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 9    הקדמה 

  הקדמההקדמה

 Windows 7מבוא למערכת 
 של חברת Windowsת ההפעלה ומערכסדרת  חדשה של מהדורה הינה Windows 7מערכת 

Microsoft , ומיועדת להחליף את מערכותWindows XP וגם את Windows Vista. 
וכוללת שיפורים , המערכת החדשה עוצבה בהתאם לצרכים של משתמשים עסקיים ופרטיים

שיפורים משמעותיים למערכת  – ולא כל שכן , שקדמה להWindows Vistaרבים למערכת 
Windows XP .כן המשתמש יוכל להבחין בעיצוב החדש והמסוגנן של ממשק המשתמש ו

אנוש שנעשו כדי להקל עליו את השימוש במערכת ההפעלה החדשה הבשיפורי הנדסת 
Windows 7 . 

השימוש הנוח בכלי , ודה הנוחההיא העב Windows 7ההפעלה  במערכת  החידושעיקר
מערכת . חדשותהתצוגה ההפעלה וה ומגוון אפשרויות גבוהההאבטחה הרמת , המערכת

 בשליטה ובפיקוח על המחשב  אשר מטרתן לסייע למשתמש,ההפעלה החדשה כוללת תוכניות
אנשים , ובאבטחתו על ידי חסימת הגישה אל תוכניות וקבצים על ידי מי שאינם מוסמכים לכך

תוכנית או אדם ינסו לבצע שינויים אשר כאשר המערכת תודיע . ו תוכניות וירוס וריגולא
 .העלולים להשפיע על יציבות

לאחר אך , דרושה תקופת הסתגלות לעיצוב החדש של ממשק המשתמש והתפריטים השונים
תתחיל להבחין  ,תן לצרכיךושתלמד להכיר את אפשרויות האבטחה החדשות ולהפעיל א

לייעול העבודה יכולות לסייע  אשר Windows 7ב של אפשרויות נוספות במערכת במספר ר
כל שעליך ; יותרנוח יותר מבעבר וגם מהיר איתור קבצים , לדוגמה. הגברת התפוקה שלךלו

 להקליד צירוף מילים  גםתוכל .ליד מילה שקיימת בקובץ שאתה מחפשלעשות זה להק
הקבצים  מה ביקשת ולאתר עבורך את "להבין"תנסה  Windows 7ומערכת  ,כלשהו

ל עשויים להשיב עואשר  ,ובאתרי אינטרנטשמאוחסנים באמצעי האחסון של המערכת 
תוכל ללמוד עוד על האפשרויות השונות על ידי לחיצה על קישורי העזרה אשר . בקשתך

תוכל ). תיבות שבהן יש הוראה ואפשרות למענה(שיח -מופיעים בחלונות ובתיבות הדו
 . או בתפריטי העזרה שנמצאים בהם, מש גם בסימני השאלה שנמצאים בחלונות רביםלהשת

, באזור שלך ובכל מקום אחר בעולםלדעת מה השעה  משופר כדי  להשתמש בלוח שנהתוכל
תוכל ". עיניים אדומות"לתקן צילומים שברצונך להוסיף לכרטיס הביקור שלך ומופיעות בהם 

 מערכתעל ידי התוכניות הכלולות ב, ת נוספותלבצע את כל הפעולות הללו ורבו
Windows 7 . 
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 כבר נוספו במערכת ההפעלה הקודמת Windows 7מהאפשרויות החדשות של מערכת רבות 
Windows Vista . לעומת מערכת ההפעלה היא הציגה ממשק משתמש ואפשרויות חדשות

, פעלת אפשרויותאלא שבמערכת זו יש פישוט רב של תהליכים וה, Windows XPהנפוצה 
 נציג רק את הכלים ואפשרויות ההפעלה בספר זה. חדשותרבות והיא גם כוללת אפשרויות 
 .  עבור המשתמש המתחיל או מי שאינו איש מחשבים בעיסוקוהשימושיים והנפוצים ביותר

 .  ישימות רק אם ברשותך החומרה הנחוצה להפעלתןWindows 7   חלק מהאפשרויות של טיפ

מומלץ ,  החדשהWindows 7ת מיומנות מסוימת בעבודה במערכת ההפעלה לאחר רכיש
כדי ,  לפנות למנגנון העזרהתוכל, בעת הצורך. לבחון מדי פעם תפריטים ופריטי תפריט שונים

 :עשה זאת כך. )עליך להיות מחובר לאינטרנט (ללמוד על נושאים חדשים

במקרה של , נה השמאלית התחתונהאו בפי(שבפינה הימנית התחתונה ) Start (הפעללחץ על 
). Help & Support (עזרה ותמיכה הנפתח בחר ולחץ על התחלה תפריטב). ממשק באנגלית

