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 17   הקדמה

  הקדמה

Windows 8.1 מערכת ההפעלה העדכנית מבית .השינוי בתפישה נמשך 

אם . מיקרוסופט מחייבת אותנו להתייחס אליה כמערכת הפעלה בפני עצמה

במערכות לצורך שדרוג  )Service Pack(הורגלנו בעבר לשימוש בחבילות שירותים 

שבבסיסה ( Windows 8.1 -הרי ש,  ואחרותWindows XP ,Vista :ההפעלה כגון

 המאפשרת , גמישה יותרהינה מערכת הפעלה עצמאית )Windows 8מושתתת על 

לאחר  בר ביצוע דבר אשר לא היה ,בממשקים הגרפיים במערכתלמשל שינויים 

 כמו כן נוספו אפשרויות הגדרה . במערכות הקודמותשירותיםהתקנת חבילות 

 בהגדרות מתוך דבר המאפשר לנו המשתמשים לבצע שינוי, "מטרו"בממשק ה

 .בסביבת שולחן העבודה כל פעם" לוח הבקרה"מבלי לצאת ל" מטרו"ממשק ה

. Windows 8 שלא היו קיימות בגרסה, "מטרו"שק הנוספו יכולות בעיצוב ממ

 יכולים לשדרג בחינם למערכת ההפעלה החדשה Windows 8משתמשי חלונות 

Windows 8.1יקרוסופט על ידי הורדה מחנות מ. 

  :Windows 8 בהתאמה כמו יצאה לשוק בארבע גרסאות Windows 8.1מערכת 

אשר כוללת תכונות , גרסת חלונות למשתמש הביתי - Windows 8.1גרסת  .1

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

Internet Explorer 11 ,אוכל ומשקאות: נוספו אריחים מובנים חדשים כגון, 

חשבון מיקרוסופט המאפשר אינטגרציה  ;רשימת קריאה ועוד, אות וכושרברי

 הודעות , סינכרון קבצים;מיקרוסופט אחריםשל המשתמש עם שירותי 

 . ועוד Windows 8.1והגדרות בין התקנים המבוססים 

את הגרסה הזו ניתן להשוות לגרסה  - Windows 8.1 Proגרסת  .2

Professional של Windows 8 . כוללת בנוסף לתכונות של הגרסה הרגילה היא

רשת ל המחשבאפשרות חיבור , וירטואליזציה, גם את תכונות ההצפנה

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

 .לעסקים ולארגונים קטנים
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אשר , גרסה זו הינה הגרסה המלאה - Windows 8.1 Enterpriseגרסת  .3

) למעט חבילת המולטימדיה (Windows 8.1 Proכל התכונות של כוללת את 

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

מערכת הפעלה זו  .מיועדת למשתמשי הטאבלט - Windows 8.1 RTגרסת  .4

 Microsoft Office Home & Student 2013 RT הינה היחידה שמגיעה עם חבילת 

 .הכלולה בה

השינוי . עומת קודמותיה מתאפיינת בשינויים רבים לWindows 8.1מערכת ההפעלה 

 אשר נקרא ’התחל'מסך ושונה 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 , אפליקציותחנות לקנייה ולהורדה בחינם של , בציםשירותי ענן לאחסון ק

ניתן להבחין שכל . מפות ועוד, ספורט, חדשות, מזג אוויר, מידע שונים כמו בורסה

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

תן גם לשנות ני ).Windowsבתפישה של מיקרוסופט בהשוואה לגרסאות הקודמות של 

לשנות את הרקעים וצבעי הרקע של ו, את גדלי האריחים למידות גדולות וקטנות יותר

בכך , מערכת ההפעלה החדשה מאפשרת למפתחים להיות חלק ממנה". מטרו"ממשק ה

אפליקציות של המשתמש לשימוש במערכת , ’התחל'מסך שניתן לפתח אפליקציות ל

Windows 8.1 ,ות מיקרוסופט למכירה או להפצה אחרתאו לצורך העלאתן לחנ. 

