משתמש הוספת אשף את בפנינו

 מיקרוסופט חשבון יצירת

, ענן שירותי כגון, Windows 8מערכת ההפעלה ב מיקרוסופט שירותי את לקבלכדי 

 חשבון ליצור כדי. מיקרוסופט חשבון עםאליה  להיכנס יש, ועוד אנשים, חנות

 :פעול כךל יש מיקרוסופט

 הגדרות שנה שמוצג נלחץ על ארמס'צ גלובסר, C +  המקשים צירוף על נלחץ

 .משתמשים  מחשב

 

 9.4 תרשים

 הוסף+  לחצן על נלחץ,  שבחלונית משמאלאחרים משתמשיםהקטגוריה  תחת

 כתובתתוצג תיבת טקסט ) 9.4 תרשים (משתמש הוספת שיח-דוה בתיבת. משתמש

 נלחץ. )9.5 תרשים (שלנו האלקטרוני הדואר כתובת ת ובה נקיש אאלקטרוני דואר

 .הבא לחצן על
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 9.5 תרשים

 שם, הסיסמ: את הפרטים שלנו נזין) 9.6 תרשים (באה שתוצגה שיח-דוה בתיבת

 .הבא על נלחץ. המיקוד ואת אזור/מדינה ,משפחה שם, פרטי

 
 9.6 תרשים
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 תאריך  כמו,נוספים פרטים נזין) 9.7 תרשים(חלון תיבות השיח הבא שייפתח ב

 על נלחץ. אימות לצורך סודית ושאלה חלופית דואר כתובת, טלפון מספר, לידה

 .הבא

 

 9.7 תרשים

שתכליתן  הסימון תיבות שתי את לסמן ניתן) 9.8 תרשים( סיום שיח-דוה בתיבת

 לבקש  גםונוכל, מיקרוסופט של הפרסום בשירותי שלנו המקוונות החוויות שיפור

 רשות הן אלו תיבות שתיסימון . ממיקרוסופט מכירות קידום הצעות אלינו לשלוח

  !חובה ולא

 יששיח שבה -עם תיבת דו) 9.9תרשים ( כדי לקבל את החלון הבא לחצן על נלחץ

 העליונה הטקסט בתיבת המופיעים התווים התחתונה את הטקסט בתיבת להזין

 על נלחץ בסיום. כנדרש, כלומר להקפיד על אותיות רישיות ורגילות, במדויק

 .הבא לחצןה
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 לקבוע ניתן. עתה זה שראינו מזה שונה באופן, גם בדרך אחרת משתנה לקבוע ניתן