ולחץ על ,  או הקלד את הנושא או המילים שאתה מחפש,בחלונית שנפתחת בחר את הנושא
ברשימה שנפתחת ראה את האפשרויות . Enterאו הקש ) זכוכית מגדלת(סמל החיפוש שליד 

כאשר . גופן כחול ומתחתם קובהקישורים מוצגים . ולחץ על קישורים לדפי אינטרנט אחרים
לחץ ובצע את המעבר לדף אינטרנט אחר . החץ הופך לאצבע, מציבים עליהם את סמן העכבר

 .ראה בהמשך,  דוגמאות להפעלת העזרה.של מערכת העזרה
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 Windows 7מהדורות 

 שלוש מתוכן מיועדות לרמות שונות של - שונות  יש חמש מהדורותWindows 7למערכת 
מהדורות . בעוד שהשתיים האחרות עוצבו לצרכי המשתמש העסקי, שימוש במחשבים אישיים

 .Windows Vistaתוכנה מקבילות היו גם במערכת 

מקסימלי של ון ר תומכת בזיכ32bitמערכת . 64bit- ו32bitהמהדורות תומכות במערכות כל 
8GB 64 ומערכתbit  192תומכת בזיכרון מרבי שלGB לא ביתיות( במהדורות המקצועיות(. 

 .winverרשום בשורת החיפוש את הפקודה , לדעת איזו גרסה יש לך במחשבכדי 

Windows 7 Home Basic 

דואר כמו למשל שליחת , מהדורה זו מיועדת למשתמשים ביתיים בעלי צרכי מחשוב בסיסיים
קישור למכשירים  (Mobility Centerצפייה בתמונות וגם את , אלקטרוני וגלישה באינטרנט

מהדורה זו מאפשרת רמה גבוהה של אבטחה ואמינות ומכילה את הכלים שדרושים ). ניידים
 .למשתמש הביתי הרגיל

Windows 7 Home Premium 

ביצוע פעולות נוספות מהדורה זו מיועדת למשתמשים ביתיים אשר משתמשים במחשב ל
, היא כוללת כלים לשיפור היעילות והיצרנות. ומתוחכמות שאינן כלולות במערכת הבסיסית

את , Windows Aeroהיא כוללת את . כלי בידור ואבטחה גבוהה למחשבים שולחניים וניידים
Windows Media Centerואת ,  כמרכז בידורWindows Media Playerלגישה מרחוק  .

 . מיועד לתמיכה במחשבים ניידים ומשחקים שוניםTablet PC Supportרכיב 

Windows 7 Professional 

 Homeמהדורה זו מותאמת לצרכים של עסקים קטנים ובינוניים על ידי שיפור המהדורה 
Premium . בולטים במיוחד תוספת ניהול רשת עסקית וגישה למחשבים והתקנים מרחוק

כמתבקש ברשת . Windows XPיל מהדורה זו כמצב של ניתן להפע). מדפסות, למשל(
אפשר להשתמש . Mobility Centerמצב תצוגה , כלולים בה אמצעי אבטחה והצפנה, עסקית

 . בה בשפות שונות

Windows 7 Ultimate 

היא כוללת במיוחד מנגנוני . מהדורה זו משלבת את כל התכונות שבמהדורות הקודמות לה
כמו , אשר דרושות לשיפור ולייעול העבודה המאומצת במערכתאבטחה משופרים ותכונות 

BitLocker .היא גם מאפשרת שימוש בשפות שונות. 
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Windows 7 Enterprise 

היא בעלת . מהדורה זו כוללת משאבים עסקיים וטכנולוגיים שעוצבו במיוחד לעסקים גדולים
ל האפשרויות של יכולות משופרות לעבודה בסביבת רשת וגיבוי נתונים וכוללת את כ

וגם .  מורכבת הפרוסה באופן גלובליITהיא יכולה להפעיל תשתית . המהדורות האחרות
 ולכן יש לה יתרון משמעותי ביותר לחברות ,מאפשרת לפעול בעשרות השפות הזמינות

 . בפריסה גלובלית

וכל ת, ל האפשרויות שהן כוללותע וWindows 7המהדורות השונות של הסבר על    ראה בנוסף

 www.microsoft.comלמצוא באתר 

  מהדורותשדרוג

לשם כך עליך .  למהדורה ברמה יותר גבוההWindows 7בכל עת תוכל לשדרג את מהדורת 
 .לא נדון בכך בספר זה. לרכוש ממיקרוסופט רישיון למהדורה הרצויה