 : מכילה שני מרכיבים עיקרייםWindows 8.1מערכת 

  שונים  שמקשר לשירותים חיצוניים ופנימיים’התחל'מסך; 

 אשר עבר מספר שינויים בהשוואה למערכות שולחן העבודה Windows 
 .הקודמות

נקרא " (ניםמתיחת פ" 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 כמו כן נוסף . עד ללחיצה על תפריט אחר בממשק, קבוע

bar ,מעבר , שיתוף קבצים, יפושאשר מאפשר ח, )חידוש נוסף במערכת חלונות

 אשר 'התחל'בסביבת שולחן העבודה נוסף לחצן . Windows 8.1 -ב 'התחל' סךלמ
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 הלחצן גם ,"מטרו"למעבר החלק לממשק הבנוסף  .Windows 8 היה חסר בגרסה

 . ועוד , החדש והגמיש יותרWin Xמציג את תפריט 

עולות מבלי לעבור האפשרות לבצע מספר פ היא Windows 8.1חוד נוסף במערכת י

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

 ולשלוח לחבר הודעה בדואר אלקטרוני מבלי ארמס’צהודעות שונות דרך סרגל 

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

 .Gmailכמו , אל תוכנת דואר אלקטרוני אחרת ומשם לעבור Internet Explorer -ל

.  הן עם חשבון מקומי והן עם חשבון מיקרוסופטLoginהמערכת מאפשרת לבצע 

כניסה עם החשבון של מיקרוסופט מאפשרת להיות מסונכרן באופן מקוון עם 

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

 .ישום בנפרד ולבצע סינכרוןלהיכנס לכל י

הספר .  ומיועד למשתמש הרגילWindows 8.1 Proספר זה עוסק בגרסת התוכנה 

, לאפליקציות חדשות ושימושיות, עוסק בנושאים הקשורים לתחזוקת המחשב

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

, ITעשויים להיות רלוונטיים יותר לאנשי לנכון להרחיב בנושאים מסוימים אשר 

אך מכיוון שאינם מסובכים מדי מצאתי לנכון להציגם כדי שגם משתמשים רגילים 

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

 .ההפעלה והתאמתה לצרכים

 Windows 8גרסת  מושתתת בבסיסה על Windows 8.1 מערכת הפעלה :שימו לב

הרחבת אפשרויות (והיא מביאה איתה שיפורים למערכת הן מבחינה חזותית 

  .והם במתן השירותים) באפליקציות

לעמוד  כך שניתן Windows 8 -כתוספת להחדשות ניתן התכונות לימוד בספר זה 

 8-עבר חלק בזמן השדרוג מעל ההבדלים בין שתי המערכות ולאפשר למשתמש מ

 , קודםלמצב ה הישן ואין התייחסות במקוםות החדשות ניתן מהתכונחלק . 8.1 -ל

 .8.1 -מכיוון שאנו מניחים שרוב המשתמשים משדרגים את המערכת ל

 

 קריאה פורייה ומהנה
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 :  לבמושי

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

 .יםת מתכנםאם אתבמערכת או למשתמש , כםולכן הפנייה היא בעצם אלי

 הספר מודפס בצבע שחור אבל . יש בספר התייחסות לצבע במסכים השונים

 .ות במסך שלכםתוכלו כמובן לראות את הצבעוני
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 Windows 8.1 למערכת תכונות הוספת
 שעלינו כל. Windows 8.1 למערכת תכונות הוסיףפשר לא ההתקנה סיום לאחר

  הבקרה לוחנמצא ב: Windows תכונותאל האפשרות  להיכנס הוא לעשות

 .Windows תכונות Windows  תכונות בטל או הפעל הקישור  תוכניות

הן מ לקשח תכונות מופיעות )2.15 תרשים(שנפתח " Windows תכונות "חלוןב

 .מסומנות אינן חלקןו, ההתקנה במהלך פונוסכלומר , מסומנות

 תכונת (Hyper-V התכונה הינה מחדל כברירת מסומנות שאינן התכונות אחת

 Hyper-V התכונה שרואים 2.15 בתרשים). Windows 8.1 של וירטואליזציהוה

 התכונה את תחיל אישור על לחיצה. Windows-ל אותהסומנה כדי להוסיף 

 .המערכתמ לחלק שתהפוך

 .VTXוודא כי המעבד במחשב תומך בארכיטקטורה של יש ל

  

 2.15 תרשים
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 Windows 8.1  -ב עדכונים

יש  אם, עדכן את התוכנהל יש,  ההפעלהמערכת התקנת את שסיימנו למרות

 הבקרה לוח סמלה על העבודה בשולחן ללחוץ יש העדכון לצורך. עדכונים זמינים

 הקטגוריה תחת. ואבטחה מערכת Windows Update) נראה)  2.16 תרשים 

 :קישורים ארבעה

 

