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ברוכים הבאים ל-Mac OS X, מערכת 
ההפעלה המתקדמת ביותר בעולם.
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קלאסיות )גירסה 9 ומטה(, בין אם 

אתם משדרגים מגירסה קודמת של 
Mac OS X או שזהו המקינטוש הראשון 

עליו אתם עובדים.

מבנה החוברת:
החוברת מחולקת לפרקים, כאשר 
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של הנושאים המרכזיים בחוברת, 

המסודרים בהתאם לסדר העמודים. 
בנוסף, בסוף החוברת, תמצאו מפתח 
ערכים )אינדקס( בסדר אלפא-ביתי, 

בעברית ובאנגלית.
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דרישות מערכת הפעלה 10.5
 לפני שתתחיל בהתקנה, כדאי לוודא שהמחשב שלך עומד בדרישות המערכת. 

דרישות המינימום להפעלת מערכת הפעלה Leopard 10.5 הן:

* מחשב מקינטוש עם מעבד G4 867 ומעלה, מעבד G5 או מעבד אינטל.

* 512MB של זיכרון

* כונן DVD עבור ההתקנה

* 9GB מקום פנוי בכונן הקשיח

שים לב! אלו דרישות המינימום. על מנת שמערכת ההפעלה אכן תעבוד בצורה המיטבית, אנו ממליצים על לפחות 1GB של 
זיכרון ויותר מ-10GB מקום פנוי בכונן הקשיח, .

Mac OS X היכן להתקין את מערכת ההפעלה
מערכת ההפעלה Leopard )10.5( אינה מאפשרת הפעלת סביבת עבודה קלאסיק )Classic Environment( על מחשבי מקינטוש עם 

.PPC מעבדי אינטל ומעבדי

במידה והמחשב שברשותך עומד בדרישות המינימום להתקנת מערכת הפעלה 10.5, וכבר מותקנת בו מערכת 
הפעלה 9, תוכל להתקין את מערכת הפעלה 10.5 על אותה מחיצה/כונן קשיח בו מותקנת כבר מערכת הפעלה 9, 
אולם, להבדיל מבגירסאות קודמות של מערכת הפעלה 10, מערכת הפעלה 9 לא תשמש כסביבת עבודה קלאסיק.

במידה וניתן להפעיל את המחשב ממערכת הפעלה 9, תוכל להשאיר את שתי המערכות על המחשב.
במחשבים בהם לא ניתן להריץ את מערכת ההפעלה 9, מומלץ להסיר אותה לפני ההתקנה. בנוסף, מומלץ להסיר 

גם תוכנות שעבודות רק במערכת הפעלה 9.
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Mac OS X התקנת
הכנס את תקליטור התקנת מערכת ההפעלה לכונן והמתן עד שהתקליטור יופיע על 

המכתבה. לאחר מכן, הקלק פעמיים על דמות התקנת המערכת )מסומנת בחץ ירוק(. 
בחלון שיפתח הקלק על כפתור Restart והמתן עד שמהחשב יעלה מתקליטור ההתקנה.

אפשרות נוספת
הכנס את התקליטור לכונן המחשב, בחר בפקודה Restart מתפריט התפוח ובזמן 

שהמחשב מתחיל מחדש, החזק את מקש C. פעולה זו כופה על המחשב "לעלות" 
מהתקליטור.

בחירת כונן יעד

 אחרי שתוכנת התקנת המערכת עלתה, בחר בשפה האנגלית כשפה הרצויה. אל חשש, 
מדובר רק בשפה בה יוצגו חלונות המלווים את תהליך ההתקנה ולא במערכת עצמה.

במידה ובמחשב שלך מותקן יותר מכונן קשיח אחד או יותר ממחיצה אחת, תוכל לבחור באיזו 
מחיצה או כונן קשיח תותקן המערכת החדשה.

במידה ועל הכונן מוצג סימן אדום של אין כניסה, לא ניתן יהיה להתקין עליו את מערכת 
ההפעלה. במקרה כזה עליך לבחור בכונן עליו מוצג חץ ירוק.

אם ברצונך לדעת את הסיבה לכך שלא ניתן להתקין את מערכת ההפעלה על כונן מסוים, סמן 
אותו וקרא את ההסבר שבתחתית החלון.

בחירת סוג ההתקנה

 Options אם במחשב כבר מותקנת מערכת הפעלה מגירסה 10.3 ומעלה, הקלק על כפתור 
ובחר באחת מאפשרויות ההתקנה הבאות:

. • Upgrade - שדרוג מערכת הפעלה 10.3 לגירסת 10.5	

• - אפשרות זו מתקינה תיק מערכת הפעלה חדש עבור מערכת הפעלה  	Archive and Install
 ,Previous System 10.5 אך שומרת על תיק המשתמש וקביעות הרשת. שים לב שנוצר תיק בשם
שהוא תיק המערכת הישן, אותו מומלץ להסיר רק אחרי שבדקת היטב שכל התוכנות עובדות 

והכל תקין.

• - אפשרות זו מוחקת את תכולת הכונן )קבצים, תוכנות וכדומה( ורק לאחר  	Erase and Install
מכן מתקינה את מערכת ההפעלה. במקרה כזה מומלץ בחום לגבות את תכולת המחשב 

לפני ההתקנה.
• על הכונן הקשיח,   במידה וזו הפעם הראשונה בה אתה מתקין את מערכת הפעלה 10	

.Archive and Install במצב זה, לא תוכל לבחור באפשרות .Install תוצג פקודת Upgrade במקום פקודת

•התחל בהתקנה 	
 . • 	Customize זהו החלון האחרון לפני תחילת תהליך ההתקנה. אם ברצונך לראות אילו קבצים יותקנו, הקלק על כפתור 

על מנת לא להתקין פריטים, בטל את הסימון לצידם )לדוגמה, תוכל לקבוע אילו מדפסות יותקנו ואילו לא(.
. • 	Install כעת, על מנת להתחיל בתהליך ההתקנה, יש להקליק על כפתור
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Mac OS X-סיום ההתקנה, הגדרות ורישום ל
 בסיום ההתקנה, ולאחר שהוגדרו רשת, איזור זמן וכדומה, יווצר חשבון משתמש. 

.administrator משתמש זה הוא

ה-administrator יכול להוסיף חשבונות משתמש, להגדיר את סוג המשתמש, 
לשנות קביעות מערכת מסוימות ועוד. את הגדרות המערכת ניתן לקבוע או 

לשנות גם בהמשך.

בחירת שפה

מערכת הפעלה 10 מסופקת עם תמיכה עברית מובנית, כלומר אין צורך בהתקנות נוספות כדי שתוכל לקרוא או לכתוב 
 Setup Assistent בעברית. למעשה, תוכל לקנות את מערכת ההפעלה בכל מקום בעולם, ולקבל את התמיכה העברית. באמצעות

תוכל לקבוע שברצונך להשתמש במקלדת העברית כדי לקרוא ולכתוב עברית במערכת.

יצירת משתמש

מערכת הפעלה 10 בנויה כך שמספר אנשים )משתמשים( יוכלו לעבוד עליה, אמנם לא בו-זמנית, אבל כל אחד מהם יוכל 
ליצור לעצמו סביבת עבודה אישית בהתאם לצרכיו ולאופי עבודתו. במסגרת ההגדרות האישיות יוכל כל משתמש לבחור רקע 

מכתבה, צבעי הדגשה, צלילי אזהרה, פונטים פרטיים ועוד.

בסיום תהליך ההתקנה הראשוני תיצור את המשתמש הראשון שמוגדר אוטומטית כמנהל המערכת. למנהל המערכת הרשאות 
רבות, כגון התקנה והסרה של תוכנות, שינוי העדפות המערכת, יצירת משתמשים נוספים ועוד. חשוב מאד שתזכור את שם 

המשתמש שאתה יוצר ואיך אייתת את שמו. תוכל )ורצוי שתעשה זאת( לקבוע למשתמש זה סיסמה.

העברת חומרים ממחשב אחר

אם התקנת את המערכת על מחשב חדש, מיד בסיום ההתקנה תוכל להעביר בקלות חומרים ממחשב אחר למחשב החדש. 
פתח את הישום Migration Assistant שבתיק Utilities )במערכת החדשה( ועקוב אחר ההנחיות על המסך. 

גיבוי קבצים לפני התקנת המערכת
מומלץ לגבות קבצים לפני התקנת 
מערכת, גם כאשר מדובר בשדרוג 

הגירסה הנוכחית.

Setup Assistant-שימוש ב
כלי עזר זה, שנפתח מיד בסיום תהליך 

ההתקנה, מאפשר לך ליצור את 
המשתמש הראשון במערכת, להגדיר 
רשת, להירשם ל-Apple, להגדיר את 

התאריך ואת איזור הזמן בה אתה 
נמצא ועוד. חלק מהגדרות אלו תוכל 

לעשות גם בשלב מאוחר יותר.

משתמשים במערכת
אם זו הפעם הראשונה שאתה 

מגדיר משתמשים נוספים, כדאי 
שתזכור ששיטה זו משפרת את מידת 

האבטחה של המערכת ומקלה על 
העבודה בבית/במשרד. 

לכל משתמש מוגדר תיק בית משלו, 
רקע מכתבה משלו, כל משתמש יכול 
להגדיר היכן ימוקמו קבציו הפרטיים 
)תמונות, מכתבים, סרטים וכדומה(. 
בנוסף, ניתן להגדיר לכל משתמש 

אילו תוכנות יוכל להפעיל, אילו אתרים 
יוכל לגלוש וכדומה.

שם משתמש וסיסמה
שם המשתמש צריך להיות באנגלית 

)באותיות גדולות או קטנות(. הסיסמה 
יכולה להכיל אותיות וספרות, כיד 

הדמיון הטובה עליך. הקפד להקליד 
גם את הסיסמה בשפה האנגלית.

לשכחנים שביננו, מומלץ למלא גם 
את שדה המלל של רמז הסיסמה...
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מושגים בסיסיים
Log-In ,Log- ,Users על מנת "לשחות" טוב יותר בים המידע של המערכת ובחוברת זו, כדאי גם להתרגל לכמה מושגים יסוד, כמו

administrator Out ועוד כמה וכמה חידושי לשון. הנה מורה נבוכים קצר.

?Log-In מה זה

המונח Log-In פרושו התחברות לחשבון באמצעות שם וסיסמה של חשבון משתמש במחשב זה.
כברירת מחדל, ההתחברות תהיה אוטומטית: מיד עם הפעלת המחשב הוא יתחבר לחשבון שהוגדר לכניסה האוטומטית )במידה 
ויש רק חשבון אחד, אין צורך בהגדרה כזו(. כדי לאבטח את המערכת, מומלץ לבטל את הכניסה האוטומטית מתוך חלון העדפות 

.Accounts

?Log-Out מה זה

באמצעות הפקודה Log-Out ניתן להתנתק מחשבון המשתמש הנוכחי. פעולה זו מאפשרת לחזור לרשימת המשתמשים הרשומים 
ולהתחבר כמשתמש אחר.

ביטול כניסה אוטומטית למחשב
על מנת לבטל את הכניסה האוטומטית למחשב, הפעל את הפקודה העדפות המערכת )System Preferences( שבתפריט התפוח 

ובחר באפשרות חשבונות משתמשים (Accounts). כעת לחץ על Login Options שבתחתית החלון מצד שמאל ובטל את הסימון ליד 
האפשרות Automatically log in as. עוד על העדפות המערכת, בהמשך.

התחברות לחשבון

אחרי שהתחלת מחדש את המחשב או התנתקת מחשבון משתמש )Log-Out(, תוצג רשימת המשתמשים על המסך. כעת תוכל 
לבחור מהרשימה חשבון משתמש ולהקליד את הסיסמה המבוקשת. במידה ואינך רואה את רשימת המשתמשים, הקלד בשדות 

המלל את שם המשתמש ואת הסיסמה המתאימה.

)Managed( לחשבון מנוהל )Admin( מה בין מנהל מערכת

למשתמש שהחשבון שלו מוגדר כמנהל מערכת )administrator( ישנן סמכויות רבות במערכת. משתמש שכזה )ויכולים להיות כמה 
משתמשים מנהלים באותו מחשב(, יכול להוסיף משתמשים, לשנות את הגדרות הרשת, להתקין או למחוק תוכנות ועוד. 

 משתמש מנוהל )Managed( נוצר על ידי מנהל המערכת והוא גם יהיה זה שיגדיר את הרשאותיו .
לדוגמה, מנהל המערכת יכול לקבוע לאיזה תוכנות תהיה למשתמש גישה, באיזה פונטים יוכל להשתמש, באיזה אתרים הוא יוכל 

לגלוש )אם בכלל(, עם מי הוא יצ'וטט, היכן הוא ישמור את העבודות שלו ועוד ועוד. כאמור, כברירת מחדל, המשתמש הראשון 
.)Managed( שנוצר במערכת מוגדר כמנהל מערכת

שינוי הגדרות בהעדפות המערכת

על מנת למנוע מכל אחד לשנות 
את ההעדפות של המשתמש 
הנוכחי, ההגדרות נעולות. כדי 

שתוכל לערוך אותן, עליך ללחוץ 
על דמות המנעול שבצידו השמאלי 

התחתון של הלוח, להקליד את 
סיסמת מנהל המערכת ולאשר.

חשוב לזכור שרק משתמש מסוג 
מנהל )Admin(, יכול לשנות את 

העדפות המערכת.



7

שינוי סיסמה
אם ברצונך לשנות את סיסמת המשתמש שלך, אם שכחת את הסיסמה או שהפעלת הצפנה ושכחת את הסיסמה, הפרק הבא 

מסביר מה לעשות בכל מצב )חוץ מלהיכנס לפניקה(.

החלפת סיסמה

למען אבטחת המידע שבמחשב שלך, ממליצים המהדרין להחליף סיסמה אחת לכמה חודשים. על מנת לעשות זאת, הפעל 
את הפקודה העדפות המערכת )System Preferences( שבתפריט התפוח ובחר באפשרות חשבונות משתמשים. סמן את המשתמש 

שאת סיסמתו ברצונך להחליף, לחץ על כפתור Change Password, ובשדות המלל הקלד את הסיסמה הישנה, הסיסמה החדשה 
.Change password ואימות הסיסמה החדשה. לסיום, לחץ על כפתור 

במקרה ומדובר במשתמש אחר, לחץ על כפתור Reset Password והקלד סיסמה חדשה בשני שדות המלל.

שכחת את הסיסמה ואתה צריך להגדיר סיסמה מחדש

גם זה קורה )בעיקר במקרים בהם הסיסמה הוגדרה על ידי איש התמיכה שלך(, וכעת אתה נעול מחוץ למערכת.
על מנת להגדיר סיסמה מחדש, הכנס את תקליטור התקנת המערכת ואתחל את המחשב מחדש תוך החזקת מקש C. כאשר מופיע 
המסך הראשון בהתקנת המערכת, בחר מתפריט Installer את הפקודה Reset Password ועקוב אחר השלבים השונים המוצגים 

במסך. אם התקליטור לא ברשותך - צור קשר עם איש התמיכה שלך.