 ?מהי המהדורה המותקנת במחשב שלי, אבל

 שבפינה התחללחץ בעכבר על . את המחשבהפעל  :פעל בדרך זו, לשם כך. שאלה טובה
ולחץ , לוח הבקרהבתפריט שנפתח בחר ברשימה משמאל את . הימנית התחתונה של המסך

בחלון שנפתח תוכל לראות בבירור . מערכת לחץ עלברשימה שתקבל . בלחצן העכבר השמאלי
, Windows 7 Ultimateבמקרה שלי זו . שם המהדורהאת  וWindowsמהדורת את הכותרת 

 .כפי שתוכל לראות בתמונה

 

 לוח הבקרההמתן עד ללימוד השימוש בתפריטי , אם אינך יודע עדיין כיצד לעשות זאת
 .שבהמשך

ישמשו אותך  אשר Windows 7תלמד על אפשרויות , במהלך ביצוע התרגילים שבספר זה
מהדורת בצילומי המסכים הם של ממשק המשתמש . במסגרת עבודתך בבית או במשרד

Windows 7 Ultimate .נשתמש בהמשך בביטוי, נוחותלשם הWindows 7  אם . בלבד
 . חלונות שונים במקצתתראה ייתכן ש,  אחרתמהדורהמותקנת במחשב שלך 
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 Windows XP -לתאימות 

אפשרות זו . 7תאימות זה מתאים למי שיש לו תוכנה ישנה שלא יצאה בגרסה לחלונות מצב 
דה בסביבה וירטואלית הוא עבוהפתרון . נתמכת רק במערכות המקצועיות ולא הביתיות

 Ultimate ,Enterprise ולכן הגרסה חייבת להיות )סביבה מקבילה למערכת ההפעלה הקיימת(
כדי לבדוק אם ( .V.T המעבד של המחשב צריך לעבוד בטכנולוגיית ,בנוסף. Professionalאו 

 האפשרות  .)הורד את כלי הבדיקה מהאתר של מיקרוסופט,  בטכנולוגיהתומךהמחשב 
XP Modeלא קיימת כברירת מחדל במערכת ויש להוריד אותה מהאתר של מיקרוסופט . 

 .ממליצים רק למשתמש המנוסה לבצע פעולה זואנו . פרטים תמצא באתר של מיקרוסופטעוד 

 

 !הבה נתחיל

מדי כי " מצועצעת"מערכת ההפעלה החדשה עשויה להיראות , בעיני משתמשי מחשב ותיקים
, בעבר.  שאינן דרושות בהכרח בעבודהה והתאמהיא כוללת אוסף של אפשרויות שעשוע

מערכות ההפעלה של המחשב היו אמורות לבצע את עבודתן בצורה בלתי מורגשת ככל 
כמו גם , Windows 7מערכת . ולתקשר עם המשתמש רק כאשר קורה משהו חריג, האפשר

Windows Vista ,מערכותה שונה לחלוטין מאשר סעוצבו על בסיס תפי Windows 
רכי העיצוב המורכבים ואוסף הכלים והתוכניות המגוון מבטיחים שלאחר הכרה ע. הקודמות

 . תסתכל עליה בצורה שונה לחלוטין, ולימוד של מערכת ההפעלה
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 מעבר מהיר בין משתמשים

מעבר מהיר בין משתמשים מאפשר למספר אנשים להיות מחוברים במקביל לחשבונות 
כל  (ין חשבונותיו השוניםאו לאותו משתמש לעבור ב, המשתמש שלהם באותו מחשב

אם ברצונך לקרוא את הודעות הדואר האלקטרוני , לדוגמה). Session נקראתהתקשרות כזו 
 שלך כאשר מישהו אחר עובד מסמכים או לפתוח קבצים שמאוחסנים בתיקיית ,שקיבלת

תוכל להתחבר לחשבון המשתמש שלך מבלי לסגור את , מחשב שבו עליך להשתמשב
  .המשתמש השנישל ים היישומים והקבצ

" רדומים" בכל רגע נתון רק משתמש אחד בלבד יכול לפעול במחשב בשעה שהאחרים !זכור
. חברך יפנה את מקומו ויאפשר לך לבצע את המשימה שלך, במקרה זה. או במצב המתנה

 .הוא יחזור לעבודתו, לכשתסיים

 :כדי להתחבר לחשבון המשתמש שלך במקביל למשתמש אחר

 .החלף משתמשובחר ) כיבויליד לחצן ( כיבוי על חץ אפשרויות הלחץ, חלההתבתפריט  .1
 כדי Ctrl+Alt+Delהקש  וההוראה )Welcome(ברוך הבא על הצג יופיע מסך 