  2.16 תרשים

, Windows Update תצורת מאפשר לקבוע אוטומטי עדכון בטל או הפעל הקישור

 אם בדוק הקישור על לחיצה. לא או אוטומטי באופן עדכונים יתבצעו אםכלומר 

יש  אם לראות נוכל בוש Windows Update לחלון אותנו תעביר עדכונים קיימים

 זהה אופציונליים עדכונים התקן הקישור. התקיןבחון אותם ולל, זמינים עדכונים

 הסטוריית הצג הרביעי הקישור". עדכונים קיימים אם בדוק "הקישור לפעולת

 את שבו נוכל לראות "עדכונים היסטוריית הצגת "לחלון אותנועביר י עדכונים

 הותקנו אם נראה וגם , שלנוWindows 8.1 במערכת כבר שהותקנו העדכונים

 לחלון קישור נמצא כן כמו. מומלץ או חשוב: חשיבותה דרגתואת , לא או בהצלחה

 לפתרון עזרה של אפשרויות מציג אשר, "עדכונים בהתקנת בעיות פתרון "עזרה

 . עדכונים התקנתבעת  נפוצות בעיות

 לקבוע כיצד, שלנו במחשב Windows 8.1 את להתקין כיצד למדנו זה בפרק

" נוחה העברה "תכונההשתמש בול, למערכת תכונות להוסיף, אתחול אפשרויות

על  מבוססש חדשה מחשבאל ה הישן מהמחשב שונים ופריטים קבציםלהעברת 

Windows 8.1. 
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Windows to go 
האם השתעשעתם אי פעם במחשבה על היכולת לנדוד ממקום למקום עם מערכת 

מקום ובכל זמן מבלי שתצטרכו לסחוב ולהפעיל אותה בכל , 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 נישאה 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).זהודה מנוטרלת לזמן עב

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

Windows to go ,בגרסת רק זמין אשר Windows 8.1 Enterprise .עוסק זה ספר 

 רכתמע בלא ,Windows to go יצירת נושא את מכסה אינוו Windows 8.1 Pro -ב

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

 .Windows to go -ל מארח כמחשב לתפקד

 לארח שיוכל כדי, Windows 8.1 המבוסס שלנו המחשב של אתחול להבטיח כדי

 .Windows to go המטרו בממשק להקליד יש, אחרת הפעלה מערכת

 
  2.17תרשים 

 של אתחול אפשרויות שנה ימין בצד יופיע )2.17 תרשים (ותהגדר הקטגוריה תחת

Windows to go .של האתחול אפשרויות שיח-הדו תיבת את תציג לחיצה 
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  מטרו ממשק של המבנה
 .Windows  מערכותשל הקודמות בגרסאות התחל תפריט מכל שונה 'התחל' מסך

 משמש ראש אינטראקטיבי תפריטהוא בעצם , מטרו ממשק גםנקרא ש 'התחל' מסך

 מערכת לשירותי ישירות ממנו להגיע ניתן. של המערכת עבודה כשולחן

 למכירת חנות, ענן, האוויר מזג שירותיכמו , שונים ושירותי תוכן

 דואר ,בורסה, שנה לוח, חדשות, מיקרוסופט של תוכנה עדכוני, םמוצרי

 חשבון באמצעותהפעלה ל ניתנים האלה שירותיםהמ חלק. ועוד

 ). אותו ליצור כיצד נלמד המשךב (מיקרוסופט

 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

 יתשמאלה פינההמ העכבר מצביע החלקת על ידי או ,במקלדת 

 charms( ארמס'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(

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

 .שהחד בעיצובו 'התחל' מסך ולפנינ פרשיי

, מחדל כברירתבו  קבועיםש מאריחים בנוי 'התחל' ניתן לראות שמסך 3.1מתרשים 

 .נוספים אריחיםבו  להוסיףוניתן 

 הערה

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

לא  המסך שכדי. '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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 האריח על לחיצהעל ידי  Windows של הקלאסי העבודה לשולחן להגיע ניתן

 ).3.1 תרשים (העבודה שולחן

 

 3.1 תרשים

 מסך .בהם להשתמש ונלמד 'התחל' מסך מרכיבי את בפירוט נסקור זה בפרק

 זו ולא, Windowsות של  מתפריט זה בגרסאות קודמהכר לבלי שונההחדש  'התחל'

 עימו מביא שהוא אלא ,מקודמיו גרפית ושונה המסך כל על פרשנ שהוא בלבד

 אריח כל, 3.1 בתרשים שרואים כפי. הקצה למשתמשי השירותים בתחום חידושים

 .אחר שירות מייצג

שנקרא גם ממשק  ('התחל'מסך ב בסיסיים אלמנטים מספר לבחון יש תחילה

נוכל  בממשק.  הזההממשקהם הבסיס של  האריחים. סךכמו מרכיבי המ, )התחל

) זה בספר משתמשים אנו שבה העברית הבגרס(להבחין בפינה השמאלית העליונה 

 אריח
 שולחן
עבודה
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 המשתמש שם על לחיצה.  :התמונה תבנית שלצידו המשתמש שםב