הפעלת הצפנה על הקבצים באמצעות FileVault שכחת את הסיסמה

הצפנת הקבצים באמצעות FileVault נועדה כדי להגן על הקבצים שלך מפני אורחים לא קרואים. כאשר אתה מפעיל את 
אפשרות ההצפנה, אתה נדרש לשתי סיסמאות: סיסמת המשתמש וסיסמת Master. במידה ושכחת את סיסמת המשתמש, הכנס 

את סיסמת Master. במידה ושכחת את שתי הסיסמאות, צור קשר עם איש התמיכה שלך.
במידה וגם איש התמיכה שלך אינו זוכר את הסיסמאות, אתה בצרות... נקווה שיש לך גיבוי של הקבצים, משום שלא 

ניתן להציל אותם.

החלפת סיסמה למשתמש

כאשר אתה בוחר להחליף את 
הסיסמה למשתמש שאינו המשתמש 

הפעיל כעת, באמצעות האפשרות 
Reset Password, שים לב לאזהרה ששינוי 

הסיסמה אינו משפיע על סיסמת 
Keychain. מה שאומר שכאשר תעבור 
למשתמש זה, תתתבקש להכניס את 

הסיסמה החדשה פעם אחר פעם.

FileVault הצפנת קבצים באמצעות

הפעלת הצפנה על קבצים 
הממוקמים בתיק הבית שלך 

מומלצת במיוחד לבעלי מחשבים 
ניידים שמסתובבים עם המחשב 
שלהם ברחבי העיר, וכך הופכים 

אותו ל"שקוף" או מועד ל"פריצות" 
מידע הרבה יותר ממחשב נייח.

אחרי הפעלת ההצפנה, ניתן לפתוח 
את הקבצים רק באמצעות סיסמת 

המשתמש או סיסמת Master. למי 
שאינו מכיר אחת משתי הסיסמאות 

שהגדרת, לא תינתן אפשרות 
להשתמש או לראות את הקבצים.

כאמור, אם תשכח את הסיסמאות, לא 
תוכל להגיע אל הקבצים שלך לעולם. 
למעשה, כל שנותר לעשות במצב כזה 
הוא... למחוק את המחשב ולהתקין את 

מערכת ההפעלה מחדש. 

הקלד סיסמה ישנה

הקלד סיסמה חדשה

אמת סיסמה חדשה

הקלד רמז לסיסמה
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המנשק הופך את השימוש במקינטוש לקל יותר מתמיד. הצבע, העומק והתנועה מנחים את העבודה 
בעוד חלון Finder וה-Dock מעניקים גישה נוחה למחשב ולרשת.

ק
ש

מנ
ה-Finder מציג פריטים במספר דרכים, כולל 

תצוגה מקדימה של תוכן המסמך.
מנוע חיפוש Spotlight מאפשר למצוא בקלות קבצים, תוכנות, 

קובצי מערכת וכדומה.

 ב-Dock ניתן למקם פריטים כדי שיהיה בהישג יד,
לדוגמה: תוכנות, מסמכים, סרטונים וכדומה.

חלונית לשמירה והדפסה צמודה לחלון 
והופכת את המשימות האלו לקלות יותר. 
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Finder-חלון ה
חלון ה-Finder מציג את תיק הבית של המשתמש )Home Folder( - בתיק זה יוכל המשתמש למקם קבצים, תמונות, קובצי מוזיקה, 

פונטים ועוד. אם הוגדרו מספר משתמשים, כל משתמש יקבל תיק בית משלו כדי למקם את הקבצים, המסמכים, השירים 
והסרטים שברשותו.

מהו הבית שלי?

הבית שלך הוא מקום בטוח 
לשמירת המסמכים אם המחשב 

שלך מחובר לרשת או מוגדר 
למספר משתמשים.

סגירת החלון

הקלקה לקיפול החלון.

.Dock-המסמך ימוקם ב

מיזעור או הגדלת החלון

קבלת עזרה

דרך נוספת לקבלת עזרה היא ה-Mac Help. כדי לקבל תשובות 
לשאלות, בחר ב-Mac Help מתפריט Help, הקלד מילת חיפוש 

.Enter באנגלית ולחץ על מקש

אפשרות נוספת היא חיפוש באמצעות האינדקס של העזרה: 
לחץ על המילה Index בחלון, בחר את האות בה מתחילה 

מילת החיפוש שלך, ומהרשימה שתוצג תוכל לבחור בחיפוש 
מדוייק יותר.
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ה-Dock שממוקם, כברירת מחדל, בתחתית חלון המכתבה מהווה דרך קצרה ומהירה "לגשת" לתוכנות, 
כלי עזר, מסמכים ופריטים אחרים הנמצאים בשימוש לעיתים קרובות. על מנת לפתוח או להפוך 

לפעיל פריט שמוקם ב-Dock, יש להקליק על דמותו. בנוסף, ניתן למקם ב-Dock תיקים המכילים פריטים 
שונים. הקלקה על תיק כזה )Stacks( מציגה את תכולתו בצורת מניפה )Fan( או רשת )Grid(. צורת הצגת 

הפריטים בתיק נקבעת בהתאם למספר הפריטים שבו או באופן ידני על ידי המשתמש.

D
ock

הצגת תיק כמניפה

Dock-נקודה כחולה מציינת תוכנה פעילהגרירת פס זה למעלה או למטה משנה את רוחב ה
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?Dock-למה עוד משמש ה

•פתיחת מסמך - ניתן לגרור את  	
דמות המסמך על דמות של 

.Dock-היישום ב

•הוצאת תקליטורים - כאשר  	
מסמנים תקליטור על המכתבה, 

דמות פח האשפה ב-Dock הופכת 
.)Eject( לסימן הוצאה 

גרירת התקליטור על הדמות, 
מוציאה את התקליטור מהכונן.

Dock-הוספת דמויות ל

כדי להוסיף פריט ל-Dock, גרור את 
דמותו אל ה-Dock. להסרת הפריט, 

גרור את דמותו אל מחוץ לשטחו של 
ה-Dock וראה איך הוא נעלם בענן עשן.

Dock-שינוי צורת העבודה של ה

 Dock-כדי לקבוע היכן ימוקם ה
)בתחתית המסך או שמא באחד 
הצדדים(, את צורת הקיפול של 

תוכנות ומסמכים אל ה-Dock והאם 
הוא יוצג כל הזמן או שמא רק כאשר 

עוברים מעליו, הפעל את הפקודה 
  Dock Preferencesמתפריט המשנה Dock

שבתפריט התפוח.

מעבר מהיר בין תוכנות פעילות

לחץ על מקש תפוח )Command( ואז על 
 Tab המשך להקיש על מקש .Tab מקש

עד שהתוכנה הרצויה נבחרה. שחרר 
את המקשים על מנת להפוך את 

התוכנה שנבחרה לתוכנה הפעילה. 

?Dock-מה ניתן למצוא ב
כברירת מחדל, תוכל למצוא ב-Dock מספר כינויי תוכנות, תיקים ואת פח האשפה. בכל שלב תוכל להוסיף כינויי תוכנות ותיקים 

נוספים, לקפל מסמכים ועוד.

Finder

 .Finder-הקלקה על הדמות מציגה את חלון ותפריטי ה

Mail

תוכנת דואר אלקטרוני. המספר בעיגול האדום מציג את מספר מכתבי הדוא"ל שטרם קראת.

Safari

דפדפן האינטרנט של מערכת ההפעלה.

Dashboard

אוסף של ישומים שנועדו להעשיר )ולהקל( על החיים, כמו מחשבון, שעון בינלאומי, מזג אוויר, מעקב אחר טיסות 
ועוד. בכל שלב תוכל לגלוש לאתר של חברת Apple ולהוריד לך יישומים נוספים.

System Preferences

באמצעות לוחות ההעדפות תוכל לקבוע כיצד המערכת תראה ותתנהג, להגדיר חיבור לרשת, להגדיר את 
אופן פעולתו של העכבר, ליצור משתמשים חדשים ועוד.

Documents

ניתן לקפל מסמכי מלל, סרטים, דפי אינטרנט ועוד אל ה-Dock. הקלקה על הדמות ב-Dock תפתח את המסמך שוב.

Folder

לחיצה על דמות התיק מציגה את תוכנו ומאפשרת לבחור פריטים מתוכו.

Trash

פריטים שאינך צריך, תוכל לגרור אל פח האשפה. פקודת ריקון הפח, תמחוק אותם מהכונן הקשיח.
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Dock-ועוד קצת על ה
ה-Dock עושה כל מה שתוכנות כמו Quick Launch עושות ועוד. הנה עוד כמה טיפים לגבי מה תוכל לעשות באמצעותו ואיך תוכל 

לנהל אותו ביתר יעילות.

Dock-סימן שאלה ב

הדמויות הממוקמות ב-Dock הן רק כינוי של התוכנה או הקובץ )קיצור דרך( ולא הפריט המקורי. במידה ובמקום הדמות הרגילה 
מוצג סימן שאלה, יעיד סימן זה על כך שהמערכת אינה מוצאת את הפריט המקורי )נזרק לפח או הוזז ממקומו(.

Dock-מציאת פריטים מקוריים מה

כאמור, ב-Dock ממוקם רק כינוי של תוכנה או קובץ. אם ברצונך להציג את הפריט המקורי בתיק 
בו הוא נמצא, לחץ לחיצה ממושכת על דמותו ב-Dock. פעולה זו תציג תפריט ממנו ניתן לבחור 

.Show in Finder בפקודה

בתפריט שמוצג ניתן למצוא גם את הפקודות הבאות:
.Dock-זהה לגרירת הדמות החוצה מה - Remove from Dock

Open at Login - התוכנה תופעל אוטומטית כאשר מתחברים לחשבון המשתמש.
במידה והתוכנה פעילה, יתווספו לתפריט גם הפקודות Hide ו-Quit. אם התוכנה אינה מגיבה לפקודות, פקודת Quit תשתנה 

 Dock-תתווסף לתפריט אפשרות להוסיפה ל ,Dock-כאשר מדובר בתוכנה פעילה שהכינוי שלה טרם מוקם ב .Force Quit לפקודת
.)Keep in Dock( באופן קבוע

 Finder-ראשית, הוא תמיד פעיל. שנית, לחיצה ארוכה על דמות ה .Finder-היא ה Dock-דמות חריגה ב
מציגה תפריט ובו רשימת כל חלונות ה-Finder הפתוחים כעת, אפשרות לפתוח חלון חדש, אפשרות 

ליצור תיק חכם, אפשרות לאתר פריטים ועוד. 
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Finder הוא שער הכניסה למחשב ולרשת. הוא מאפשר גישה לכוננים חיצוניים כמו iPod ואחרים, 
התחברות לשרתים, חיפוש מהיר אחר פריטים, פתיחת מסמכים וכדומה.

שדה החיפוש
Spotlight

מעבר בין אפשרויות 
התצוגה של החלון Quick Look

כפתור הסתרת
סרגל הכלים

קיצורי דרך לכוננים, שרתים, מחשבים ברשת, 
תיקים, קבצים ותיקי חיפוש חכמים

תצוגת Cover Flowרשימת הקבצים בתיק שנבחר

Fi
nd

er
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Home תיק

.)Home( לאחר הגדרת משתמש, המערכת יוצרת עבורו תיק בית
 תיק הבית שממוקם בתיק המשתמשים )Users( של המערכת, הופך לתיק הבית הפעיל

.)Log In( מיד לאחר שהמשתמש התחבר
בתוך תיק הבית מומלץ למקם את כל המסמכים והקבצים השייכים למשתמש. בצורה זו ניתן לשמור על סדר מירבי, אבטחה 

ונוחות גישה לקבצים.

Finder-חלקו השמאלי של חלון ה
צידו השמאלי של החלון מחולק לארבע קטגוריות, כאשר את תכולתה של כל קטגוריה ניתן 

להסתיר או להציג על ידי לחיצה על המשולש שמצידה השמאלי:

תחת קטגוריית Devices, ניתן לראות את הכוננים הקשיחים המותקנים במחשב, תקליטור 
שהוכנס לכונן התקליטורים, כוננים חיצוניים )Disk On Key( ואף להתחבר לרשת המחשבים.

תחת קטגוריית Shared ניתן לראות מחשבים נוספים ברשת )אם יש כאלו(.

תחת קטגוריית Places ניתן למצוא תיקים שימושיים, כמו תיק הבית, תיק המסמכים, תיק 
תמונות, המכתבה ועוד.

בחלק התחתון, תחת קטגוריית Search For, ניתן למצוא מספר תיקי חיפוש חכמים כגון תיק המכיל 
את כל המסמכים שנוצרו היום, אתמול, במהלך השבוע, תיק תמונות, תיק סרטי וידאו וכדומה.

פתיחת פריטים אחרונים
לפתיחת יישומים, מסמכים ושרתים 

 Recent אחרונים, ניתן להשתמש בפקודת
Items שבתפריט התפוח. את מספר 

הפריטים האחרונים שישמרו בתפריט 
 .Appearance תוכל לקבוע בלוח העדפות

תיקים אחרונים
את רשימת התיקים האחרונים שנפתחו 

 Recent תוכל למצוא בתפריט המשנה
.Go שבתפריט Folders

חלון Finder נוסף

על מנת לפתוח חלון Finder נוסף, יש 
 New Finder Window לבחור בפקודה

.File מתפריט

חיפוש
מערכת ההפעלה מאפשרת לחפש 

פריטים במספר דרכים:
הפעלת הפקודה Find שבתפריט File או 

.Command+F שימוש בקיצור המקשים

אפשרות נוספת היא הקלדת שם 
הפריט המבוקש בשדה החיפוש 

.Finder-שבחלון ה

שימוש במנוע החיפוש Spotlight.יתרונו 
של מנוע החיפוש הוא בכך שניתן 

למצוא קובץ גם בהתאם לתוכנו ולא 
רק בהתאם לתכונותיו.

 עוד על אפשרויות החיפוש,
בהמשך החוברת.

Applications תיק

.Mac OS X מומלץ להתקין או למקם את כל היישומים והתוכנות עבור מערכת ההפעלה Applications בתיק

Devices

Shared

Places

Search For

 

Library תיק

במערכת הפעלה Mac OS X שלושה תיקי ספרייה - אחד בתוך תיק System ובו ממוקמים הפריטים החיוניים להפעלת 
המערכת, תיק ספרייה שני מכיל קבצים המשמשים את כל המשתמשים במערכת )פונטים, קובצי תמיכה בתוכנות, 

 רקעי מכתבה ועוד( ותיק ספרייה שלישי הממוקם בתוך תיק המשתמש.
תיק הספרייה של המשתמש מכיל את העדפותיו האישיות של המשתמש, תיק פונטים אישי, הגדרות העדפות של תוכנות, 

סימניות של דפדפני אינטרנט וכדומה. 
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Finder-אפשרויות תצוגה ב
את הפריטים בתיקיות השונות ניתן להציג בארבע שיטות: כדמויות, כרשימה, כטורים או Cover Flow. את סדר הפריטים בתצוגת 

.View שבתפריט Arrange דמויות או רשימה ניתן לארגן באמצעות תפריט המשנה

סימון מספר פריטים מרשימה

ניתן לבחור מספר פריטים מרשימה 
בשתי דרכים:

א. סימון פריט כשלהו ברשימה, 
החזקת מקש Shift ולחיצה על פריט 
אחר. פעולה זו תסמן, בנוסף לשני 

הפריטים, גם את כל פריטי "הביניים".