 .להיכנס

יוצגו החשבונות שמוגדרים במחשב ומתוכם תוכל לבחור , Enterלאחר שתקיש  .2
. דרושהזן סיסמה אם ו , אליו להתחברברצונךבחר בחשבון המשתמש ש. בחשבון הרצוי

 .Enterהקש 

 מבלי להשפיע על  שוניםיכולים להיות מחוברים במקביל לחשבונותאחדים משתמשים 
קבצים שברצונך לשתף עם כל האת , כפי שתלמד בהמשך. הפעילות שמבצע כל אחד מהם

המשתמשים במחשב עליך לאחסן בתיקיות הציבוריות ולא בתיקיות שנמצאות במסגרת 
 . משתמש שלךפרופיל ה

 ? מה לעשות כעת—  במחשבהעבודהסיום 

מידע נתונים והתוכל לאבטח את ה, מחשב למשך פרק זמן כלשהובכאשר אינך מתכוון לעבוד 
 :לפניך דרכים אחדות לעשות זאת.  בו ולחסוך בחשמלניםשמאוחס

,  מה אתה עובדאת תוכן המסך שלך ועלכדי למנוע מהעוברים ושבים במשרד לראות  •
החץ (ומבין אפשרויות הכיבוי , התחללחץ : עשה זאת כך.  את המחשבלנעול תוכל
הקש  וההוראה )Welcome (ברוך הבא זה מוצג מסךבמצב . נעלבחר ) שליד

Ctrl+Alt+Delפעל כמו ,עבוד במחשבכדי לחזור ול.  כדי לבטל את נעילת המחשב 
ד למקרה מיועדת במיוחאפשרות הנעילה . בכל כניסה רגילה למערכת ההפעלה

 . חשבון המשתמש שלך מאובטח באמצעות סיסמהש
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 שומר מסך להינעל באופן אוטומטי על ידי הגדרת Windowsתוכל להגדיר למערכת 
 שלפני שיהיה ניתן גם לקבועו,  של חוסר פעילותקבועשמופעל לאחר פרק זמן 

להקיש  ולעבור שוב במסך ההתחברותיצטרך המשתמש , מחשבבלהמשיך לעבוד 
 .סיסמה

" מסךר בחירה וניהול של שומ"תמצא בסעיף בנושא הגדרות שומר מסך מפורט  מידע   ראה עוד

 .4בפרק 

  תוכל,אתה חולק עם משתמשים אחרים שWindows 7מחשב בלעבוד אם סיימת  •
  על ידי, של המשתמשים האחריםהעבודה את העבודה שלך מבלי להשפיע על לסיים

סגור את כל שמור את הקבצים ששינית ו, תנתקות לפני הה).Exit (צא אפשרות הכיבוי
את כל בעצמה  תסגור  ההפעלהמערכת, אם לא תעשה זאת; היישומים הפעילים

 . נשמרולא שנתונים הדבר עלול לגרום לאובדן אך , החלונות הפתוחים באופן אוטומטי

תוכל לחסוך בחשמל ולהגן , אם אינך מתכוון להשתמש במחשב במשך פרק זמן ממושך •
 מערכת ההפעלה שומרת את שינהבאפשרות . האפשרות שינה עבודתך על ידי על

חידוש העבודה . תמונת המצב בזיכרון ומעבירה את המחשב למצב צריכת חשמל נמוכה
מצב האפשרות . Enter או הקשת במקש כלשהולחיצה , עכברה הזזתנעשה על ידי 

משוחזר , שב מחדשבעת הפעלת המח.  גורמת לשמירת ההפעלה וכיבוי המחשבשינה
  . המצב שהיה לפני ביצוע הפעולה

 . החשמל הנחוצה לעבודה במצב רגיל מכמות10%-צורך כשנמצא במצב שינה מחשב 

מצב אם אפשרות .  סוגים מסוימים של כרטיסי וידאו אינם תומכים במצב שינה  פתרון בעיות

 .ו שברשותך אינו תומךהווידאכרטיס כנראה ש, כיבויאפשרויות  אינה מופיעה בתפריט שינה

מיקום של מחשב בעת שינוי תוכנה או ת בעת התקנ, אם עליך לכבות את המחשב •
כיבוי המחשב גורם לסגירת . כיבוי  לחיצה על לחצןתוכל לעשות זאת על ידי - שולחני