 . צא, לנע, חשבון תמונת שנה: אפשרויות שלוש ובה תיבה תפתח

 

 ביצוע להמשך ,אחר לממשק אותנו הירמעב אלו מאפשרויות אחת על לחיצה

  שלהגדרותה לממשק נעבור חשבון תמונת שנה על לחיצהב, לדוגמה. הפעולה

 ). 3.2 תרשים (אישית התאמה תחת הקטגוריה הגדרות מחשב

 

 3.2 תרשים

אשר  במחשב תיקיותלסרוק את ה מאפשרחלון של תוביל, עיוןהלחצן  על לחיצה

כשמגיעים לתיקיה הרצויה יש . Windows במערכת הידועה ההיררכיה פי על בנויות

 הרצויה התמונה על כפולה לחיצה. בתבנית לשיבוץ המתאימה תמונהלבחור ב

 .המשתמש שם צדתגרום להצגתה ל
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 על מעודכנות כותרות מציגיםש ,ועוד דואר, ספורט כמו אריחיםיש 

 על לחיצה. )המוכר RSS שירותל בדומה( אליו להיכנס מבלי האריח

סמל ה את רק ותציג באריח הכותרת הצגת את תפסיקבטל אריח חי 

 הפעל על ללחוץ יש הכותרות את שוב להריץ כדי. שמייצג אותו

 .חי אריח

 שירותי את המייצגים לאריחים המשויכים בתפריט הלחצנים סוגי את  עכשיונסקור

 :פעולתם ואת ,המערכת

 

 מויגר הצמד לשרת המשימות על ולחיצה מערכת אריח סימון

 כדי. העבודה שבשולחן המשימות בשורת האריח סמל פעתלהו

 בשורת לסמנו יש, המשימות לשורת זה אריח של הצמדה לבטל

ללחוץ  המוקפץ תפריטבו בעכברללחוץ לחיצה ימנית , המשימות

 .המשימות שורתל זו תוכנית של ההצמדה את בטל

 

 תוכל כי אם ,נפרד בחלון היישום את מפעיל פתח חלון חדש לחצןה

במסך  פותח אשר אקספלורר אינטרנט של היישום שלמעט להבחין

 היישום את פותחים המערכת יישומי שאר, בנפרד ריק חלון' התחל'

 .הרגיל באופן נפתחים שהם כפי ,העבודה שולחן בסביבת

 

כאשר מזינים  היישום את תפעיל הפעל כמנהל מערכת על לחיצה

 מנסה רגיל שתמשמ כאשר שימושי זה לחצן .מנהל הרשאותגם 

 יכול אינומשתמש רגיל . התקנה למשלכמו ,  אסורהפעולה לבצע

 זה לחצן על לחיצה .מנהל הרשאות ברשותו איןכי , זאת לעשות

הוא יוכל  מכן ולאחר המנהל סיסמת את לספק המשתמש את תחייב

 הידועה Run As התכונמקבילה ל זו יכולת. כמנהל ביישוםלפעול 

 .קודמות Windows ממערכות לנו

 

 ,הבסיס או המקור לתיקיית  מקשרתפתח מיקום קובץ על לחיצה

 יישום מתקינים ,הלדוגמ. במערכת היישום התקנת בזמן נוצרה אשר

 יםבוחראם . להתקין היכן" שואל "האשף ההתקנה ובזמן כלשהו

C:\Program Files ,של  תיקיה-תת שהיא בתיקיה יותקן היישום

Program Files ,וקובץ והתיקיות הקבצים כל יםנמצא בהש 
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 היישום הפעלתש לזכור צריך. זה ליישום השייכים) exe (ההפעלה

 שאינו אחר מקום מכל או ,העבודה משולחן או ,'התחל'ממסך 

 ההפעלה קובץ אל דרך מקיצור כתוצאה מתאפשר ,המקור תיקיית

 .נוחות מטעמיאשר נעשה 

מסך  אל שהוכל יישום דיהצמל מאפשר 'התחל'הצמד ל לחצן

של  מוקפץה תחתוןה בתפריט כלל בדרך מופיע זה לחצן ('התחל'

 ).האפליקציות כל ממשק

 

 אפליקציותאל ממשק  אותנו עבירהמ האפליקציות כל על לחיצה

 ).3.8 תרשים(

 האפליקציות כל ממשק

במסך  השירות אריחי את מכילות הימניות העמודותניתן לראות ש 3.8 תרשיםב

 והיישומים המערכת יישומי מימין נמצאים הרביעיתמהעמודה החל . 'התחל'

 Microsoft, מערכת, עזרים (קטגוריות לפי בחלוקה ,המשתמש ידי על המותקנים

Office, בגרסאות התחל בתפריט מקובל שהיה כפי ,)'וכו Windows הקודמות. 