 בו ונגדיר) bat (אצווה קובץ ניצור. עולה המערכת כאשר או קובץ בהפעלת משתנה

 את למקם ניתן ,לחילופין. החדש המשתנה ייטען, קובץה את נפעיל שרכא. משתנה

  : זהבנתיב הפעלה תיקיהב האצווה קובץ של הדרך קיצור

C:\Users\Roy\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup 

 .טעןיי והמשתנה יופעל הקובץ ,ההפעלה מערכת תעלה כאשר

 Windows 8ת מערכב תהליכים ניהול

 המשימות מנהל

 על ופיקוח שליטה מאפשר אשר כלי הוא Task Manager) (המשימות מנהל

) אפליקציה לסגור (משימה לסיים יכולים אנוו בעזרת. ואפליקציות תהליכים

 אינם אשר תהליכים להפסיק, אותה להפעיל קושי שיש אפליקציה לפתוח, בעייתית

 בזמן אוטומטית מופעליםכמו אלה ש, וןהזיכר על עומס ויוצרים לנו דרושים

 .ועוד, המערכת אתחול

ת מבחינ והןשלו  יזואליתת התצוגה הוומבחינ הן שינוי עבר המשימות מנהל הכלי

בשם זה שפעל  לכלי ביחס אותו ושדרגו שופרו פונקציות מספר. הביצועים

 .חלונות של הקודמות בגרסאות

היא על ידי , לנו המוכרת ,אשונההר.  בכמה דרכיםזו לאפליקציה להיכנס אפשר

 מנהלשמוצג נבחר  ובמסך, Ctrl+Alt+Delete המקשיםשלושת  צירוף על לחיצה

לחיצה ימנית בעכבר תציג . מטרו חלוןהינה דרך  השנייה האפשרות. המשימות

 מנהלשיוצג נבחר  בחלון, התחתון בסרגל האפליקציות כלתפריט שבו נבחר 

בחלון  להקלידצריך , לחילופין. Windows מערכת בקבוצה נמצאש המשימות

. אפליקציות קטגוריהה תחת יופיע הסמל והמשימות מנהלמחרוזת ה אתמטרו 

 את מטרו בחלון מקלידים כאשרש לב לשים יש. לאפליקציה וניכנס הסמל על נלחץ

 הקטגוריה תחת יופיע המשימות מנהל של הסמל, Task Managerהמחרוזת 

 משבע בנויה היאש רואים המשימות מנהל פליקציהלא נכנסים כאשר. הגדרות

כך שהתצוגה שונה במערכת הפעלה ב מיידנוכל להבחין ). 9.43 תרשים (כרטיסיות

 .קודם הזכרנוכפי ש, זו
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 כל של הניצול, ורשת דיסק, זיכרון, CPU בעמודותש לראות יכולים אנובתרשים זה 

  כך- יותר חזק שהוא ככלו, הצהוב הצבע באמצעות מיוצג המערכת ממשאבי אחד

 .יותר גבוהשלו  הניצול

 

  9.43 תרשים

 על ולפקח טולשל ניתן כיצד ונראה, בחלון מנהל המשימות כרטיסיותאת ה נסקור

 .המשימות מנהל בעזרת, Windows 8 במערכת ותהליכים אפליקציות

 :קבוצות לשלוש מחולקת זו כרטיסיה - תהליכים

 ונראות פועלות שהפתוחות אפליקציותת הנמצאו זו בקטגוריה :אפליקציות .1

 תופיע, Windows Media Center כגון ,שנפעיל אפליקציה כל ,כלומר. לנו

 .זו בקטגוריה
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 של תקין תפעול לצורך, רקעב כעת הפועלים תהליכים :ברקע תהליכים .2

 האפליקציה את כשפתחנו ,למשל. כלפי חוץ נראים ואינם, אפליקציות

Windows Media Center ,שלה תקין תפעול לצורך תהליך נוסף. 

 של תקין תפעול לצורך כעת ברקע הפועלים תהליכים :בחלונות תהליכים .3

 .Windows 8 מערכת

 להפעיל, משימה לסיים: יש קישורים לפעולות שונות שניתן לבצע זו בכרטיסיה

, פרטים לכרטיסיה לעבור, בעמודות הנצרך המשאב ערכי ייראו איך לקבוע מחדש

 מהפעולות אחת כל לבצעכדי . שלו המאפיינים את ולהציג הקובץ למיקום להגיע

ת ימני לחיצה וללחוץ העמודות אחת העכבר על סמןהציב את ל יש, כעת שהוזכרה

 ).9.44 תרשים (מוקפץ תפריטכדי להציג 

 

  9.44 תרשים
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 ניידים התקנים או מתקליטורים או מהאינטרנט שהותקנו אפליקציות, ישתנו לא

 את יכילש HTML קובץ העבודה שולחן על יופיע הרענון בסיום. יוסרו אחרים

 .טרנטהאינ לאתרי קישורה לאחר שהוסרו האפליקציות רשימת

 התחל הלחצן נמצא Windows את מחדש והתקן הכל הסר הקטגוריה-תת תחת

 והאפליקציות הקבצים כלמסיר את , ההפעלה מערכתאשר מאפס את , עכשיו

 .שלהן המחדל ברירת למצב המחשב הגדרותומחזיר את 

, המערכת של אתחול לבצע ניתן מתקדמות אתחול הגדרות הקטגוריה-תת תחת

. Windows 8 של האתחול הגדרות את לשנותגם ניתן . נייד קןהתמ או מתקליטור

 יציאה: לחצנים השלוש בוש למסך אותנו תוביל כעת מחדש הפעל על לחיצה

 ורענון איפוס, לתיקון כלים מספר מכיל( המערכת תיקון, )למחשב אתחול מבצע(

 .המחשב וכיבוי ,)המערכת

 המקלדת מקשי באמצעות דרך קיצורי

 מערכת ומהירה לפעול בנוחה דרך הינו מקלדת מקשי צירוף צעותבאמ דרך קיצורי

 . Windows 8 -ב דרך קיצוריל המשמשים המקשים צירופי את נסקור. ההפעלה

 מטרוממשק 

 לאחר (העבודה לשולחן מטרוממשק  בין כמתג גם משמש 

 ).ה זולסביב הראשונה בפעם שנכנסנו

Esc  לאחר (העבודה ןשולח סביבתזרה אל וח המטרויציאה מממשק 

 ).ה זולסביב הראשונה בפעם שנכנסנו

Ctrl + Tab  שולחן בסביבת נמצאים כאשר (האפליקציות החלוןהצגת 

 ). המקש על תחילה ללחוץ יש, העבודה

Ctrl + <   שמאלה 'התחל'גלילת חלון. 