עצירת כל , ניתוק חיבורי רשת, מחשבבסיום העבודה , כל היישומים והקבצים הפתוחים
 . בוי הכוננים הקשיחים וכיבוי המחשב עצמוכי, תהליכי המערכת
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בעת . עליונה של החלון- שנמצאת בפינה השמאלית בלוח הבקרהחיפושאותו בתיבה 
לך במה. רלוונטיים למחרוזת החיפוש שהזנתאשר  יוצגו הגדרות וכלים ההקלדה
 . לוח הבקרהנוספות של אפשרויות כיר ספר תהלימוד ב

  בסעיףראה, Windows 7 אפשרויות החיפוש המעולות שבמערכת עלנוסף מידע    ראה עוד

 .3בפרק "  מידעחיפוש"

  שורת המשימות

לסייע בהפעלת ומטרתה  ,ךהמסתחתית בלרוב לרוחב נמצאת ) Taskbar( שורת המשימות
או  (ןבצד ימי .יישומים הפעיליםלייצג את הו) הודעות(מידע מוגדר לספק , יישומים שונים

בשורת המשימות תוכל למצוא גם את ומשמאל לו , התחללחצן  נמצא ) בממשק אנגלי, שמאל
ניתן להסתיר את . אזור הודעותלחצני שורת משימות ו, הפעלה מהירהסרגל הכלים לחצני 

ולא את לחצני , התחלאבל לא את לחצן , אזור ההודעות ואת הפעלה מהירהסרגל הכלים 
    . שורת המשימות

 

 

 תיבותאת אך לא , הקבצים והיישומים הפתוחים, מייצגים את החלונותלחצני שורת המשימות 
 אם במסגרת אחת התוכניות יש יותר מקובץ פתוח אחד. תיבות הודעה ואזהרות, שיח-דוה
 לקבץ את לחצני שורת המשימות המערכת עשויה, )Word-למשל כמה מסמכים פתוחים ב(

כאשר . של כל הקבצים שנפתחו באמצעות אותה תוכנית כדי לחסוך מקום בשורת המשימות
תוכל לראות ,  אם תציב את הסמן על סמל התוכנית,על הלחצן, מספר חלונות מקובצים יחדיו

 .)ראה דוגמה למעלה (את כל החלונות של אותה תוכנית

 של החלון או קטנהי שורת המשימות כדי לצפות בתמונה  את הסמן מעל אחד מלחצנהצב
 לחיצה ימנית בעכבר תציג את שם החלון ואפשרות להצמידו.  שאותם הוא מייצג,החלונות

המידע הזה מוצגים שמות הקבצים או שמות האתרים מעל . לשורת המשימות או לסגור אותו
 .  על המסךוןעל הלחצן תגרום להצגת החלשמאלית חיצה ל. שטופלו לאחרונה

 הודעותאזור המשימות              שורת נילחצ מאותה תוכנה            ותחלונקיבוץ  

 תצוגה מקדימה ממוזערת של חלונות
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כדי שיהיה ניתן להתאים , שורת המשימות משתנה בהתאם למספר התוכניות והקבצים הפתוחים
המספר המרבי של לחצנים שתוכל להציג בשורת . את כל הלחצנים לשטח שורת המשימות

אם תחרוג ממספר הלחצנים . צג המחשב שברשותך ובהגדרות התצוגהגודל המשימות תלוי ב
בהתאם ,  תוסיף שורה לשורת המשימות או תציג סרגל גלילהWindows 7מערכת , המרבי

 . להגדרות שורת המשימות במחשב

תוכניות (שפועלות ברקע גם אלו ,  מצב התוכניותעל משמש להצגת מידע ההודעותאזור 
חלק מסמלי . וגם קישורים למספר פקודות מערכת, )פועלות ללא התערבות המשתמשש

 . ותוכל גם להסתיר סמלים אחרים שאינך משתמש בהם, רירת מחדל מוסתרים על פי בההודעה

 שורתשל מופיע בחלק השמאלי ) Show Hidden Icons (הצג סמלים מוסתריםכאשר לחצן 
הסמלים הבאים . ההודעותתוכל ללחוץ עליו כדי להציג באופן זמני את כל , המשימות

 :אות במהלך הפעילויות הבההודעותעים באופן זמני באזור ימופ

 . מופיע בעת שליחת מסמך להדפסהמדפסתסמל  •

 .  מופיע בעת קבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשההודעהסמל  •
 מופיע כאשר יש צורך להתקין עדכון חדש או Windows Security החהאבט סמל •

חסר או אינו ) וירוס-כמו למשל תוכנת אנטי(כאשר אחד ממרכיבי מערכת האבטחה 
 . פועל כהלכה

מופיעים כאשר אפשרויות  Windows Live Messenger וסמל  הרשתחיבוריסמל  •
 ).  אדוםXיופיע מעליו , אם הסמל מתייחס לחיבור שאינו פעיל(אלו פעילות 