ב. סימון פריט כשלהו ברשימה, 
החזקת מקש Command )תפוח( 

ולחיצה על פריט אחר. פעולה זו 
תוסיף את הפריט ה"חדש", לבחירה 
מבלי לסמן את כל פריטי "הביניים".

ביטול סימון פריט מרשימה

כדי לבטל סימון פריט מרשימה יש 
ללחוץ עליו תוך כדי לחיצה על מקש 

Command. לחיצה על פריט מסומן 
תוך כדי לחיצה על מקש Shift, תבטל 
את הסימון לכל הפריטים שמתחתיו 

ברשימה.

Finder שינוי העדפות

בהעדפות ה-Finder ניתן לקבוע אילו 
דמויות יוצגו בצידו השמאלי של החלון: 

כוננים חיצוניים, מכתבה, תיק הבית 
ותיק התוכנות. בנוסף, ניתן לקבוע 

הצגת כונן קשיח על המכתבה, פתיחת 
חלון חדש, תוויות, הודעות אזהרה ועוד.

הוספת פריטים לסרגל הצידי

ניתן לגרור קבצים, תיקים או תוכנות 
לסרגל הצידי של החלון, בדומה לגרירתם 

ל-Dock. קיצור הדרך מאפשר לפתוח 
אותם בצורה מהירה. שים לב שניתן 

.Places לגרור את הפריט רק לקטגוריית

הצגת הפריטים כדמות מציגה את דמות התיק או התוכנה. 
הקלקה כפולה על הדמות של תיק מציגה את תכולת התיק 
באותו חלון. הקלקה כפולה על דמות תוכנה מפעילה אותה.

הצגת הפריטים בטורים מציגה את "מסלול" התיקים עד 
הפריט המבוקש, כשנקודת המוצא היא הכונן הקשיח. 

הפריטים בכל תיק מוצגים לפי סדר הא'-ב'. צורת תצוגה 
זו )גם אם היא מעט מוזרה בתחילה( היא המהירה ביותר 

וחוסכת פתיחת חלונות מיותרים בחיפוש אחר קובץ.

הצגת הפריטים כרשימה מציגה את הפריטים ברשימה, אותה 
ניתן למיין לפי שם, תאריך יצירה, סוג ועוד. הקלקה כפולה 

על תיק מציגה את תכולתו.

שיטת תצוגה זו מאפשרת לגלול בין הפריטים השונים בתיק, תוך 
הצגת תכולת הקובץ בחלון ה-Finder עצמו.

על מנת לצפות בתכולתו של כל מסמך על מסך מלא, אין צורך 
לפתוח את התוכנה בה נוצר הקובץ. מספיק ללחוץ על כפתור 

Quick Look )דמות העין בסרגל הכלים(.

Cover Flow List

Columns Icons
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בתוך תיק הבית ממוקמים מספר תיקים בהם ניתן לשמור קבצים על מנת לארגן את העבודות ביתר 
קלות ונוחות. ניתן להשתמש בתיקים אלו או ליצור תיקים חדשים.

ת
בי

ה
ק 

תי

Documents

תיק לשמירת מסמכים שאתה יוצר. ניתן ליצור תיקי משנה בתוך תיק זה ולמיין את הקבצים. 

Desktop

 .Mac OS X קבצים שנשמרו על מכתבת מערכת

Downloads

.Mail תיק בו נשמרים אוטומטית קבצים שאתה מוריד מהאינטרנט או דוא"ל שהורדת מתוכנת

Library

בתיק זה ממוקמים הפונטים, התוספים, העדפות המערכת ופריטים נוספים השייכים למשתמש זה בלבד.

Movies

 .iMovie תיק לשמירת סרטונים שייבאת ממצלמת הווידאו שלך וערכת באמצעות תוכנת

Music

.iTunes תיק לשמירת קובצי מוזיקה שהוספת לתוכנת

Pictures

.iPhoto-תיק לשמירת תמונות שייבאת ממצלמה דיגיטלית, הורדת מהאינטרנט או כאלה ששילבת ב

Public

תיק זה מיועד להעברת קבצים בין משתמשים במערכת. את הקבצים ניתן למקם בתיק Drop Box, כך שרק בעל 
החשבון יראה אותם ולא כל המשתמשים במחשב.

Sites

 .Web Sharing תיק זה מיועד לשמירת דפי אינטרנט בהם ניתן לצפות באמצעות
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עוד קצת על הבית
בכל פעם שאתה יוצר משתמש חדש במערכת, אתה יוצר עבורו גם תיק בית חדש. בתיק הבית יכול כל משתמש למקם את הפריטים 

האישיים שלו, כמו קבצים אישיים, תמונות משפחתיות, פונטים שרכש, סרטי וידאו משפחתיים ועוד.

שם קצר/שם ארוך
כאשר אתה יוצר משתמש חדש )זכור שרק מי שהוגדר כמנהל מערכת יכול ליצור משתמש חדש(, אתה צריך להגדיר 

עבורו שם ושם קצר. השם הוא השם שיופיע כאשר מתחברים אל המשתמש. השם הקצר הוא זה שיופיע ברשת.
את השמות תוכל לשנות בכל עת שתרצה, אולם מומלץ שלא לשנות את השם הקצר.

Go תפריט
באמצעות תפריט Go של ה-Finder תוכל לבצע ניווט מהיר בין התיקים השונים. בתפריט זה פקודות 

)עם קיצורי מקשים( לתיקים השימושים ביותר, כמו תיק הבית והתוכנות. בנוסף, נמצא בו תפריט משנה 
של התיקים האחרונים אותם פתחת.

Go to Folder הפקודה
פקודה זו מאפשרת לך להקליד את המסלול לתיק אותו אתה מחפש. הסימן ~ מסמן שתחילת 

המסלול היא תיק הבית שלך, בין תיקי המשנה יש להוסיף לוכסן )/(.
לדוגמה, אם ברצונך להגיע לתיק בשם work הממוקם בתיק Documents שבתיק הבית שלך, המסלול 

יראה כך: Documents/work/~. לחיצה על כפתור Go תפתח את התיק המבוקש.

Public תיק
מערכת הפעלה Mac OS X שמה דגש על אבטחת המידע שלך. המטרה היא שאף אחד לא יוכל לראות את 

הקבצים האישיים שלך, להעתיק אותם או לשנות אותם בלי רשותך. תיק Public, הממוקם בתיק הבית שלך, הוא 
אחת הדרכים הטובות ביותר להגן על פרטיותך:

כל מי שמתחבר למחשב שלך כאורח )Guest( יכול להיכנס לתיק זה ולקבל הרשאות קריאה בלבד. מתחבר שכזה, יכול לראות 
את תכולת התיק, להעתיק את תכולתו אליו אך לא לבצע בו ובקבצים שבתוכו כל שינוי.

 .Drop Box בתוך תיק זה תיק נוסף העונה לשם Apple לא ניתן להעביר קבצים ממחשב אחר. לצורך כך יצרהPublic  בנוסף, לתיק
לתוך תיק זה יכול כל אחד "לזרוק" קבצים אולם תכולת התיק תוצג לך בלבד.

שים לב!
 .)Shared Folder( ניתן למצוא, מתחת לכותרת החלון, שורה מודגשת ועליה מצויין שזהו תיק משותף ,Public בעת פתיחתו של תיק

במילים אחרות, Apple מזכירה לך לא להשתמש בתיק הזה לשמירת קבצים...

שינוי שם הבית
כפי שנכתב, שינוי שם הבית יכול 
לגרום לבעיות בעבודת המערכת. 

במידה ובכל זאת שינית את שם הבית 
ונתקלת בבעיות, פנה לאיש התמיכה 

שלך על מנת לתקן את הבעיה.

הקלדת מסלול לתיק
על פניו אפשרות זו נראית מסורבלת 
ולא נוחה. הנה טיפ שעשוי להאיץ את 

מהירות ההקלדה: המערכת מזהה 
אוטומטית כל שם של תיק הממוקם 

בה. לכן, אחרי שהקלדת שתיים-שלוש 
אותיות, הקש על מקש tab, המערכת 

כבר תשלים את שם התיק.

אבטחה והרשאות
אחת הבעיות איתן מתמודדת כל 

מערכת הפעלה )גם של המקינטוש 
וגם מערכות הפעלה אחרות( היא 

אבטחת המידע במחשב.
אחת הדרכים להגן על המידע היא 

הגדרת הרשאות גישה לתיקים וקבצים 
במערכת. באופן אוטומטי, המערכת 
חוסמת את הגישה של משתמשים 

אחרים לתיקים שנוצרו על ידה בתיק 
 Music, Documents, הבית, כמו תיקי

Movies וכדומה.
לעומת זאת, לתיקים שאתה יוצר 

בתיק הבית, הגישה פתוחה בפני כולם. 
לכן, מומלץ להשתמש בתיקים של 
המערכת או לשנות את ההרשאות 

לתיקים שאתה יוצר באופן כזה 
שאחרים לא יוכלו לראות או לשנות 

את תוכנם.

)עם קיצורי מקשים( לתיקים השימושים ביותר, כמו תיק הבית והתוכנות. בנוסף, נמצא בו תפריט משנה 
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כדי לשנות את הקביעות במחשב יש לבחור בפקודה System Preferences שבתפריט התפוח. הפעלת 
הפקודה תציג חלון ובו מספר דמויות שלחיצה על כל אחת מהן פותחת חלון קביעות בנושא אחר 

)תצוגה, קול, אבטחה, הדפסה, קביעות רשת וכדומה(.
ת

כ
ר
ע

מ
ה

ת 
פו

ד
ע

ה
חיפוש בתוך ההעדפות. העדפות בהן 

נמצאה התאמה לחיפוש יודגשו

העדפות אישיות

העדפות חומרה

העדפות 
תקשורת ורשת

העדפות מערכת 
הפעלה

לחץ על כפתור זה כדי לחזור 
ולראות את כל ההעדפות
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הצגת כל לוחות ההעדפות
לחיצה על כפתור Show All בחלון 

ההעדפות תעביר אותך מהלוח הנוכחי 
לתצוגת כל הלוחות.

חזרה ללוח קודם
במידה ועברת בין מספר לוחות 

העדפות, תוכל להשתמש בדמויות 
החיצים שבצידו השמאלי- עליון של 
החלון על מנת לחזור ללוחות בהם 

היית קודם.

חיפוש בלוחות העדפות 
הקלדת מילה בשדה החיפוש של חלון 

ההעדפות, תדגיש את הלוחות בהן 
המילה קיימת.

קבלת גישה לקביעות
אם הקביעות בחלון מעומעמות 
ודמות המנעול נעולה, לחץ על 

המנעול והקלד שם וסיסמת מנהל 
.)Administrator(

שפה מובילה 
שפה מובילה היא השפה בה מוצגים 

תפריטי המערכת, מנשקי תוכנות שהן 
חלק ממערכת ההפעלה ועוד. ברירת 
המחדל היא שאנגלית תהיה השפה 

המובילה. אם ברצונך בשפה מובילה 
 .International אחרת, פתח לוח העדפות

 Language לחץ על כפתור הקטגוריה
וגרור את השפה הרצויה כלפי 

מעלה ברשימה - כך שתהיה השפה 
 Log out העליונה. כעת בחר בפקודה

שבתפריט התפוח ולאחר מכן התחבר 
שנית )Log in( לאותו החשבון. במידה 
והמערכת מכילה את מנשקי השפה 

שבחרת, הם יוצגו כעת.

Personal - העדפות אישיות

Appearance
קביעות תצוגת המערכת, כמו צבע ההדגשה, מיקום חיצי הגלילה, מספר פריטים אחרונים, החלקת פונטים ועוד.

Desktop & Screen Saver
הגדרת רקע מכתבה ושומר מסך. ניתן לבחור רקע מכתבה מתוך תמונות מוכנות או לבחור תמונה אישית.

כדאי לשים לב שהחלפה אקראית של רקע המכתבה או רקע מכתבה רעשני עלולים לגרום לכך שצבעוניות פריטים 
במסמכים תאבד מאמינותה.

 לשומר המסך ניתן להגדיר מתי יתחיל לפעול ולבחור עבורו "פינה חמה" )Hot Corner(. בקטגוריית אבטחה )Security( ניתן 
להגדיר שלאחר שהמחשב "נרדם", ניתן יהיה להעיר אותו רק באמצעות הקלדת סיסמה.

Dock
מאפשר להגדיר את גודלו של ה-Dock, את מיקומו, את אופן תצוגת הפריטים בעת שהסמן חולף מעליהם, האם הוא 

יוצג כל הזמן או רק במידה וסמן העכבר עובר מעליו ועוד.

Exposé & Spaces
 Exposé מאפשר הסתרה זמנית של חלונות Finder פתוחים, חלונות תוכנה, מסמכים וכדומה.

 Spaces .ניתן לקבוע גם את פינות המסך כ"נקודות חמות", שמעבר מעליהן עם הסמן יבצע את אחת מהפעולות האלו
מאפשר "לפצל" את המכתבה למכתבות שונות - בהתאם לצרכיו של המשתמש.

לדוגמה, ניתן ליצור מכתבה עבור תוכנות אינטרנט, מכתבה למשחקים, מכתבה למוזיקה ואחת לתוכנות משרדיות.
ניתן לעבור בין המכתבות בקלות, לשנות את תכולתן או לבטל אותן ולהשתמש במכתבה אחת )כרגיל(.

International
באמצעותו ניתן לקבוע באיזה שפות ניתן יהיה לעבוד )להקליד מלל, לבחור לוח שנה, תמיכה בקידודי שפה וכדומה(.

Security
לוח זה מאפשר אבטחת המחשב בכמה דרכים: הצפנת תכולת תיק הבית, הקלדת סיסמה בזמן הערת המחשב, 

יציאה אוטומטית מהמערכת אחרי מספר דקות שלא נעשה בו שימוש ועוד.

Spotlight
Spotlight מאפשר לך לחפש בתוך קבצים, תיקים וכוננים אחרים, למיין את התוצאות ולשמור תיקים חכמים.

בגירסה זו של המערכת ניתן לבצע חיפוש מהיר ביותר מקומות מבעבר. באמצעות לוח ההעדפות ניתן לקבוע את סדר 
הפריטים בתוצאות החיפוש ולמנוע חיפוש במקומות אחרים כדי לשמור על פרטיות.
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Hardware -העדפות חומרה

Bluetooth
מאפשר "לזווג" בין המחשב למכשירים חיצוניים כגון מקלדת, עכבר, מכשירים סלולריים וכדומה, התומכים 

בהתקן Bluetooth.מחשבים בהם אין התקן כזה לא יראו לוח העדפות זה.

CDs & DVDs
באמצעות לוח זה ניתן לקבוע מה יקרה לאחר הכנסת תקליטור )CD/DVD( לכונן המחשב.

Displays
הגדרת רזולוציית המסך, בהירות, קביעות צבע, אירגון מספר צגים המחוברים למחשב ועוד. 