 צירוף ידי על ניתן, השונים היישומיםעמוס בסמלי  האפליקציות כל משקמ

 : כמו בדוגמה חלקית זו, הקטגוריות את רקשמציג  למסך להגיע –+Ctrl קשיםהמ

 

 היישומיםתוכן שלה ותציג את ה את תפתח רצויהה הקטגוריה עלבעכבר  לחיצה

 השירות אריחי קטגוריותש להבחין ניתן. אפליקציות בממשק הששייכים ל

  .ובאנגלית בעברית באותיות מסומנות
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  3.8 תרשים

 Windows 8.1גרסה , )Apps (יקציותאפל הממשק
אשר בגרסה מ יותר קלה )Apps (אפליקציות לממשק הגישה Windows 8.1 בגרסה

 שמאלי או ימני (המסך בתחתיתש  החץ על ללחוץ הוא שנדרש כל. 8

 ).3.9 תרשים (לממשק כדי להגיע, )אנגלית או עברית, בשפת התצוגה תלוי

הדבר הבולט הוא . שינויים מספר יש זה בממשקש לראות אפשר ראשון ממבט כבר

 לפי "הקישור על לחיצה. קטגוריות לפי בממשק האפליקציות את לסדר ניתןש

 בממשק האפליקציות את לסדר מאפשר אשר) 3.10 תרשים (תפריט תציג" קטגוריה

בעת . והותקנ בוש התאריך סדר לפי או ,האלפבית בסדר ותהאפליקצי שם לפי

 האפליקציה הינה ברשימה הראשונה האפליקציה, הסידור לפי תאריכי התקנ

 .מידת השימוש בהן לפי האפליקציותאפשר גם לסדר את . אחרונה שהותקנה
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 SkyDrive - מיקרוסופט של הענן שירותי
 שירות, SkyDrive שירות א הוWindows 8במערכת  חשוביםה החידושים אחד

, תמונות ,מסמכים, קבצים לאחסן ניתן זה שירות מצעותבא. 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 . דרושיםה

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

 .SkyDrive ובממשק זה בשירות השימוש אופן

 Windows 8.1 חשובה לגבי הערה

 3GB ונוספו לו OneDrive- הפך לSkyDrive בסביבת האינטרנט Windows 8.1 -ב
השטח שנוסף הינו לסרט הצילום ).  מקום אחסון10GBיחד (בחינם לשטח האחסון 

 .בתיקיה

 

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

ה יש הפני זה בתרשים. 3.20 תרשים כפי שמוצג בSkyDrive ממשקה

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

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

 .נוצרו בוש תאריךה

 3.20 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 שםזין בה לה 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) 3.21 תרשים (SkyDrive התיקיה תופיע

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

 .'התחל'במסך  מוצגש SkyDrive בממשק

 

  3.21 תרשים
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 ניצור כעת. ריקות SkyDrive -בשכלולות  המובנות התיקיותראינו ש 3.20 בתרשים

 תרשים( My doc בשםתיקיה חדשה  העבודה שולחן בסביבתש מסמכים תיקיהב

סמל  צידהול, מסמכים תיקיית תחתנוצרה  My doc תיקיהשה לראות ניתן .)3.22

, נכרוןיסמבוצע  כבר התיקיה תיציר במהלךאשר מציינים ש, חיצים עם תיקיה

כדי  , ירוק רקע על  הסימן שיצרנו התיקיהשם  לצד יוצג בסיומוש

  .לעבודה מוכנה והתיקיה בהצלחה עבר נכרוןישהס צייןל

 

 3.22 תרשים

 מסמכים תיקייתשליד שם  בחיןנוכל לה. 'התחל'ממסך  SkyDrive ליישום ניכנס

 . אחד פריטבה כעת כדי לציין שיש " 1 "המספר כעת מופיע

 

 .)3.23 תרשים( My docשנוספה בה התיקיה  נראה ומסמכים לתיקיהניכנס 