 HEהסמלים השימושיים בארץ יהיו . סמל שפת ההקלדהסמל חשוב באזור תצוגה זה הוא 
 הסמלים הבינלאומיים סמלי השפות הם). רוסית (RU) ערבית (AR, )אנגלית (EN, )עברית(

 . המקובלים

 משמש להצגת השעה הנוכחיתו ההודעות בחלק השמאלי של אזור  נמצאשעון דיגיטלי
תוכל להציג גם את היום על ידי מיקום הסמן מעל השעון או הרחבת השטח הזמין . והתאריך
 . ושעונים נוספים שבחרתוהתאריך 

מקובעת וללת שורה אחת של לחצנים וכ) TaskBar( שורת המשימות, על פי ברירת המחדל
שורת אפשר לקבע את . ההמיקום שלאת שנות את הגודל ו וניתן לבתחתית שולחן העבודה

  שולחן העבודה על ידי גרירתה אל המיקוםבראש או בכל אחד מצדי, המשימות בתחתית
ל ידי גרירת אפשר להרחיבה ע, כאשר שורת המשימות מקובעת למעלה או למטה. הרצוי

, כאשר שורת המשימות מקובעת בצד שמאל או ימין. בהתאמה, בול שלה מטה או מעלההג
להגדיר ששורת אפשר . בהתאמה, להרחיבה על ידי גרירת הגבול שלה ימינה או שמאלהאפשר 

מעל שאר החלונות כדי היא תימצא תמיד או ש, המשימות תוסתר כאשר אינה בשימוש
 . שהכלים שבה יהיו תמיד זמינים

 



 Windows 7    83 עבודה יעילה עם :2פרק  

 מדריך מהיר לפעולות שלמדת בפרק זה

 מוצגות בתפריט התחלה וכדי לשנות את התוכניות שנפתחו לאחרונה

 . מאפייניםובתפריט הקיצור שנפתח בחר , התחל ימנית על לחצן לחץ לחיצה .1

לחץ , מאפייני שורת המשימות ותפריט התחלה שבחלון תפריט התחלהבכרטיסייה  .2
 . התאמה אישית

גודל בתחתית החלון באזור  ,התאמה אישית של תפריט ההתחלהשיח -בתיבת הדו .3
 . אישור להציג ולחץ הקלד או בחר את מספר התוכניות שברצונך, תפריט ההתחלה

  .אישורלחץ , מאפייני שורת המשימות ותפריט התחלהשיח -בתיבת הדו .4

 תפריט התחלהשנמצאת בכדי להפעיל תוכנה 

 . כל התוכניותלחץ על , התחלהבתפריט  .1

 אשר מכילה את תיקיהאו על ה, לחץ על שם התוכנית הרצויה, ברשימה שמוצגת .2
 . על שם התוכניתואחר כך לחץ , התוכנית שברצונך להפעיל

 כדי להוסיף קיצור לאזור התוכניות הקבועות שבתפריט התחלה

או  התחלה שבתפריט כל התוכניותלחץ לחיצה ימנית על סמל של תוכנית ברשימה  •
 Pin to (הצמד לתפריט התחלהמתפריט הקיצור שיופיע בחר . Windowsסייר בחלון 

Start Menu.( 

 כל התוכניותת שהופעלו לאחרונה או מהרשימה גרור את סמל התוכנית מאזור התוכניו •
 .  לאזור התוכניות הקבועותהתחלהשבתפריט 

 התחלהחכה שתפריט , התחללחצן אל  Windowsסייר גרור את סמל התוכנית מחלון  •
 . ושחרר את הסמל מעל אזור התוכניות הקבועות, פתחיי

 כדי להסיר קיצור מאזור התוכניות הקבועות שבתפריט התחלה

ומתפריט הקיצור , לחץ לחיצה ימנית על סמל התוכנית, ר התוכניות הקבועותבאזו •
  ).Unpin from Start Menu (רשימה זוהסר משייפתח בחר 

  של המחשבספריותכדי לעיין במבנה ה

 .Windowsסייר הפעל את  .1

 .חלונית ניווט, פריסה, סדרבחר  .2

  כדי להציג,ספריה ה או לחץ לחיצה כפולה על שם,ספריהלחץ על החץ שסמוך לשם ה .3
בשורת הכתובת לחץ על החץ שמשמאל , או; רשימה של תיקיות המשנה שהיא מכילה
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 תיקיהבחר .  כדי להציג רשימה של תיקיות המשנה שהיא מכילהספריהלשם ה
 . מהרשימה כדי לעבור אליה