Energy Saver
הגדרת הזמן עד הרדמת הצג או מעבד המחשב והגדרת זמן כיבוי והדלקה אוטומטיים של המחשב.

Keyboard & Mouse
הגדרת מהירות התגובה של העכבר, משטח העקיבה והמקלדת. בנוסף, מאפשר לוח העדפות זה לקבוע קיצורי 

מקשים יחודיים לתוכנות או השבתת קיצורי מקשים.

Print & Fax
הוספת מדפסת, מעקב אחר הדפסה, הגדרת פקסים נכנסים ואפשרות לשיתוף מדפסת או מודם-פקס עם 

משתמשים אחרים.

Sound
שינוי עוצמת הצליל של המחשב, אפקטים קוליים או צליל כניסת/יציאת מכשירים חיצוניים.

סידור לפי אלף-בית או קטגוריות 
 View - Organize באמצעות פקודת

Alphabetically ניתן להציג את לוחות 
ההעדפה בסדר האלף-בית. באמצעות 

 View - Organize by Categories פקודת
ניתן להציג את לוחות ההעדפה לפי 
קטגוריות. בנוסף, תפריט View מציג 

את כל לוחות ההעדפה, וניתן לפתוח 
כל אחד מהם על ידי בחירתו בתפריט.

הסרת לוח העדפות צד-שלישי 
ישנן תוכנות חיצוניות או חמרה 

 )Apple חיצונית )שאינן של חברת
המתקינות לוח העדפות משלהן. 

במידה וברצונך להסיר אותו, החזק 
את מקש Control ולחץ עם העכבר 
על דמות הלוח. מהתפריט שיפתח, 

בחר בפקודה Remove. שים לב שאחרי 
הסרת הלוח, יתכן שיחול שיבוש 

בעבודה עם התוכנה/חומרה או שהיא 
לא תעבוד כלל.
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Internet & Network - העדפות אינטרנט ורשת

.Mac
באמצעות לוח זה ניתן ליצור ולהגדיר חשבון באתר חברת Apple. חשבון Mac. )דוט-מק( מעניק למשתמשים בו 

שירותים שונים ומגוונים כגון גיבוי ברשת, סינכרון, לוח פגישות אישי וכדומה. השירות הוא שנתי ובתשלום )למעט 
חודשיים התנסות חינמית...(.

Network
קביעות התחברות לרשת. מערכת ההפעלה מאפשרת לך התחברות אלחוטית, באמצעות Ethernet, FireWire ומודמים 

מסוגים שונים. ניתן להגדיר מספר קביעות שונות )multiple network conections( ולשמור מיקום )location( עבור כל אחת 
מהקביעות, כמו בית, משרד, בית קפה וכדומה.

QuickTime
הגדרת נגן QuickTime לניגון סרטים מהאינטרנט. הגדרת סוגי הקבצים שיפתחו באמצעות QuickTime, מהירות החיבור 

.QuickTime Pro לאינטרנט ורכישת

Sharing
הפעלת שיתוף קבצים, כך שאנשים נוספים ברשת יוכלו לגשת לתיק המשותף, הפעלת שיתוף אינטרנטי 

)Web Sharing(, שיתוף מדפסות, שיתוף מסכים, התחברות מרחוק ועוד.

.Mac חשבון
חשבון שכזה מאפשר לך תא בגודל 

של עד 10GB בשרת של Apple. בשרת 
זה אתה יכול לגבות את החומרים 

שלך, במידה וברשותך מספר מחשבים 
- תוכל לסנכרן בינהם באמצעותו, 
ועוד. בנוסף, תזכה בהטבות שונות 

ומשונות, חשבון דואר נוסף ותוכנות 
חינמיות.

שיתוף קבצים
על מנת שאחרים יוכלו להתחבר אל 

המחשב שלך ולהעתיק ממך או אליך 
קבצים, עליך להפעיל את שיתוף 

הקבצים )File Sharing( בלוח העדפות 
Sharing. במידה ואפשרות זו אינה 

מסומנת, משתמשים אחרים לא יראו 
אותך ברשת.
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System - העדפות מערכת

Accounts
הוספת חשבון משתמש חדש, שינוי הגדרות לחשבון משתמש קיים, הגדרת סוג החשבון ועוד.

Date & Time
באמצעות לוח זה ניתן להגדיר את התאריך הנוכחי, את השעה, את אופן תצוגת השעה במחשב ואת אזור הזמן של 

המחשב. הגדרת אזור זמן חשובה למקרים בהם יש צורך בסנכרון עם מחשבים הנמצאים באזור זמן אחר.

Parental Control
מאפשר לקבוע הגבלות למשתמש מנוהל, כמו באילו תוכנות הוא יוכל לעבוד, עם מי הוא יצ'וטט, לאיזה אתרים 

יגלוש, מתי המחשב יופעל ויכבה ועוד.

Software Update
.Mac OS X חלון זה מאפשר לקבוע עדכון אוטומטי לתוכנות המהוות חלק ממערכת ההפעלה

Speech
מאפשר זיהוי קולי של פקודות והגדרות )באנגלית בלבד( ומקריא מלל, כמו הודעות אזהרה )באנגלית בלבד(.

Sartup Disk
מאפשר לבחור את מערכת ההפעלה והכונן ממנו יופעל המחשב.

Time Machine
מאפשר לגבות את כל הקבצים הנמצאים במחשב לכונן קשיח אחר. ברירת המחדל היא גיבוי כל שעה. באמצעות 

תוכנת Time Machine ניתן לשחזר את הקבצים בשעת הצורך.

Universal Access
מאפשר לכבדי ראיה או בעלי נכות מוטורית להגדיר את המערכת כך שניתן יהיה להפעיל אותה בקלות רבה.

עדכון המערכת 
בעת קניית מחשב תקבל גם את 

מערכת ההפעלה הבסיסית על גבי 
תקליטור DVD. חברת Apple מאפשרת 

לך לעדכן את המערכת גם לאחר 
מכן, באמצעות רשת האינטרנט. 

בדרך זו תוכל לקבל עידכוני אבטחה, 
חידושים בתוכנות Apple, לעדכן את 

התוכנה שב- iPodשלך ועוד ועוד והכל, 
כמובן ללא חינם אין-כסף.

באמצעות בחירת לוח העדפות 
Software Update ולחיצה על כפתור 
Check Now תוכל לבדוק מה חדש.

הפעלת המחשב ממערכת אחרת
ראשית, חשוב לזכור שלא ניתן להתקין 

שתי גירסאות של מערכת ההפעלה 
Mac OS X על אותו כונן או מחיצה, אבל 
בהחלט ניתן להתקין אותן על מחיצות 

או כוננים נפרדים. אם ברצונך להפעיל 
את המחשב ממערכת ההפעלה 

האחרת )לדוגמה, גירסה קודמת(, הצג 
את לוח העדפות Startup Disk והתחל 

.)Restart( את המחשב
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Mac OS X עברית במערכת ההפעלה
את הגדרות העברית במערכת יש לקבוע בלוח העדפות International. ללוח עצמו שלוש קטגוריות, באמצעותן ניתן לראות 

מנשקים בעברית, לקרוא ולכתוב בעברית בתוכנות השונות ועוד. להבדיל ממערכות הפעלה קלאסיות, הפעם אין צורך בהתקנה 
מיוחדת כדי לקבל תמיכה בעברית.

כדאי לדעת! בסיום התקנת המערכת, כאשר אתה מגדיר את המשתמש הראשון, תוכל להגדיר שאתה גר בישראל 
ושאתה משתמש בעברית כשפת כתיבה, ובכך לחסוך את הגדרת שפת ההקלדה לאחר מכן.

הגדרת מקלדת עברית

כדי שניתן יהיה להקליד עברית, יש לבחור את הלוח International מתוך העדפות המערכת )System Preferences(. לאחר מכן יש 
.Hebrew ולסמן את האפשרות Input Menu לבחור בטאב

.Hebrew - QWERTY ולא מקלדת Hebrew שים לב! בארץ נהוגה מקלדת

מעבר בין שפות

כדי לעבור לכתיבה מאנגלית לעברית )או 
בין כל שפה אחרת( יש ללחוץ על מקש 

.)Space( ומקש רווח )תפוח( Command

כיוון כתיבה מימין לשמאל
 iChat או TextEdit, Mail תוכנות כמו

מאפשרות קביעת כיוון כתיבה מימין 
לשמאל: מקם את סמן המלל בגוף 

המסמך )או המכתב( לחץ על 
 CTRL המקש הימני בעכבר או מקש

ומהתפריט הקופץ בחר בפקודה 
.Writing Direction - Right to Left

עברית ויוניקוד
במערכת הפעלה Mac OS X העברית 

נכתבת בקידוד Unicode. זהו תקן 
בינלאומי עבור יצרני הפונטים בכל 

העולם. התקן קובע היכן תמוקם 
עברית בפונטים הנשמרים בתקן זה, 

מה שמאפשר יצירת פונט המכיל 
עשרות שפות. במערכות הפעלה 

.MacHebrew קודמות, התקן לעברית היה

פונט המערכת בו כתובים התפריטים 
והחלונות השונים במערכת ובו 
ניתן לכתוב בעברית בתוכנות 

השונות )TextEdit, Address Book(, הוא 
.Lucida Grande

סימון מקלדת עברית
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מבנה תאריך, זמן ומספרים

כדי לקבוע את מבנה התאריך )והאפשרות להציג אותו בעברית(, הזמן ומספרים, יש לבחור את הלוח International מתוך העדפות 
.Formats לאחר מכן יש לבחור בקטגורייה .)System Preferences( המערכת

 .Israel (Hebrew) ולבחור מהתפריט את האפשרות Show all regions כדי שהתאריכים במערכת יוצגו בעברית, יש לסמן את האפשרות
.Time בקטגוריית Customize כדי לשנות את מבנה הצגת השעות, יש להקליק על כפתור

כדאי לשים לב, ברירת המחדל היא לוח שנה אזרחי )גרגוריאני(, אולם בתפריט ניתן לבחור גם בלוח שנה עברי.

תמיכה נוספת בשפות

כדי להציג מנשקי תוכנות של Apple )או של תוכנות צד-שלישי( בשפה 
אחרת מאנגלית, יש לבחור בקטגוריית Language. במידה והשפה 

הרצויה כבר נמצאת ברשימה, יש לגרור אותה לתחילת הרשימה, 
להתנתק )Log out( ולהתחבר )Log in( לחשבון שוב.

 Edit List… כדי להפעיל תמיכה נוספת בעברית, יש להקליק על כפתור
ומרשימת השפות לסמן את העברית. בנוסף, אחרי הגדרת עברית 

 Hebrew (Mac OS) בחלק זה, תוכל לבחור בקידודי עברית נוספים, כמו
עבור קבצים שנוצרו במערכות הפעלה ישנות יותר.

 Israel (Hebrew) בחירה באיזור

מבנה תאריך

לוח שנה

מבנה שעה

מטבע מקומי
יחידות מידה

הקלדה בשפות נוספות
מערכת הפעלה Mac OS X מאפשרת 
הקלדה בעשרות שפות, ללא צורך 

בהתקנת תמיכה נוספת. כדי שניתן 
יהיה להקליד בכל אותן שפות, יש 

לסמן את הדגל שלהן תחת הקטגורייה 
.Input Menu

תאריכים בעברית
 ,Israel (Hebrew) אחרי שהוגדר אזור

תוכל לראות שהתאריך במערכת הוא 
 iCal בעברית בכל מקום, כמו בתוכנת

או בחלונות Finder. במידה וברצונך 
בתמיכה מוגברת לשפה אחרת 

)רומנית למשל(, בחר בסקריפט עבור 
שפה זו.

מבנה זמן
הגדרות נוספות למיבנה זמן תוכל 
.Date & Time לקבוע בלוח העדפות

קידודי עברית נוספים
בנוסף לאפשרות הצגת מנשקים 

בשפה אחרת, הגדרת עברית 
בקטגוריית Langauge מאפשרת 

להוסיף קידודי עברית נוספים ותמיכה 
מוגברת בעברית עבור תוכנות כמו 

Mail או TextEdit, הנאלצות להתמודד 
עם קידודים ממקורות אחרים ולא רק 

.Mac OS X-ממקינטוש או מ
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קביעת תצוגת תאריך וזמן בסרגל התפריטים

תוכל להגדיר האם השעון יוצג כדיגיטלי )ספרות( או אנלוגי, האם 
יוצגו שניות, הצגת היום בשבוע, סמן הפרדה מהבהב בין השעות 
לדקות, שעון של 24 שעות )השעה 1:00 אחה"צ תוצג כ-13:00( 

והכרזת הזמן )באנגלית( כל פרק זמן שתקבע.

כדאי לדעת! במידה ובחרת באזור Israel (Hebrew) בלוח העדפות 
International, אפשרות הצגת AM/PM תהיה מושבתת בחלון זה.

)Date & Time( הגדרת תאריך וזמן
קביעת התאריך והזמן אותם מציגה מערכת ההפעלה מתבצעת 

.)System Preferences( בהעדפות המערכת Date & Time בלוח

קביעת זמן ותאריך

לחיצה על לשונית Date & Time מאפשרת לקבוע את הזמן והתאריך 
אותם תציג המערכת, כמו גם אפשרות סינכרון מול שרת זמן.

קביעת אזור זמן בסיום ההתקנה

בסיום התקנת מערכת ההפעלה, 
כאשר אתה יוצר את המשתמש 

הראשון, תוכל לקבוע גם אזור הזמן 
בו המערכת תשתמש. כאמור, מומלץ 
בחום להשתמש באזור הזמן המקומי.

אזור זמן בחו"ל

במידה ואתה לוקח את המחשב שלך 
)הנייד, מן הסתם( לנסיעה בחו"ל, 

במקום לנסות ולכוון את השעון 
במערכת, שנה את אזור הזמן. 

קביעת אזור זמן

כדי להגדיר את אזור הזמן, יש ללחוץ על לשונית Time Zone ולבחור 
.Jerusalem-Israel באזור הרצוי. אזור הזמן של ישראל הוא

חשוב לדעת! קביעת אזור זמן חשובה לסנכרון בין שרתי דואר שונים. 
היות ושעון החורף/קיץ הישראלי מעודכן במערכת, אין צורך לבחור 

באיזורי זמן אחרים.
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מנוע החיפוש של מערכת ההפעלה מאפשר לך לחפש במהירות אחר כל דבר המאוחסן במחשב שלך 
בתוך כל מה שמאוחסן במחשב שלך.

Spotlight
הקלדת מילה או מספר מילים תציג 

במהירות את תוצאות החיפוש, 
מחולקות לפי קטגוריות

הקלדת מילה או מספר מילים בחלון Finder תאפשר לך לקבוע היכן 
יתבצע החיפוש ולהגדיר קטגוריות חיפוש מתקדמות
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Spotlight חיפוש באמצעות
ייחודו של מנוע חיפוש Spotlight הוא בכך שהוא מסוגל לחפש לא רק לפי שם או סוג הקובץ, אלא גם לפי מידע המוצמד לקובץ 

)metadata(, מילות מפתח שהצמדת, מילים בתוכן המסמך עצמו ועוד.