Ctrl + > ימינה 'התחל' חלון גלילת. 

Ctrl + Enter  המטרו ממשקב הדואר חלוןפתיחת. 

Ctrl + – לכלאפשרות לקביעת שם ו, המטרו בחלון אריחיםהקטנת ה 

 אריחים קבוצת
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  + Z נמצאים כאשר ,האפליקציות כל הלחצן עם תחתון סרגל הצגת 

 .המטרו ממשקב

  + C  העבודה שולחן בסביבת גםהצגה  (ארמס'צ סרגלהצגת.( 

  + F  ביבתבס נמצאים כאשר (קבצים לחיפוש חיפוש התיבההצגת 

 ממשק בסביבת החיפוש לתיבתמועברים , העבודה שולחן

 ).המטרו

  + G  העבודה שולחן בסביבת גם הצגה( שתף התיבההצגת.( 

  + K  העבודה שולחן בסביבת גםהצגה ( מכשירים התיבההצגת.( 

  + L  שולחן מסביבת גם זאת לבצע ניתן (הנעילה למסךהעברה 

 ).העבודה

  + Enter  הגדרות חלוןההצגת Narrator Setting)  מסך קוראזהו 

 הודעות כמו ,במסךנמצא  מה לשמוע ראיה לכבדי מאפשרש

 ).ועוד שגיאה

  + Q גם זאת לבצע ניתן (אפליקציות בחלון חיפוש תיבההצגת ה 

 ).העבודה שולחן מסביבת

  + W מסביבת גם זאת לבצע ניתן (הגדרות בחלון חיפוש תיבההצגת ה 

 ).עבודהה שולחן

  + E  זאת לבצע ניתן (מחשב של התוכןלבחינת  חלונות סיירהצגת 

 ).העבודה שולחן מסביבת גם

  + R שולחן מסביבת גם זאת לבצע ניתן (הפעלה חלוניתהצגת ה 

 ).העבודה

  + T  בשורת הממוזער הראשון הפריט כאשר, העבודה שולחןהצגת 

 הפריטים בין ורלעב מאפשר T מקש. נהקטהב מוצג המשימות

).העבודה שולחן מסביבת גם זאת לבצע ניתן. (המשימות בשורת

  + U  לבצע ניתן (העבודה שולחן בסביבת הגישה נוחות מרכזהצגת 

 ).העבודה שולחן מסביבת גם זאת
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10 

 -ב הקמת רשת
Windows 8 

 לעומת Windows 8 במערכת יותר לפשוט הפך ,קטנה רשת זה ובכלל, רשת הקמת

 הכרחיותההקמה וגם פעולות  פעולותאת  לבצעעלינו , עם זאת. מערכות קודמות

 זה בפרק. בה המשתמשים ציפיות על שתענה מאובטחת רשת לקייםאחרות כדי 

, ברשת אחרים והתקנים משתמשים לשתף כיצד, קטנה רשת להקים כיצד נלמד

 .ברשת כונניםהו תיקיות התצורת את לקבוע וכיצד

, Windows 8 באמצעות מחשבים בבית רשת או במשרד ליצור כיצד נלמד תחילה

 .מדפסות כגוןשונים  התקנים גם כוללתאשר 

 מרכזי התקןלהקים רשת אנו זקוקים ל כדי. חומרה הבתשתיתנתמקד  ראשון בשלב

אל  ובסיסית קטנה רשת לחבר מאוד נפוץ היום. כל ההתקנים יקושרו אליואשר 

 מחובר בית כל כמעטכיוון שמ). Router (נתבאל  או, )Switch (מיתוג רכזת

 הינו המתאים ביותר לחיבור כל רכיבי הרשת ההתקן, בכבלים ולטלוויזיה לאינטרנט

 הטלוויזיה חברות ידי על או האינטרנט שירות ספקי ידי על מסופק אשר, הנתב

 באמצעותו רשת להקים ניתן כיצד ונראה, נתבשימוש בב נתמקד זה בפרק. בכבלים

 לקבוע, ממופים כוננים, משותפות תיקיות ליצור כיצד נראה מכן לאחר. ביתית

 .ועוד למשתמשים הרשאות
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 ביתית רשת יצירת