 כדי לעיין במחשב

 ,Windowsסייר הפעל את  .1

 .חלונית ניווט, פריסה, סדרבחר  .2

 רשימה  כדי להציג,תיקיה או לחץ לחיצה על שם ה,דיסק שסמוך לשם הלחץ על החץ .3
בשורת הכתובת לחץ על החץ שמשמאל לשם , או; של תיקיות המשנה שהיא מכילה

 תיקיהבחר .  כדי להציג רשימה של תיקיות המשנה שהיא מכילהתיקיההדיסק או ה
 . מהרשימה כדי לעבור אליה

 כדי לשנות גודל של חלון

בממשק (עליונה של החלון - שבפינה השמאליתהגדללחץ על לחצן , בחלון פתוח •
 ). עליונה- בפינה הימנית-אנגלית 

לאחר שהסמן . הצב את הסמן מעל מסגרת החלון, בחלון שאינו מוצג על מסך מלא •
 . גרור את המסגרת עד לקבלת הגודל המבוקש, כיווני-יהפוך לחץ דו

 כדי להסתיר חלון

עליונה של החלון -שנמצא בפינה השמאלית ,מזערל לחצן לחץ ע, כאשר החלון פתוח •
 ).  עליונה- בפינה הימנית-בממשק אנגלית (

 כדי לסגור חלון

פתח את החלון על ידי לחיצה , אם הוא מוסתר. סגורלחץ על לחצן , אם החלון פתוח •
 . סגורולחץ , על לחצן החלון שבשורת המשימות 

 כדי לעבור בין מספר חלונות

 או, התוכנית בשורת המשימותן לחץ על לחצ •

שחרר את , הגעת לתוכנית הרצויה.  כדי לעבור בין התוכניות הפועלותAlt+Tab הקש •
 .הלחצנים

 כדי למזער את כל החלונות

 או,  הנמצא בצד השמאליהצג את שולחן העבודהבשורת המשימות על לחצן  •

 D+ חלונותהקש או M+ חלונותהקש •
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 כדי לצפות במספר חלונות במקביל

הצג חלונות לחץ לחיצה ימנית על שורת משימות ומתפריט הקיצור שייפתח בחר  •
 . מוערמים

 ו לשחרר את שורת המשימותכדי לנעול א

ומתפריט הקיצור שייפתח בחר , לחץ לחיצה ימנית על נקודה ריקה בשורת המשימות •
 . נעל את שורת המשימות

 ת הגודל של שורת המשימותכדי לשנות א

ולאחר שהסמן יהפוך לחץ ,  של שורת המשימותנים העליוהשולייםל הצב את הסמן מע •
 . גרור את הגבול מעלה או מטה עד להשגת הגודל הרצוי, כיווני-דו

 ות את מראה שורת המשימותכדי לשנ

ומתפריט הקיצור שייפתח בחר , לחץ לחיצה ימנית על נקודה ריקה בשורת המשימות .1
 . מאפיינים

סמן את האפשרויות , ת המשימות ותפריט התחלהמאפייני שורשיח -בתיבת הדו .2
 . אישורולסיום לחץ , הרצויות בכרטיסיות השונות

 על שולחן העבודהשל תוכנית צור דרך כדי ליצור קי

 ובחר חדשהצב את הסמן מעל , לחץ לחיצה ימנית על נקודה ריקה בשולחן העבודה .1
 . קיצור דרך

 תיקיהנווט ל, עיוןלחץ , או; ריטהקלד את המיקום של הפ, יצירת קיצור דרךבאשף  .2
 . אישורולחץ , לחץ על קובץ ההפעלה של התוכנית, שמכילה את התוכנית הרצויה

 . הבאלחץ , יצירת קיצור דרךבאשף  .3

 .סיוםהקלד שם ולחץ , הקלד שם עבור קיצור הדרךבתיבה  .4

 ר הפריטים בשולחן העבודהכדי לשנות את סד

 ובחר תצוגהמקם את הסמן מעל , חן העבודהלחץ לחיצה ימנית על נקודה ריקה בשול •
 .אוטומטיסמלים באופן סדר 

 מחוק פריט בשולחן העבודהכדי ל

 . כןלחץ , בתיבת ההודעה שתופיע,  ואחר כךמחקבחר , לחץ לחיצה ימנית על הקיצור •
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ולכן אין צורך לשחזר את הרקע , בתרגיל הבא תלמד לעבוד עם הרקע של שולחן העבודה   טיפ

 . לפני התרגילשהיה המקורי 

  . החלונות הפתוחיםאת   סגור

 יזואלייםושיפור האפקטים הו
)Windows Aero( 

, הצלילים, ועל פיה הוגדרו הרקע, גיל הקודם הגדרת ערכת נושא לשולחן העבודהבתר
אפשרויות אלו משמשות . Windows 7בסביבת ' צורת החלונות וכו, הלחצנים, הסמלים