אפשרויות החיפוש של Spotlight מוטמעות בכל המערכת, החל משדה החיפוש של Spotlight, הממוקם באופן קבוע בפינה הימנית של 
סרגל התפריטים העליון, עבור לפקודת החיפוש )Find( של המערכת, חיפוש בתוך העדפות המערכת, בתוכנות Mail ו-Address Book ועד 

למחשבים המחוברים למחשב שלך.

על מנת להתחיל את החיפוש, לחץ על סמן זכוכית המגדלת של Spotlight והקלד מילת חיפוש )בכל שפה(. מיד תוכל לראות את 
התוצאות, מחולקות לקטגוריות )מסמכים, תמונות, דוא"ל וכדומה(. מספר התוצאות מוצג בראש התפריט. הקלקה עליו תפתח חלון בו 

 .Finder-תוכל לראות את כל התוצאות, מחולקות גם הן לקטגוריות. אפשרות נוספת היא הקלדת מילת חיפוש בשדה החיפוש של חלון ה
בחלון זה ניתן להגדיר היכן החיפוש יתבצע: בתיק, מחיצה, כונן או במחשבים המחוברים למחשב שלך, למקד את החיפוש ולבסוף לשמור 

את תוצאת החיפוש כתיק חכם.

Spotlight לוח העדפות
 Spotlight באמצעות לוח ההעדפות של

תוכל לקבוע את קטגוריות החיפוש 
והסדר בו הן יוצגו.

בנוסף, תוכל לקבוע היכן Spotlight לא 
תחפש, כדי לשמור על פרטיותך.

על ידי גרירת הקטגוריות תוכל לקבוע 
את סדר התוצאות. ביטול הסימון ליד 

אחת הקטגוריות מבטלת את אפשרות 
החיפוש בקטגוריה זו.

כדי למנוע חיפוש בתיקים מסויימים, 
הקלק על קטגורייה Privacy והוסף את 
שמות התיקים בהם לא יתבצע חיפוש.

מילת החיפוש
הצגת חלון ובו כל תוצאות החיפוש

האפשרות הסבירה ביותר )לדעת מנוע החיפוש(

התוצאות 
מחולקות 
לקטגוריות

Finder חיפוש בתוך חלון

מילת 
החיפוש

היכן יתבצע
החיפוש

חיפוש לפי
תכולה או שם

הוספת קטגוריה 
ושמירת תוצאת 

חיפוש
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)System Preferences( חיפוש בהעדפות המערכת
באמצעות שדה החיפוש הממוקם בפינה הימנית של חלון העדפות המערכת )System Preferences( תוכל למצוא במהירות היכן 

להגדיר כל דבר במערכת, כמו שינוי רקע המכתבה, קביעת שיתוף קבצים, הפעלת AppleTalk, אזור זמן וכדומה. הקלד את מילת 
החיפוש )גם כזו הלקוחה מעולמם של משתמשי Windows( ולוח ההעדפה בו ממוקמת ההגדרה הרצויה יודגש.

Finder חיפוש בחלון
באמצעות שדה החיפוש בחלון ה-Finder )או הפקודה File - Find( ניתן לבצע חיפוש ממוקד - בשרתים, במחשב, בתיק הבית 

ומקומות נוספים. ניתן להוסיף קטגוריות, כמו תאריך יצירה, סוג הקובץ, תאריך עדכון ועוד. לחיצה על כפתור Save שומרת את 
תוצאות החיפוש כתיק חכם. 

מילת חיפוש

מילת חיפוש

תוצאת החיפוש מודגשת

הוספה או הסרה של 
קטגוריות חיפוש

הצגת פרטים נוספים

כדי לראות פרטים נוספים אודות אחת 
מתוצאות החיפוש, בחר באפשרות 

 .Show All

מציאת קבצים נסתרים
מערכת הפעלה Mac OS X מכילה 
מספר רב של קבצים אשר אינם 

נראים בחלונות הרגילים. לרוב, שמם 
של קבצים אלו מתחיל בנקודה ).(. 

כדי לאתר קבצים נסתרים, הוסף 
קטגוריה בחלון החיפוש. לחץ על 

תפריט הקטגוריה ובחר ב-Other. בחלון 
שנפתח בחר ב-Visibility וסגור את 

החלון. בתפריט החדש בקטגוריה בחר 
.Invisible Items באפשרות

בחר את המקום בו תרצה לחפש 
והחיפוש יתחיל מיד. לחיצה על תוצאת 

החיפוש מציגה את מיקומה. 

חלונות חיפוש נוספים
ניתן לחפש גם בחלון הפקודה פתח 
)Open( או שמור )Save( של תוכנות. 

לדוגמה, אם ברצונך למצוא במהירות 
מסמך שיצרת בתוכנת TextEdit, פתח 

את התוכנה, בחר בפקודה פתח 
.)File( מתפריט הקובץ )Open(

בחלון שיפתח הקלד מילת חיפוש 
בשדה המיועד והקובץ יאותר 

במהירות. בצידו השמאלי של החלון 
מוצגים הכוננים, תיק הבית והתיקים 
האחרים של חלון Finder. סימון אחד 

מהם יבצע את החיפוש רק בו.

היכן יתבצע
החיפוש
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)Smart Folders( תיקים חכמים
תיקים חכמים נוצרים משמירה של תוצאות חיפוש, כך שלא תצטרך לחפש שוב ושוב אחר אותם פריטים במחשב. לאחר שהחיפוש 
הושלם, לחיצה על כפתור Save פותחת חלון בו ניתן להקנות שם לתיק, לקבוע היכן הוא ישמר והאם הוא יוצג בסרגל הצידי. היתרון 

בתיק חכם, הוא שכל פעם שמתווסף קובץ המתאים להגדרת החיפוש, הוא "מוכנס" אוטומטית לתיק, כך שאין צורך לחזור שוב ושוב על 
חיפושים שכאלה. לדוגמה, אם הגדרת תיק לקבצים בעלי סיומת jpg, יתווסף לתיק זה כל קובץ חדש בעל אותה סיומת. במידה ותסיר 

קובץ מהמחשב, הוא יימחק אוטומטית גם מהתיק החכם.

יצירת תיק חכם חדש

ניתן להפוך כל תוצאת חיפוש ב-Finder לתיק חכם על ידי הקלקה על כפתור Save. בחירה בפקודה File - New Smart Folder פותחת חלון 
חיפוש ב-Finder ששמו New Samrt Folder. בחלון זה, כמו בחלון חיפוש רגיל, יש להקליד מילת )או מספר אותיות( חיפוש, להוסיף קטגוריות 

.Finder-חיפוש ולקבוע היכן הוא יתבצע. על מנת לחזור ולראות את תוצאות החיפוש, יש לסמן את התיק ואלה יוצגו בחלון ה

שמירה והקניית שם 
לתוצאות החיפוש

הצגת התיק החכם 
בסרגל הצידי

התיק החכם החדש

עריכת תיק חכם
כדי לשנות את הגדרות החיפוש של 

תיק חכם, סמן אותו בסרגל הצידי ובחר 
בפקודה Show Search Criteria מתפריט 

Actions )נראה כמו גלגל שיניים(. 
אפשרות נוספת היא לבחור בתיק 

החכם ולהקליד מילת חיפוש חדשה 
נוספת. מילה זו תצטרף אוטומטית 

כקטגוריית חיפוש נוספת לאלו 
שהגדרת קודם לכן.

תיקים חכמים בתוכנות נוספות
תיקים חכמים ניתן ליצור גם בתוכנות 
Mail ו-Address Book. בתוכנת Mail תוכל 

לקבוע קטגוריות מיון נוספות לאלו 
שניתן לקבוע באמצעות החוקים 

)Rules(. שים לב שהקבצים "לא באמת" 
נמצאים בתיק החכם, אלא מהווים 

מראה מקום עבורך, כך שהדוא"ל או 
הקובץ אינו כפול ואינו תופס מקום 

מיותר בכונן הקשיח.

Address Book מאפשרת לך ליצור 
קבוצות חכמות. לכל קבוצה ניתן 

להגדיר קריטריונים משלה, כמו כתובת 
מגורים, יום הולדת, תפקיד בחברה 

וכדומה, והכרטיסים החדשים יצטרפו 
אוטומטית לקבוצה במידה והם עונים 

על הקריטריונים. 
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Mac OS X מאפשרת להתאים את התצוגה וצורת העבודה לפי צרכיו של כל משתמש. הנה מספר דרכים 
.Finder-לשינוי תצוגת ה

ת
שי

אי
ה 

מ
א

ת
ה

לוח ההעדפות Desktop & Screen Saver מאפשר 
לקבוע את רקע המכתבה ואת שומר המסך 
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Finder-שינוי סרגל הכלים בחלון ה
בסרגל הכלים, הנמצא בכל חלון Finder, תוכל למצוא כבר מספר כפתורים המשמשים כקיצור לפקודות נפוצות, כמו אופן תצוגת 

החלון )דמויות, שורות, טורים או Cover Flow(, כפתור ליצירת תיק חדש, כפתור מחיקה וכדומה.
על מנת להוסיף כפתורים לסרגל הכלים )או לוותר על כאלה שכבר שם...(, יש לפתוח חלון Finder ולבחור בפקודה 

Customize Toolbar מתפריט View. הוספת כפתור מתבצעת באמצעות גרירת דמותו אל חלקו העליון של חלון ה-Finder. מחיקת 
.Done כפתור קיים מתבצעת על ידי גרירת הכפתור אל מחוץ לסרגל. לסיום, יש להקליק על כפתור

כפתורים מהם ניתן לבחור

כפתורי ברירת המחדל

תפריט אפשרויות תצוגה

ואחרי הוספת קיצור למידע ותיק חדשחלון ה-Finder לפני הוספת כלים חדשים

שינוי קביעות תצוגה

 Mac כדי לשנות את הצבעים של
OS X וצבעי ההדגשה, פתח את לוח 

.System Preferences-מ Appearance

שינוי גודל הדמות

כדי לשנות את גודל תצוגת הדמויות, 
 Show View Options בחר בפקודה

.View מתפריט

שינוי אפשרויות תצוגה כלליות

 Finder-כברירת מחדל, חלונות ה
משתמשים באפשרויות תצוגה כלליות. 
כדי לשנות קביעות אלו, בחר בפקודה 
Show View Options וסמן את האפשרות 

.All windows

שינוי אפשרויות תצוגה לחלון

אם ברצונך לשנות תצוגה של חלון 
 Show View אחד בלבד, בחר בפקודה

 This וסמן את האפשרות Options
.window only

תצוגת סרגל הכלים

שים לב לחלקו התחתון של חלון 
הכלים: תוכל לקבוע שהכלים יוצגו 
כדמויות ומלל )Icon & Text(, דמויות 

 Text( או כמלל בלבד )Icon Only( בלבד
Only(. בנוסף, כדי לחסוך במקום, תוכל 

.Use Small Size לסמן את האפשרות
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Mac OS X מאפשרת למספר אנשים להשתמש באותו מחשב, תוך אבטחת המסמכים והתוכנות בהם 
הם משתמשים. ניתן להגדיר משתמשים נוספים על ידי הוספת חשבונות חדשים. לכל משתמש ניתן 

.)Log in( להקצות סיסמה ייחודית לצורך התחברות לחשבון
ת

כ
ר
ע

מ
ב
ם 

שי
מ

ת
ש

מ

לכל משתמש יש תיק בית 
)Home( ששמו כשם המשתמש

לכל משתמש יש גישה 
)Shared( לתיק המשותף

ניתן לתת זכויות גישה למשתמשים נוספים לתיק 
הציבורי )Public(, על ידי הפעלת או הפסקת שיתוף 

)File Sharing( הקבצים

 Accounts על מנת ליצור משתמש חדש, יש לפתוח את לוח
שבהעדפות המערכת וללחוץ על אייקון הפלוס )+(.

כל משתמש יכול לקבוע כיצד תראה סביבת העבודה שלו 
)רקע מכתבה, גודל הסמלים בתיקיות, שפת מנשק ועוד(.
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)User( משתמש במערכת
מערכת הפעלה Mac OS X בנויה כך שמספר אנשים יוכלו לעבוד עליה, וכל אחד מהם יוכל להגדיר את סביבת העבודה המתאימה לו 

)רקע מכתבה, גודל המלל במערכת, צבעי הדגשה, קיצורים ועוד(. המערכת מבחינה בין חמישה סוגי משתמשים:

1 .:)Administrator( משתמש מנהל מערכת 
משתמש מסוג זה יכול לשנות כמעט את כל הגדרות המערכת )הגדרת רשת, התקנת תוכנות ופונטים, תיקון תקלות וכדומה( ולנהל 

את הגדרותיהם והרשאותיהם של כל שאר סוגי המשתמשים.

2 .:)Standard( משתמש רגיל 
משתמש רגיל אינו יכול לנהל משתמשים אחרים אבל יכול להתקין תוכנות חדשות ולשנות את הגדרות חשבון המשתמש שלו.

:) 3 .Managed with Parental Controls( משתמש המנוהל על ידי שליטה הורית 
באמצעות יצירת משתמש שכזה ניתן להגביל שימוש בתוכנות, להגדיר במדוייק את האתרים בהם הוא יגלוש, לקבוע מראש עם מי 

הוא יצ'וטט, כמה שעות ומתי הוא ישתמש במחשב ועוד.

:) 4 .Sharing only( שיתוף בלבד 
מאפשר למשתמשים גישה לקבצים משותפים בלבד. משתמשים אלו לא יכולים להתחבר לחשבון או לשנות בו הגדרות.

5 .:)Group( קבוצה 
יצירת קבוצה ובה משתמש אחד או יותר מאפשרת להגדיר הרשאות גישה עבור קבצים משותפים למספר משתמשים.

)New User( יצירת משתמש חדש
פתח את לוח העדפות Accounts ולחץ על כפתור פלוס )+( הממוקם   .1

בתחתית החלון מצד שמאל.

בחלון שנפתח, בחר מתפריט New Account את סוג המשתמש שיווצר )את   .2
סוג המשתמש ניתן לשנות גם מאוחר יותר, לאחר שהמשתמש כבר נוצר(.

הגדר שם משתמש באנגלית )Name( ושם קצר )Short Name(. במידה   .3
ולא תגדיר שם קצר, המערכת תקבע שם המבוסס על שם המשתמש. 

הגדר סיסמה )Password( ואמת אותה )Verify(. אם ברצונך להציג רמזים 
 Password( הכנס אותם ,)לסיסמה )במקרה שתשכח את הסיסמה שלך

.)Hint

 Turn על מנת להפעיל את הצפנת תיק הבית, יש לסמן את האפשרות  .4
on FileValt protection. גם את אפשרות זו ניתן להפעיל בשלב מאוחר יותר, 

.Security דרך לוח העדפות

.Create Account לסיום יש ללחוץ על כפתור  .5

הגדרת משתמש חדש

רק משתמש המוגדר כמנהל מערכת 
)Admin( יכול ליצור משתמש חדש. 

המשתמש שנוצר בזמן התקנת 
המערכת מוגדר כמנהל המערכת 

 Accounts באופן אוטומטי. בלוח
ניתן לראות מתחת לכל אחד 

מהמשתמשים את סוגו. 