 לנתב התחברות

 . D-Link 2760 U הואמוצג כאן ה הנתב .ברשותנו המצוי הנתב את עתה נסקור

 שירות מספקיות אחת ידי על סופק, הרשת בניית לצורך נשתמש אנו שבו זה נתב

 ספקימכיוון ש, כאן המוצג מזה אחרים בנתבים ניתקלש ייתכן כמובן. האינטרנט

 אנו עתה בסקירה. שונות חברות של נתבים גם מספקים, שונים אינטרנט שירות

 של התצורה קביעת ממשקי גם כי לציין יש. בהנת של הבסיסיים בחלקים נתמקד

 בקביעת לנו הרלוונטיים הממשקים את נסקור אנו. מהשני אחד במעט שונים הנתב

 אלחוטי נתב הינו זה נתב. אחרת או כזו בצורה נתב בכל נמצאים ואשר, הרשת

 כבל ללא להתחבר ניתןכלומר , האינטרנט משתמשי בקרב כיום הנפוץ הנתב שהוא

, קווית בצורה גם ברשת ההתקנים את לחבר ניתן בנוסף. בבית מקום ומכל לנתב

 הינו הבסיסי הדבר. הנתב של האחורי בחלקו המצויות הכניסות מארבע לאחת

 לחבר יש מכן לאחר. היטב מחוברים, קווי באופן המחוברים ההתקנים כל כי לוודא

 . לנתב ברשת האלחוטיים ההתקנים כל את

 :הבאות הפעולות את לבצע יש ,אלחוטי באופן לנתב 8ונות מערכת חל עם להתחבר כדי

 בשורתשנמצא  הרשת סמל על העכבר מןנציב את ס

 . המשימות

 : הבאה ההודעה תופיע הסמן ציב אתנ כאשר

) מבתים או משרדים סמוכים( יש בסביבה אך, מחובר אינו ההתקןש מציינת ההודעה

 יוצגו פתחישת רשתות ובתיבה, שתהר סמל על ללחוץ עלינו. לחיבור זמינים נתבים

, שלנו הנתבנחפש ברשימה את . יבורלח ותזמינ אשר )נתבים (האלחוטיות הרשתות

 .אליו נתחברו, Bezeqשמו  שבדוגמה זו

 10.1 תרשים   
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 שיח-דו תיבת ותיפתח Bezeqרצוי ה הנתב סמל על ללחוץ יש לנתב התחברכדי ל

 לחצןה על ללחוץ יש. תיבת סימון עם )10.2 תרשים (המיועד הנתב לסמל מתחת

. Windows 8 מבוסס מחשבשבדוגמה זו זהו , התקן את הלנתב  כדי לחברהתחבר

יסמלו  בלבן צבועיםהאנכיים שבו ש המלבניםו יופיע הרשת לסמ המשימות בשורת

 .)10.2תרשים  (מתחברים אליוש הנתב של השידור עוצמתאת 

 10.2 תרשים     

   

לאחר חיבור . ניתן להתחבר לנתב גם באופן קווי

 בשורת יופיע, מהמחשב לנתב, כבל התקשורת

בשונה , המשימות סמל המייצג חיבור קווי

 .מהמלבנים המייצגים חיבור אלחוטי

 הנתב תצורת קביעת

ובדוגמה  ,שלנו הרשת ראהית כיצד קובעים בעצם, הנתב תצורת את קובעים כאשר

 רמת לקבוע אתגם נוכל  .נים בהתקהה כל של הרשת כתובת אתראות זו נרצה ל

 אתבו  ולערוך הנתב לממשק להיכנס עלינו, זאת לבצע כדי .ועוד, רשתל האבטחה

 צירוף על נלחץשם כך ל. הנתב כתובתעלינו לבדוק מהי  תחילה. ההגדרות

 בתבתי כן נלחץ .)מנהל (הפקודה שורת בפריט נבחר ובתפריט, X +  המקשים

 :הפקודה את נקליד הפקודה שורת בממשק). UAC (משתמש חשבון בקרת שיח-הדו

ipconfig /all|more. 
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 רוחקמ עבודה בשולחן הגדרות קביעת

 הגדרה למצב : במערכת שינה מצבOff. 

  שלנו מחשבאל ה מרוחקים חיבוריםהגדרת אפשרות של. 