מערכת ההפעלה שמותקנת בו ליצירת ממשק משתמש נוח והן זמינות בכל מחשב 
Windows 7 .זואלית הוא יוהדובדבן שבקצפת של החוויה הו, אולםWindows Aero , זו

מסגרות שקופות , הצללות, גבולות רכים:  הרבה יותרהיא שWindows 7ערכת צבעים של 
תצוגות מקדימות של חלונות מוסתרים בשורת , הנפשות של מעברי חלונות, לחלונות
ניתן  Windows Aero הערכאת ה! מדהים, בקיצור. ממדית-ותצוגת ערמה תלת, המשימות
 :אלוחומרה רק במחשבים שעומדים בדרישות  להפעיל

 bit (x64)-64 או bit-32  מעבד,GHz 1מעבד  •
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• 1GB של זיכרון RAM 

 MB 128 גרפי כרטיס •

   DirectX 9מעבד גרפי  •

 MB 128מומלץ .  לפחותMB 64זיכרון גרפי של  •

אלא , סביר להניח שהוא לא יעמוד בדרישות אלו, 2006אם רכשת את המחשב שלך לפני שנת 
ייתכן שתוכל לשדרג את המערכת . משחקי מחשב או לעריכת גרפיקהבמיוחד עבור ם נרכש א

תוכל , אם החומרה שברשותך עומדת בדרישות המינימליות. כדי להתאים לדרישות אלושלך 
ברשותך אחת מהמהדורות בתנאי ש Windows Aeroערכות הנושא מסוג ליהנות מהשימוש ב

 .  שמאפשרת זאתWindows 7של 

מערכת בלוח הבקרה לחץ ?  מותקנת במחשב שלךWindows 7אינך יודע איזו מהדורה של   פ טי

 תוכל לראות את מהדורת Windowsמהדורת תחת , לונית המרכזיתחב. מערכת ← אבטחהו

  . וגם מידע נוסףברשותךהמערכת ש

 כבר מותקנת Windows 7ערכת מ וWindows Aeroאם רכשת מחשב שעומד בדרישות של 
אם שדרגת את .  בפעם הראשונה המחשבשתפעיל אתתופעל כ Windows Aero ערכת ,בו

ת מספר הגדרות ולשנשתצטרך ייתכן ,  קודמת של חלונותגירסה מWindows 7 -החומרה ל
 . הערכההפעיל את כדי ל

 בתרגיל זה עליך להציג את נתוני החומרה שברשותך כדי לבדוק אם היא עומדת  נסה זאת 
לרמות ) Refresh Rate(לשנות את צבעי הצג ואת קצב הרענון , Windows Aeroבדרישות של 

כולל שקיפות , Windows Aeroולהגדיר את ערכת הצבעים , Windows Aeroהדרושות להחלת 
 .מסגרת החלון

 . יפתח חלוןי .מערכת ← אבטחהמערכת ו ← לוח הבקרהבחר  .1

 שמותקן RAMיכרון בחלון זה מוצגים בין השאר מהירות המעבד שלך וכמות ז
מהירות המעבד חייבת להיות לפחות , Windows Aero -כדי להשתמש ב. במחשב
1GHz , וכמות זיכרוןRAM 1 חייבת להיות לפחותGB) 1024 MB .( 

ומהרשימה , לוח הבקרה שבראש החלון לחץ על החץ שמשמאל לשורת הכתובתב .2
 . מראה והתאמה אישיתשתיפתח בחר 

בחלון שנפתח תוכל להתאים באופן אישי את .  אישיתהתאמהבחלון שנפתח בחר  .3
 . Windows 7ערכות הנושא של ממשק המשתמש של 

 



 Windows 7    139התאמה אישית של  :4פרק  

 

 

על שולחן העבודה במקום ריק  היא לחיצה ימנית התאמה אישית דרך נוספת לפתיחת חלון   טיפ

 . פתחנ מתפריט הקיצור ש אישיתםהתאובחירה באפשרות 

בחלון שנפתח תוכל לקבוע . תצוגהלחץ , שיתהתאמה אימראה ו ←לוח הבקרה בחלון  .4
עיין בנתונים .  שבחלונית מימין רזולוציהוונןכ לחץ על. הצגהגדרות פעולה עבור 

, פתור בעיות, צג, מתאם: קיבלת חלון ובו ארבע כרטיסיות. הגדרות מתקדמותולחץ על 
  . ניהול צבעים

 )RAM(זיכרון  מהירות המעבד