שינוי הגדרת משתמש

רק משתמש המוגדר כמנהל מערכת 
יכול לשנות הגדרות למשתמש או 

את האפשרויות העומדות בפני 
משתמש מנוהל. במידה והמשתמש 
הנוכחי מוגדר כמנהל מערכת אבל 

כל האפשרויות מעומעמות, יש לוודא 
שהמנעול בפינה השמאלית-התחתונה 

של החלון פתוח.

שינוי שם, סיסמה ופריטי התחלה
על מנת לשנות את תמונת משתמש, 

יש לסמן את המשתמש ברשימה 
וללחוץ על הדמות הרצוייה מתוך 

אלה המוצגות בצידו הימני של החלון, 
או לבחור בתמונה אישית על ידי 

לחיצה על הפקודה Edit Picture ובחירה 
בתמונה אחרת.

על מנת לשנות סיסמה, יש ללחוץ על 
כפתור Password ולבחור באפשרות 
Change Password. רק מנהל מערכת 

יכול לשנות סיסמאות. על מנת 
להגדיר תוכנות או קבצים שיופעלו 

מיד לאחר התחברותו של כל משתמש 
.Login Items יש לבחור בכפתור ,)Login(
לחיצה על כפתור פלוס )+( מאפשרת 

להוסיף את הפריטים הרצויים.
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)Fast user switching( מעבר מהיר בין משתמשים

כאשר אפשרות זו מסומנת, תוכל לעבור בין המשתמשים השונים מבלי להתנתק מהחשבון בו אתה עובד 
כעת. לאחר סימון הפקודה בחלון Login Options, יוצג תפריט בקצהו הימני של סרגל התפריטים ובו שמות 

המשתמשים. בחירה באחד מהם, תציג את חלון ההתחברות לאותו משתמש בו יש להקליד את סיסמתו. על 
מנת לחזור למשתמש הקודם או לעבור למשתמש שלישי, יש לבחור את שמו בתפריט ולהקליד את סיסמתו.

כאשר האפשרות Enable fast user switiching אינה מסומנת, ויש צורך לעבור ממשתמש אחד למשתמש שני, יש 
לסיים את העבודה בכל התוכנות והמסמכים של המשתמש הנוכחי, להתנתק מהחשבון )Log Out( ולהתחבר 

לחשבון האחר. שים לב! משתמש "פעיל" מסומן בתפריט ב-וי כתום.

)Login options( קביעת אופן ההתחברות לחשבון

כאמור, כאשר מספר אנשים משתמשים באותו מחשב, כדאי ליצור לכל אחד מהם חשבון משתמש נפרד.
באמצעות האפשרויות השונות של חלון Login Options תוכל לקבוע כיצד המשתמשים יתחברו לחשבון, כיצד יראה חלון 

ההתחברות ולקבוע מעבר מהיר בין משתמשים.
על מנת שכל משתמש יצטרך להזדהות עם סיסמה לפני שהוא נכנס לחשבון שלו, יש לבטל את האפשרות לכניסה אוטומטית. 

כדי לעשות זאת, יש להיכנס ללוח העדפות Accounts מתוך System Preferences, ללחוץ על האפשרות Login Options ולבטל את 
הסימון לכניסה אוטומטית.

השבתת התחברות אוטומטית

הצגת חלון ההתחברות כרשימת 
משתמשים או הצגת שם וסיסמה

הפעלת מעבר מהיר בין משתמשים

הגדרת אפשרויות התחברות לחשבון

הצגת רמזי סיסמה

Mac OS X הזדהות ברשת
כאשר המחשב הוא חלק מרשת ותיק 
Home של כל משתמש ממוקם בשרת, 
ניתן להתחבר לתיק הבית האישי מכל 

אחד מהמחשבים המחוברים ברשת 
באמצעות שם משתמש וסיסמה.

מעבר מהיר בין משתמשים
מעבר מהיר בין משתמשים מיועד 

למחשבים עליהם עובד יותר 
ממשתמש אחד, כמו במקרה של 
עבודה במשמרות או מחשב ביתי 

המשמש את כל בני הבית.
כאשר ברצונך לעבור למשתמש 

אחר מבלי לסיים את העבודה של 
המשתמש הנוכחי, אפשרות זו עשוייה 

להיות בחירה נכונה.

אבטחה
שימוש במעבר מהיר אינו גורע כהוא 

זה מאבטחת המערכת. גם כאשר יותר 
ממשתמש אחד פעיל, המערכת אינה 
מאפשרת גישה מרחוק למשתמשים 

בלתי רצויים.

כיבוי המחשב
כאשר יש יותר ממשתמש פעיל אחד 
במערכת, יש לבצע Log Out לכל אחד 

מהמשתמשים, לפני שניתן יהיה לכבות 
את המחשב. 



35

)Content( מיגבלות תוכן

בקטגורייה זו תוכל לבחור להסתיר מילים גסות בתוכנת המילון )Dictionary( ולהגביל את 
הגלישה בדפדפנים.

 בחירה באפשרות Allow unrestricted access to websites לא תבצע כל סינון
בהצגת הדפים. בחירה באפשרות Try to limit access to adult websites automaticaly תבצע סינון 
אתרים פורנוגרפיים לפני שהם יוצגו בדפדפן. הקלקה על כפתור Customize מאפשרת לערוך 

את הסינון.
בחירה באפשרות Allow Access to only these websites מאפשרת הגדרת האתרים בהם 

המשתמש יוכל לגלוש.

)Parental Control( שליטה הורית
למשתמש שהוגדר כמשתמש רגיל )Standard( או כמנוהל על ידי שליטה הורית )Managed with Parental Control( ניתן להגדיר אילו פעולות 
יוכל לבצע במערכת באמצעות לוח העדפות Parental Controls. בצידו השמאלי של החלון תוצג רשימת המשתמשים שאת פעולתם ניתן 

.Enable Parental Control להגביל. בחר את המשתמש אותו תרצה להגביל ולחץ על כפתור
 Mail &( מגבלות לדואר והתכתבויות ,)Content( מגבלות תוכן ,)System( לוח העדפות מחולק לארבע קטגוריות: מגבלות מערכת הפעלה

 :)Time Limits( ומגבלות זמן )Chet

)System( מיגבלות מערכת הפעלה

בקטגורייה זו תוכל להגדיר שלא כל אפשרויות ה-Finder יוצגו בפני המשתמש )Simple Finder(, להגדיר בדיוק באילו תוכנות הוא יוכל 
.Dock-להשתמש, לאפשר )או למנוע( ניהול מדפסות, צריבת תקליטורים, שינוי סיסמה או עריכת ה

Simple Finder
הגבלה על שימוש בתוכנות טובה 

לא רק עבור הורים המנסים למנוע 
מילדיהם את הגישה לתוכנות 

מסויימות או לתוכן מסוים, אלא גם 
עבור מנהלי רשתות בארגונים.

 Simple Finder יצירת משתמש עם
עשוייה להיות מועילה לארגונים כמו 
בתי ספר או מעבדות מחשבים, בהן 

מחשב אחד משמש מספר משתמשים 
ויש צורך למנוע הורדה של חומרים 

מהרשת, למנוע שינוי הגדרות או 
שמירת חומרים אישיים. 

הגבלת גלישה
ראשית, חשוב לזכור שכל מיגבלות 
הגלישה המוגדרות בלוח זה יכולו 
על על כל הדפדפנים המותקנים 

במערכת. שנית, נסיונות הסינון של 
הדפדפנים, בכל הנוגע לאתרים 
פורנוגרפיים, הם בסיסיים למדי, 
כך שלא מעט אתרים עם שמות 
"מתוחכמים" יכולים לעבור את 

הסינון. לכן מומלץ לקבוע את כתובות 
האתרים אליהם המשתמש יוכל לגלוש.

Finder פשוט

הגבלת שימוש בתוכנות

רשימת התוכנות בהן 
המשתמש יוכל להשתמש

הגבלות נוספות )צריבה, 
הדפסה או שינוי סיסמה(



36

)Time Limits( מיגבלות זמן

בחלק זה ניתן להגדיר מיגבלות על זמן השימוש במחשב. תוכל להגדיר את מספר השעות בהן ניתן להשתמש במחשב בימות 
השבוע )Weekdays( ובסופי שבוע )Weekends(. בנוסף, תוכל לקבוע בין איזה שעות בימי בית ספר ובסופי שבוע לא ניתן יהיה לגשת 

.)Badtime( למחשב

Mail & iChat מיגבלות

על מנת להגדיר אל מי המשתמש יוכל לשלוח או לקבל דוא"ל, יש לסמן את הקטגורייה Limit Mail וללחוץ על כפתור הפלוס )+( 
שבחלקו התחתון של החלון. בחלון שיוצג ניתן להגדיר את הכתובות אליהן ומהן יוכל המשתמש לשלוח ולקבל דוא"ל.

במידה ואפשרות Send permission requests to מסומנת, ניתן יהיה להכניס כתובת דוא"ל של מנהל מערכת או מבוגר אחר. לכתובת זו 
תועבר הודעה אודות כל הדוא"ל שכתובתו אינה נמצאת ברשימה שהוגדרה.

במידה והמשתמש ינסה לשלוח דוא"ל אל כתובת שאינה ברשימה, תוצג תיבת אזהרה המאפשרת לו להעביר הודעת אודות דוא"ל זה 
.iChat-אל המנהל, על מנת שזה יבדוק ויאשר את שליחת המכתב ליעודו. בצורה דומה ניתן להגדיר מיגבלות על התכתבויות ב

הגבלת התכתבויות ודוא" ל
להגבלת הצ'יטוט יש גם חשיבות 
באבטחת המחשב, היות ושיתוף 

מסכים ב-iChat מאפשר לשני הצדדים 
"כניסה" למחשב האחר, ובכך פותח 

אפשרות לחבלה במזיד. הגבלת דוא"ל 
מונעת מהמשתמש לקבל דואר זבל 
למינהו )בפועל, מי שהוגדר כמורשה 
לקבלת דוא"ל שאינו ברשימה, יקבל 

את הדוא"ל הזה(.

ימות השבוע וסופי שבוע

ימות השבוע בחלק זה של לוחות 
העדפות, מוגדרים כפי שנהוג בחו"ל, 
כך ש"סוף שבוע" )Weekend( מתרחש 
בין הימים שבת לראשון ואילו ימי חול 

)Weekday( הם ימי שני עד שישי.

מה קורה כשהזמן נגמר?
ובכן, אין מה לדאוג, זמן קצר לפני תום 
הזמן המוקצה, תוצג הודעה המזהירה 

את המשתמש כי יכבה בקרוב.

iChat-ו Mail קביעת מיגבלות בתוכנות

הכנסת כתובות מורשות 
לקבלה ושליחת הודעות

כתובת מנהל המערכת

הגבלת מספר שעות 
מחשב בימות השבוע

הגבלת מספר שעות 
מחשב בסופי שבוע

השעות בהן לא ניתן לגשת למחשב 
בימי בית ספר וסופי שבוע
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ה באמצעות לוחות העדפות ניתן להגדיר את אופן תצוגת המערכת וכיצד היא ותתנהג, החל מצבע 
הדגשת מלל, המשך בהתנהגות העכבר ותצוגת החלונות השונים וכלה ברזלוציית הצג.
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אפשרויות הדפסה
חלון ההדפסה מחולק לשניים - חלק קבוע, וחלק שמשתנה בהתאם למדפסת ולתוכנה ממנה אתה מדפיס.

לפניך כמה מהאפשרויות אותן תמצא תמיד בחלון ההדפסה של מערכת ההפעלה:

Printer - מדפסת היעד.

Presets - תוכל לקבוע הגדרות הדפסה ולהשתמש בהן שוב ושוב על ידי 
בחירתן מתפריט זה.

Copies - קבע את מספר העותקים שברצונך להדפיס מהמסמך. אם 
המסמך מכיל מספר עמודים, סימון האפשרות Collated ידפיס את 

העמודים בזה אחר זה.

Pages - בחר האם להדפיס את כל עמודי המסמך )All( או רק את חלקם 
 .)From( באמצעות הגדרת טווח העמודים

Page Size - גודל העמוד עליו יודפס המסמך. בתפריט יוצגו גודלי העמודים 
בהם תומכת המדפסת שבחרת.

Orientation - כיוון ההדפסה )לרוחב או לגובה(. הגדר זאת בהתאם לעיצוב המסמך.

בצידו השמאלי של החלון תוכל לראות תצוגה מקדימה של המסמך. הקלקה על החיצים מתחת לתצוגה המקדימה מאפשרת לך 
.Print לדפדף במסמך ולוודא שהוא יודפס כראוי. לאחר שווידאת שהגדרות ההדפסה נכונות, הקלק על כפתור

שים לב! אם אינך רואה אפשרויות אלו, הקלק על המשולש )כפתור כחול( שלצד תפריט Printer בראש החלון.

הגדרת מדפסת

על מנת להגדיר מדפסת עליך לפתוח את לוח העדפות Print & Fax. תוכל להגדיר מדפסות 
המשתמשות בפרוטוקלים שונים של תקשורת, כמו AppleTalk ,Bonjour ועוד. 

פתח את לוח העדפות Print והקלק על כפתור הפלוס )+(.  .1
הקלק על דמות Default כדי לראות את המדפסות הזמינות ברשת.  .2

הקלק על המדפסת הרצויה.  .3
.Add המתן עד שכל הפרטים אודות המדפסות יוצגו בחלון ואז הקלק על כפתור  .4

כעת המדפסת זמינה ותוכל להדפיס באמצעותה.  .5

שים לב! במידה וברצונך להגדיר מדפסת המשתמשת בפרוטוקול AppleTalk, הקלק על דמות 
AppleTalk בחלון. במידה והמדפסת אינה מוצגת ברשימה, וודא שהפעלת את AppleTalk בלוח 

.Network העדפות

הדפסת מסמכים
חלק משיגרת היום של רובנו כולל גם הדפסת מסמכים. לפני שתוכל להדפיס, עליך לבחור את המדפסת אליה תדפיס. לאחר 

מכן, באמצעות הפקודה Print בתוכנה בה אתה עובד, תוכל לשלוח את המסמכים להדפסה.

מדפסת ברירת מחדל וגודל עמוד
בלוח העדפות Print תוכל לקבוע 

באמצעות תפריט Default Printer לאיזו 
מדפסת תישלח ההדפסה כברירת 

מחדל. מומלץ לבחור במדפסת בה אתה 
משתמש עבור רוב עבודות ההדפסה.

בנוסף, תוכל לקבוע גם ברירת מחדל 
עבור גודל העמוד באמצעות תפריט 
Default Paper Size in Page Setup. הגדרה 

זו תחסוך ממך את הצורך להגדיר את 
גודל הדף שוב ושוב.

Driver התקנת
מערכת הפעלה 10.5 כוללת דרייברים 

של רוב יצרני המדפסות )בטח 
של הגדולים שבהם(. בזמן התקנת 

המערכת תוכל לבחור שלא להתקין 
דרייברים של יצרני מדפסות שאינך 

משתמש בהן. במידה ואינך רואה את 
המדפסת ברשימת המדפסות הזמינה, 
גלוש לאתר היצרן, הורד את הדרייבר 

המתאים למערכת הפעלה 10.5 והתקן 
אותו בהתאם להנחיות היצרן.