 Windows של האש חומתלהיכנס ל עלינו, רחוק למחשבנסה להתחבר שנ לפני

לעבור את מחסום  מרוחק עבודה שולחן אפליקציהולתת הרשאה ל, הבקרה בלוחש

 מערכת  הבקרה לוחס ליכננ, כדי לעשות זאת. Windows של האש חומת

 אפשר ישורבחלון המוצר נפנה לק. Windows של האש חומת  ואבטחה

, כשנלחץ עליו. Windows של האש חומת דרך לעבור לתכונה או לאפליקציה

". Windows של אש חומת דרך תקשורת לקיים לאפליקציות אפשר "חלוןנפתח 

 להיות הופך ...נוספת אפליקציה התרת לחצןהו, הגדרות שנה הלחצן על נלחץ

 את נסמן).  10.32 תרשים (אפליקציה הוספת החלון את ציגיו תעל לחיצה. זמין

 .הוסף ונלחץ, קוחמר עבודה לשולחן חיבור האפליקציה

 

  10.32תרשים 
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  כדיאישור נלחץ. לרשימה מתווספת כעת מרוחק עבודה לשולחן חיבור האפליקציה

 .Windows של אש חומת דרך תקשורת לקיים לאפליקציות אפשר מהחלון לצאת

 

 תיבות בשתי מסומנת ,מרוחק עבודה לשולחן חיבור האפליקציהש לראות ניתן

   .הציבורית ברשת וגם, הפרטית ברשת גם הסימון

 

  10.33 תרשים

 )10.33 תרשים (מרוחק כרטיסיהאל ה מערכת מאפייני חלוןב להיכנס עלינו כעת

 אפשר הקישור על נלחץ מערכת קטגוריהב  הואבטח מערכת  בקרהה לוחדרך 
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 נספח

תפעול באמצעות מסך מגע 
 במחשב לוח 

 )Tablet - טאבלט(

שהמערכת זמינה היום גם מבעד למסכי מגע ,  הינו8אחד מהחידושים בחלונות 

מחשבי הלוח שנכנסו לשימוש בשנים . Tablet)(במחשבים נישאים ובמחשבי לוח 

 השימוש באצבע. הפכו את חווית השימוש במחשב לאטרקטיבית יותר, האחרונות

 חידוש נוסף הינו שמיקרוסופט מעניקה . יותר אין צורך להוסיף, באמתנו ...אחת

, Word המכילה את מעבד התמלילים Office 2013את חבילת , RT 8לנו בחלונות 

 .OneNote ואפליקציה PowerPointמצגות  ,Excelניהול דפים אלקטרוניים 

 .RT 8לונות  את טכניקות השימוש הבסיסיות במחשב לוח מבוסס חנלמד

 מטרוממשק 

 :מטרו במחשב לוחתחילה נלמד את השימוש בממשק 

 במחשב מטרולסמן אריח בממשק  כדי - מטרוסימון אריח בממשק ה 

, במחשב הלוח. שולחני עמדנו עם סמן העכבר ולחצנו קליק ימני בעכבר

כפי (סומן יוהאריח , יש למשוך את האריח מעט למטה בעזרת האצבע

 .)1שים תרבניתן לראות ש
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 1 תרשים

  לכווץ את האריחים כדי -כיווץ האריחים והגדלתם 

לבצע מעין ,  האגודל ואצבע נוספתבעזרת, מטרובממשק ה

 ראו(והאריחים יקטנו , המפעולת צביטה מבחוץ כלפי פני

, להגדיל את האריחים בחזרה לגודלם הטבעי כדי). 2תרשים 

 או לחילופין יש לבצע, יקיש ללחוץ לחיצה אחת עם האצבע על האזור הר

 . מבפנים כלפי חוץאלא שהפעם הפוך, את פעולת הצביטה

 

 2 תרשים
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 ארמס גם בממשק מטרו וגם 'להציג את סרגל צכדי  - ארמס'הצגת סרגל צ

בממשק ( הימני של המסך צדב יש להסיט את האצבע, בשולחן העבודה

ימין מ) או בצד השמאלי כאשר ממשק התצוגה הוא בעברית, באנגלית

 .)3 תרשים (לשמאל

 

 3 תרשים

  הציג את סרגל הלחצנים התחתוןכדי ל -הקפצת סרגל לחצנים תחתון 

אצבע על המסך למשוך משיכה קצרה בעזרת היש , )בממשק מטרו בלבד(

 כגון חלק מהאפליקציותב .)4תרשים  (בחלק התחתון מלמטה כלפי מעלה

SkyDrive , הסרגל התחתון גם על ידי  ניתן להציג את ,תמונות ועוד , יומן

 .מטה מעלה כלפיל מהעליון האצבע על המסך בחלקו שלתזוזה קצרה 

 אפליקציות כמו  יש- הצגת סרגל עליון ותחתון ביחד Bing Sports ,

העליון או  האצבע על המסך בחלק שלתזוזה קצרה אשר בהם , אנשים ועוד

 העליון תציג סרגלים בחלק) בדומה למתואר בנקודה הקודמת(התחתון 

 .)5 תרשים (והתחתון של המסך יחד

 