FireWire או USB מדפסת
במידה וחיברת למחשב שלך ישירות 
מדפסת USB או FireWire, היא תזוהה 

מייד ברשימה.

מדפסת משותפת
באמצעות הקטגורייה Sharing שבלוח 
העדפות, תוכל להגדיר את המדפסת 

המחוברת למחשב שלך כמשותפת 
לכל מי שזמין ברשת המקומית.
כל שיש לעשות הוא לסמן את 

המדפסת הרצוייה ולהפעיל את 
.Printer Sharing האפשרות
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PDF הפיכת מסמך לקובץ

באמצעות חלון ההדפסה של מערכת ההפעלה ניתן להפוך כל מסמך, שנוצר בתוכנה 
.PDF המשתמשת בחלון זה, לקובץ

שים לב שתוכל ליצור קובץ PDF גם אם לא מחוברת מדפסת למחשב שלך.
.PDF 1. פתח את המסמך שברצונך להפוך לקובץ

.Print את הפקודה File 2. בחר מתפריט
3. לחץ על הכפתור PDF שבחלקו השמאלי תחתון של החלון ובחר באפשרות המתאימה לך.

PDF אפשרויות המרה לקובץ

. • 	Preview ופותח אותו מיד לאחר מכן בתוכנת PDF שומר את הקובץ כקובץ - Open PDF in Preview

• יכול  	Keywords-ו Title, Author, Subject בחלון השמירה של הקובץ תוכל להקנות לקובץ שם. מידע שתקליד בשדות - Save as PDF
לשמש אותך לחיפוש באמצעות Spotlight. אם ברצונך להצפין את הקובץ, הקלק על כפתור Security Options. תוכל להגדיר 

שיהיה צורך בהקלדת סיסמה כדי לפתוח את המסמך, סיסמה כדי להעתיק מלל, תמונות ותכולה נוספת וסיסמה כדי 
להדפיס את הקובץ. במידה והקובץ מכיל מידע רגיש, מומלץ להשתמש באפשרויות אלו.

. • 	ASCII ובמבנה PostScript Level 2-כ .ps שומר את המסמך עם סיומת - Save PDF as PostScript

• שיישלח בפקס דרך תוכנת הפקס של המערכת. במידה ולא הגדרת פקס )עליך  	PDF יהפוך את המסמך לקובץ - Fax PDF
לחבר מודם עם חיבור טלפון לשם כך(, הקובץ לא ישלח.

• ומכתב חדש אליו מוכנס הקובץ ומה שנשאר לעשות הוא להכניס את שם המכותב, להוסיף כמה  	PDF יוצר קובץ - Mail PDF
 .Send מילים וללחוץ על

• המתאים לדפוס מסחרי. 	PDF שומר את הקובץ בפורמט - Save as PDF-X

. כל עמוד בקובץ יוצג כתמונה. • 	iPhoto שומר את הקובץ ומעביר אותו מיד אל תוכנת - Save PDF to iPhoto

. • 	Web Receipts שומר את הקובץ ישירות אל תיק - Save PDF to Web Receipts Folder

PDF יצירת
שמירת מסמך במבנה PDF מאפשרת להפיץ אותו בקלות ובנוחות בין מספר גדול של אנשים, היות ומבנה זה שומר את המסמך 

במשקל קל ביותר )גם מסמכים המכילים מספר רב של עמודים, תמונות, שרטוטים וכדומה( ואינו תלוי בתוכנה שיצרה אותו או במערכת 
ההפעלה בה נוצר. בנוסף, תוכנת Preview, המשמשת לקריאת מסמכים מסוג זה, מהווה חלק ממערכת הפעלה Mac OS X. משתמשי 

 ,Adobe Reader יכולים לצפות במסמכים בפורמט זה באמצעות תוכנת Apple חלונות או אלו המשתמשים במערכות הפעלה קלאסיות של
.Adobe אותה ניתן להוריד בחינם מאתר חברת

PDF הקטנת משקל קובץ
לרוב, קובץ PDF קל משמעותית 
מהקובץ המקורי, אולם קבצים 

המכילים מספר רב של עמודים 
ותמונות עלולים להיות כבדים.

על מנת ליצור קובץ קל יותר, פתח 
את הקובץ בתוכנת Preview ובחר 

.File שבתפריט Save as בפקודה
 Reduce File Size כעת בחר בפקודה
מתפריט Quartz Filterבחלון שיפתח 

הקנה לקובץ שם חדש ושמור אותו 
במיקום הרצוי.

כדאי לשים לב לאפשרויות העריכה 
הנוספות בתפריט זה )שינוי צבעוניות, 

הפיכתו לשחור/לבן ועוד(.

PDF הוספת אפשרויות שמירת
בתחתית תפריט אפשרויות השמירה 

נמצאת פקודת Edit Menu. בחירה 
בפקודה זו מאפשרת לך להוסיף 

אפשרויות שמירה נוספות אותן יצרת 
ב-Automator או בכל תוכנה אחרת.
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Space-הצמדת תוכנות ל

על מנת להצמיד תוכנה ל-Space יש להקליק על כפתור פלוס )+( שמתחת לשדה 
Applications Assignment. פעולה זו תציג את תיק התוכנות.

כעת יש לבחור בתוכנה הרצוייה ולאשר את החלון. כברירת מחדל התוכנה תוצמד 
ל-Space 1, באמצעות לחיצה על החיצים שלצד מספר ה-Space ניתן להעביר את 

התוכנה ל-Space אחר.

Spaces קיצורי מקשים למעבר בין

שלושת התפריטים שבחלקו התחתון של הלוח מאפשרים לך לקבוע קיצורי מקשים 
עבור הפעלת Spaces, מעבר מהיר בינהם או מעבר ישיר לאחד מהם.

Spaces
לוח העדפות Spaces, אותו ניתן לפתוח מלוח העדפות Exposé & Spaces מאפשר לך ליצור מספר "מכתבות וירטואליות" בינהן תוכל 

לעבור. מטרת ה"מכתבה הוירטואלית" היא לאפשר לך סביבת עבודה עמוסה פחות ומאורגנת יותר. לדוגמה, רובנו עובדים כאשר דפדפן 
האינטרנט ותוכנת הדוא"ל פתוחים כל הזמן. בנוסף להן, פתוחים מספר מסמכי מלל, תוכנות עימוד, תוכנה לעיבוד תמונה ועוד. באמצעות 

Spaces תוכל להגדיר מכתבה עבור הדפדפן ותוכנת הדוא"ל, מכתבה עבור תוכנת העימוד ועיבוד התמונה, מכתבה עבור מסמכי המלל 
וכן הלאה. לאחר מכן, ניתן יהיה לעבור ולעבור בין המכתבות השונות בלחיצת מקש.

Spaces הפעלת
 ,Spaces-על מנת שתוכל להשתמש ב

עליך להיכנס ללוחות העדפות של 
המערכת ולהפעיל את האפשרות 

Enable Spaces. כפי שתוכל לראות בתיק 
 .Spaces יש גם תוכנה בשם ,Applications
הקלקה כפולה על התוכנה, מציגה את 
כל ה-Spaces שהוגדרו, בין אם יש בהם 

תוכנות ובין אם לאו.

Spaces גרירת חלונות בין
הצגת כל ה-Spaces )באמצעות 

התוכנה( מאפשרת לך לארגן את 
החלונות הפתוחים כעת )חלונות 

Finder, תוכנה, מסמכים וכדומה( בדרך 
 Space-פשוטה מאד: גרירת החלון מ

אחד לשני. אפשרות זו נוחה מאד 
במידה והפעלת תוכנה או פתחת חלון 

שלא הוגדר עבורו Sapce מראש.

Spaces השבתת
במידה ואינך מעוניין להמשיך 
ולהשתמש ב-Spaces, בטל את 

סימון האפשרות Enable Spaces בלוח 
ההעדפות. כל החלונות הפתוחים יחזרו 

אל המכתבה.

הוספת שורות וטורים
כברירת מחדל, החלון מכיל 4 

"מכתבות". לחיצה על סמן הפלוס )+( 
של השורות )Rows( יוסיף עוד שורה 

ובה שתי מכתבות. בצורה דומה ניתן 
להוסיף טורים. לחיצה על סמן המינוס 

)-( מסירה את השורה האחרונה או 
את הטור הקיצוני.
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FireWall
הגדרת FireWall מאפשרת להגן על תכולת המחשב מפני התחברות בלתי רצוייה. 
סימון האפשרות Allow all incoming connections יאפשר לכולם להתחבר למשתמש.

Allow only essential services יאפשר רק שירותים הכרחיים.
Sat access for specific services and applications מאפשר הגדרת התחברות רק למי שהוגדר בלוח 

.)Deny( ניתן לקבוע גם ששירות מסוים לא יתקבל .)Allow( זה
חשוב לדעת! מומלץ שמי שיגדיר אפשרויות אלו יהיה מנהל הרשת.

FileVault
הפעלת FileVault מצפינה את כל תכולת תיק הבית של המשתמש, כך שאחרים לא יכולים 

 Master לקרוא את הקבצים בתוכו. לפני שניתן להפעיל את ההצפנה, יש להגדיר סיסמת
בנוסף לסיסמת מנהל המערכת. במידה ותשכח אחת מהסיסמאות, תוכל להשתמש 

בסיסמה השניה.

חשוב לזכור! לפני שאתה מפעיל אפשרות זו, כדאי שתזכור שבמידה ואינך יודע את 
סיסמת המנהל וסיסמת Master, לא תוכל להשבית את FileVault וכל החומרים במחשב שלך 

יאבדו )אלא אם גיבית אותם(.

)General( הגדרות אבטחה כלליות
סימון האפשרות Require password to wake this computer from sleep or screen saver תציג את 

לוח ההתחברות לחשבון בכל פעם ש"מעירים" את המחשב משנתו.
האפשרויות הבאות ישפיעו על כל חשבונות המשתמשים במחשב:

סימון האפשרות Disable automatic login יאלץ כל משתמש להכניס את הסיסמה המתאימה 
בכל פעם שירצה להתחבר לחשבון לאחר הפעלת המחשב מחדש.

סימון האפשרות Require password to unlock each System Preference pane יחייב הקלדת 
סיסמת מנהל מערכת עבור כל לוח העדפות נעול.

כאשר האפשרות Log out afterמסומנת ואין שימוש במחשב, ינותק המשתמש באופן אוטומטי. 
כדי להתחבר שוב, יהיה על המשתמש להקליד סיסמה.

Use secure virtual memory יעשה שימוש בזיכרון וירטואלי שאינו ניתן לקריאה על ידי משתמשים אחרים.

Security
אחת ממילות המפתח במערכת הפעלה 10 היא אבטחה. המערכת מגנה על המשתמש במספר רב של דרכים, אותן כדאי 

 FireWall-המאפשר הצפנת תיק הבית ו FileVault ,מחולק לשלוש קטגוריות: אבטחה כללית Security לנצל עד תומן. לוח העדפות
המאפשר הגדרת חסימות על שיתופים והתחברויות שונות למחשב.

 מאפשר הגדרת התחברות רק למי שהוגדר בלוח 

הקלדת סיסמה בעת "יקיצת" 
המחשב

כל מי שעובד במקום בו עובדים 
אנשים נוספים או לקוחות, מומלץ 

שיפעיל אפשרות זאת וכך ימנע 
מאחרים להציץ בקבצים הנמצאים 
במחשב שלו בכל פעם שהוא נעדר 

מהמחשב.

השבתת התחברות אוטומטית
על מנת למנוע מאנשים אחרים 

להתחבר לחשבון המשתמש שלך, סמן 
אפשרות זו )וודא שאחרים אינם יודעים 

את הסיסמה שלך(.

FireWall
על מנת לוודא ששירותים ותוכנות 

שהמשתמש צריך לא יחסמו בטעות, 
ולחילופין להבטיח שהמחשב אינו 

פרוץ בפני אנשים אחרים, מומלץ מאד 
שאת ההגדרות בחלק זה של לוח 

ההעדפות, יבצע מנהל הרשת.
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כמה תוכנות ויישומים שימושיים במיוחד )לדעתנו...(:

Finder
פותח תוכנות ומסמכים, מאפשר חיבור וגישה לשרתים וכוננים ועוד.

Mail
בעזרת תוכנה זו ניתן לשלוח ולקבל הודעות דוא"ל, כולל תמונות, סרטים וכדומה.

System Preferences
מכיל את לוחות ההעדפות של המערכת ומאפשר לך לקבוע את אופן העבודה במחשב - בהתאם לצרכיך היחודיים. 

Safari
.Apple דפדפן האינטרנט של

Address Book
ביומן הכתובות ניתן לרכז פרטים אישיים ופרטי התקשרות אודות אנשים או חברות.

iChat
באמצעות תוכנה זו תוכל לצ'וטט עם חברים בארץ ובחו"ל )משתמשי מקינטוש או חלונות(, לערוך שיחות וידאו עם 

מספר חברים, להעביר ביניכם קבצים ועוד...

iCal
בלוח השנה ניתן לקבוע פגישות, ארועים, משימות, להוסיף לוחות שנה יחודיים )כמו חגים יהודיים( ועוד.

iTunes
תוכנה להשמעת שירים, הצגת סרטונים, אירגון השירים במכשיר ה-iPod שלך ועוד.

Time Machine
תוכנה זו מאפשרת לך לגבות את המערכת ואת כל הקבצים במחשב שלך בקלות ובמהירות אל כונן אחר.

ם
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:Utilities-ו Applications תוכנות ויישומים נוספים הממוקמים בתיק

Disk Utility
ישום זה מאפשר לאתחל כוננים, לבדוק ולתקן אותם ולחלק אותם למחיצות )partition(. בנוסף, ניתן לתקן באמצעותו הרשאות 

.Disk Image וליצור )Permissions(

TextEdit
מעבד התמלילים של המערכת. מאפשר ליצור מסמכי מלל בשילוב תמונות, ליצור סגנונות מלל וליצור דפי HTML. את 

הקבצים ניתן לשמור במגוון פורמטים כגון RTF, Word 2007, Word 97 ועוד.

Preview
מציג קובצי PDF וקבצים גרפיים, מאפשר לצפות בקבצים לפני הדפסתם ועוד. לקובץ PDF ניתן להוסיף הערות וקישורים, 

להוסיף או למחוק עמודים. לתמונות ניתן לשנות ציבעוניות, לחתוך, לסובב ולשמור בפורמטים שונים.

Automator
באמצעות תוכנה זו ניתן ליצור תסריטים )Scripts( עבור מגוון פעולות פעולות יום-יומיות, כמו התחברות לשרתים, הפעלת 

תוכנות, הוספת ארוע, חיתוך תמונות ועוד.

iLife תוכנות

iMovie
באמצעות תוכנה זו ניתן ליצור סרטוני וידאו ביתיים בצורה קלה וידידותית.

iPhoto
אל תוכנה זו ניתן להעביר תמונות ישירות מהמצלמה הדיגיטלית. לאחר מכן ניתן לערוך את התמונות, ליצור מהן 

אלבומי תמונות, מצגת שקופיות, לוחות שנה וכרטיסי ברכה מעוצבים ועוד.

iDVD
.DVD הוסף לו תפריטים וצרוב על ,iMovie-קח את הסרט שיצרת ב .DVD תוכנה ליצירת פרויקט

GarageBand
תוכנה המיועדת לאלו שרוצים ליצור מוזיקה בלי להשקיע בשנות לימוד או בתוכנות יקרות. השתמש בלופים האיכותיים 

המסופקים עם התוכנה, הוסף שירה, ייצא ל-iTune והעלה אותו לרשת.

iWeb
תוכנה ליצירת דפי אינטרנט במהירות ובקלות. בדפים אלו תוכל לשלב סרטונים, תמונות ואף וליצור בלוגים אישיים.

Applications שימוש בתיק
התוכנות בתיק זה זמינות לכל 

המשתמשים במחשב. התקנת תוכנות 
בתיק הבית מונעת ממשתמשים 

נוספים גישה אליהן.
 

תפריט התוכנה
לכל תוכנה תפריט הנושא את שמה 

והוא ממוקם ליד תפריט התפוח. 
תפריט זה מכיל פקודות כמו 

.Quit-ו Preferences

עדכון תוכנות
את תוכנות מערכת ההפעלה של 

 Software ניתן לעדכן באמצעות Apple
.System Preferences-שב Update

סיום עבודה כפוי
אם לא ניתן לסיים את עבודת 

 Force Quit התוכנה, ניתן לבחור בפקודה
מתפריט התפוח או ללחוץ על צרוף 

המקשים Command+Option+Esc. בחלון 
שייפתח יש לבחור בתוכנה ולהקליק 

על כפתור Force Quit. דרך נוספת 
לסיום העבודה היא לחיצה ממושכת 

על דמות התוכנה ב-Dock ובחירה 
באפשרות Force Quit מהתפריט שיוצג.

תוכנות iLife ומערכת ההפעלה
תוכנות iLife מסופקות עם מחשבים 

חדשים. במידה ורכשת תקליטור 
התקנת מערכת הפעלה, חבילת 

התוכנות הזו אינו כלולה בו ויהיה עליך 
לרכוש אותה בנפרד.
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Mac OS X מאפשרת התחברות לאינטרנט או לרשת מחשבים. את החיבור לרשתות השונות ניתן לקבוע 
בזמן התקנת המערכת, כמו גם הפעלת שיתוף קבצים ואינטרנט וקביעת גישה לשרתי רשת. 

ת
ש

ר
ת 

ר
ד
הג

סוגי הרשתות השונות  הגדרות הרשת שנבחרה

הגדרות מתקדמות

המיקום הנוכחי
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גישה לשרתי רשת
בחירה בפקודה Network מתפריט Go )שב-Finder( או פתיחת חלון Finder, מאפשרת לך לראות בסרגל הצידי, תחת קטגוריית 

Shared את המחשבים והשרתים המחוברים כעת לרשת, ואליהם תוכל להתחבר:

Mac OS X מאפשרת להתחבר למספר רב של סוגי שרתים:

Mac OS X תיקים משותפים בשרתי *

Web-based (WebDAV) שרתי שיתוף קבצים *

Unix NFS שרתי *

Windows שרתי *

אחרי החיבור לשרת )כמו שרת FTP(, תוצג דמות השרת על המכתבה. על מנת לראות את תכולת השרת יש להקליק על הדמות 
פעמיים )בדומה להקלקה כפולה על דמותו של כונן המחשב(. התחברות למחשב אחר אינה מציגה דמות על המכתבה. בחירה 

במחשב מחובר בחלון ה-Finder מציגה את תכולת המחשב.

חשוב לדעת! סוג החיבור לרשת ולאינטרנט נקבע על ידי מנהל הרשת באירגון או ספק האינטרנט אליו אתה מחובר. לרוב, 
ארגונים ישתמשו בחיבור Ethernet או אלחוטי. בבית תוכל להתחבר באמצעות מודם DSL, מודם פנימי, מודם כבלים, רשת 

אלחוטית ועוד.

לחיצה על כפתור זה תציג את כל 
המחשבים אליהם אפשר להתחבר

רשימת המחשבים אליהם 
ניתן להתבחר

התנתקות משרתים או מחשבים 
מחוברים ברשת

על מנת להתנתק משרת או מחשב 
.Finder-אחר, יש לפתוח את חלון ה

בצידו השמאלי של החלון, בחלק בו 
ממוקמים הכוננים הקשיחים, מוצגים 
גם המחשבים המחוברים כעת ולידם 
 Eject-לחיצה על דמות ה .Eject דמות

מנתקת את המחשב. אפשרות נוספת 
היא לסמן את המחשב הלא רצוי 

 Eject ולבחור בפקודה Finder-בחלון ה
.Actoins מתפריט

התחברות לשרת באמצעות הפקודה 
Connect to Server

הפקודה Connect to Server שבתפריט 
Go מאפשרת להתחבר לשרת או 

מחשב, באמצעות כתובת ה-IP שלו.
לאחר הבחירה בפקודה זו, יש 

להגדיר את פרוטוקול ההתחברות 
ואת כתובת המחשב אליו ברצונך 

להתחבר. לדוגמה, החיבור למחשב 
מקינטוש הוא באמצעות פרוטוקול 

afp בעוד שהחיבור למחשב פי.סי. הוא 
 IP כתובת .smb באמצעות פרוטוקול

להתחברות למחשב מקינטוש תראה 
כך: afp://192.68.1.1. לאחר הקלדת 

 ,Connect הכתובת יש ללחוץ על כפתור
להקליד את שם המשתמש באותו 

מחשב ואת סיסמתו ולאשר את החלון.
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 )Advanced( הגדרות רשת מתקדמות

הקלקה על כפתור Advanced )שנמצא בכל סוגי הרשתות שתבחר, אולם תוכנו משתנה בהתאם לסוג הרשת(, מאפשרת לך 
להגדיר אפשרויות חיבור מתקדמות. במידה ובחרת בחיבור רשת מסוג Ethernet, תוכל לקבוע הגדרות מתקדמות עבור פרוטוקול 

TCP/IP, שרתי DNS, חיבור אלחוטי, פרוקסי ועוד.

הגדרת חיבור לאינטרנט
הגדרת החיבור לרשת ולאינטרנט מתבצעת דרך לוח העדפות Network. על מנת שתוכל להגדיר את החיבור לאינטרנט, עליך לקבל 

מספק האינטרנט שלך או מנהל הרשת, מספר פרטים כמו סוג החיבור )Ethernet, מודם וכדומה(, כתובת IP )קבועה או משתנה(, שם 
 Configure קבועה, עליך לבחור מתפריט IP וכתובת Ethernet משתמש וסיסמה ועוד. במידה וקיבלת ואתה משתמש בחיבור לרשת מסוג

את האפשרות Manually ולהקליד את הנתונים בשדות המתאימים.

Ethernet חיבור מסוג

הגדרות חיבור ידניות

אור אדום/אור כתום/אור ירוק
בהעדפות Network תוכל לבחון את מצב 

החיבור לרשת באמצעות הכפתורים 
הצבעוניים שלצד כל חיבור. כפתור אדום 

פירושו חיבור מושבת. כפתור כתום 
פירושו שהיציאה פעילה אולם אין חיבור 

לרשת. כפתור ירוק פירושו שהיציאה 
פעילה ואתה יכול להתחבר לאינטרנט 

או למחשבים אחרים.

מיקום
במידה ואתה משתמש במחשב שלך 
בסביבות עבודה שונות או בחיבורים 

 ,)Ethernet ,שונים )אלחוטי, מודם
מומלץ להגדיר מיקום עבור כל אחד 

מהחיבורים. כך תוכל לעבור במהירות 
בין ההגדרות השונות.

AppleTalk הצגת רשת
ארגונים המשתמשים במחשבי 

מקינטוש מזה מספר שנים, עשויים 
 .AppeTalk להשתמש גם בפרוטוקול
על מנת לראות מחשבים/שרתים 

ברשת AppleTalk, יש לפתוח את 
לוח ההעדפות Network, בהגדרות 

המתקדמות להקליק על הקטגורייה 
AppleTalk ולסמן את האפשרות 

.Make AppleTalk Active
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6. הקלק על כפתור Share Screan על מנת "להשתלט" על המחשב השני. בחלון שיפתח הקלד שם משתמש וסיסמה.

5. הקלק על כפתור Connect As על מנת להתחבר אל המחשב. בחלון שיפתח תוכל להתחבר כאורח )ואז כל מה שתוכל לעשות 
הוא להעביר קבצים בין המחשבים( או להקליד שם משתמש וסיסמה ולראות את כל תכולת תיק המשתמש אליו אתה מתחבר.

התחברות למחשב ברשת
על מנת להתחבר למחשב אחר ברשת, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

1. פתח חלון Finder חדש.
2. ברשימת המחשבים המוצגת תחת קטגוריית Shared סמן את המחשב או השרת אליו ברצונך להתחבר.

3. במידה ובמחשב הוגדרו מספר משתמשים, סמן את המשתמש אליו ברצונך להתחבר.
4. כברירת מחדל, יוצג תיק Drop Box של אותו משתמש, אליו תוכל להעביר קבצים, אותם רק אותו משתמש יראה.

תיבת Drop Box של 
המשתמש שנבחר

המשתמשים במחשב שנבחר

הכנסת שם משתמש וסיסמה

התחברות כאורח
או משתמש רשום

סימון אפשרות זו יקצר את
תהליך החיבור בפעם הבאה

שיתוף קבצים
מחשב שאפשרות File Sharing בלוח 
העדפות Sharing אינה מופעלת בו, 

לא יוצג ברשימת המחשבים אליהם 
ניתן להתחבר. במידה ואין ברשת שלך 

מחשבים נוספים, אין צורך להפעיל 
.File Sharing את אפשרות

שיתוף מסך
התחברות כ-Screen Sharing מאפשרת 
למתחבר לראות מה קורה על המסך 
של המחשב אליו הוא התחבר, לפתוח 

קבצים, לסיים עבודה עם תוכנות 
ועוד, בדומה להתחברות באמצעות 

תוכנות לשליטה מרחוק כגון 
.Apple Remote Desktop

אחת המטרות לשיתוף מסוג זה, היא 
לסייע מרחוק למשתמשים בפתרון 
תקלות/בעיות. יש לזכור שכאשר 

מתחברים בצורה כזו, סמן העכבר 
עובר לשליטתו של המתחבר, מה 

שעלול להפריע למשתמש בעבודתו.

רשימת המחשבים אליהם 
אליהם ניתן להתבחר
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ניתן להתחבר לאינטרנט במספר דרכים: רשת אלחוטית, מודם ADSL, מודם כבלים ועוד. את כל הגדרות 
החיבור יש לבצע בלוח העדפות רשת )Network( לאחר קבלת את פרטי ההתחברות מספק האינטרנט.

גלישה באינטרנט

דואר אלקטרוני

חיבור באמצעות מודם כבליםחיבור אלחוטי
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)Network( לוח העדפות רשת
בין אם אתה מתחבר לאינטרנט דרך רשת בארגון )Ethernet( ובין אם אתה מתחבר בבית באמצעות מודם ADSL, את הגדרות 

.)Netwrok( ההתחברות עליך לבצע בלוח העדפות רשת
לוח זה מפוצל לשניים - משמאל תראה את רשימת אמצעי החיבור )AirPort, Ethernet, Bluetooth, FireWire(, ומימין את חלון 

ההגדרות של כל אחד מאמצעי חיבור אלו, בהתאם להגדרות של ספק האינטרנט שלך. 
שים לב! במידה ואתה עובד בארגון, ההגדרות יסופקו לך על ידי מנהל הרשת.

מיקום

אם אתה בעליו של מחשב נייד ועליך להתחבר לאינטרנט במספר מקומות שונים או מחשב המתחבר לאינטרנט במספר 
 )Location( מומלץ שלפני שתתחיל להגדיר את החיבור עצמו, תגדיר מיקום ,)ומודם כבלים Ethernet דרכים )רשת אלחוטית, רשת
עבור כל סוג חיבור או מקום עבודה. בהגדרות המיקום נשמרים כל פרטי ההתחברות: סוג החיבור, כתובת IP, סיסמה ועוד. כעת, 

בכל פעם שתצטרך לעבור מסוג חיבור אחד למשנהו )לדוגמה, מחיבור אלחוטי לחיבור רשת Ethernet(, כל שתצטרך לעשות הוא 
לבחור בתפריט את המיקום החדש ולהמשיך מיד בעבודה.

הגדרת מיקום

על מנת להגדיר מיקום חדש, עקוב אחר השלבים הבאים:

.)Netwrok( 1. פתח את לוח העדפות רשת
.)Edit Location( בחר בפקודה ערוך מיקום )Location( 2. מתפריט מיקום
3. בחלון שיפתח, הקלק על כפתור פלוס )+( כדי להוסיף מיקום חדש.

.)Done( ואז הקלק על כפתור בוצע Home, Work, Office 4. הקלד את שם המיקום החדש, כמו

אור אדום/אור כתום/אור ירוק
בלוח העדפות Network תוכל לבחון את 
מצב החיבור של המחשב שלך לרשת, 

באמצעות הכפתורים הצבעוניים 
שלצד כל חיבור. כפתור אדום פירושו 

חיבור מושבת. כפתור כתום פירושו 
שהיציאה פעילה אולם אין חיבור 
לרשת. אור ירוק פירושו שהיציאה 

פעילה ואתה יכול להתחבר לאינטרנט 
או למחשבים אחרים.

שיכפול או שינוי שם מיקום
 )Actions( באמצעות תפריט הפעולות

שבחלון עריכת המיקומים )כפתור דמוי 
גלגל שיניים( תוכל לשכפל מיקום קיים 

.)Rename( או לשנות את שמו )Duplicate(
שים לב ששיכפול מיקום בצורה זו 

אינו יוצר מיקום הזהה בהגדרותיו לזה 
ששיכפלת, ויהיה עליך להגדיר אותו כפי 

שהגדרת את המיקום המקורי. בנוסף, 
לפעולות בחלון זה אין אפשרות ביטול.

רשימת המיקומים 
והוספת מיקום חדש

רשימת 
אמצעי החיבור 

לאינטרנט
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)VPN PPTP( הגדרת חיבור דרך מודם כבלים
אם המודם שרכשת הוא מודם כבלים, אחת מאפשרויות החיבור שלך היא באמצעות פרוטוקול חיבור מסוג VPN )ראשי תיבות של 

 .)Point-to-Point Tunneling Protocl ראשי תיבות של( PPTP באמצעות )Viretual private network

שים לב! לפני שתוכל להגדיר את החיבור לאינטרנט, עליך לקבל מספק האינטרנט שלך את כתובת השרת )Server Address(, שם חשבון 
.)Password( ואת הסיסמה של החשבון שלך )Account Name(

על מנת להגדיר חיבור VPN PPTP, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בתפריט מיקום )Location( וודא שאתה מגדיר את המיקום הנכון.
2. הקלק על כפתור פלוס )+( שבתחתית רשימת אמצעי החיבור.

.VPN בחר באפשרות )Interface( 3. מתפריט מנשק
.PPTP בחר באפשרות VPN Type 4. מתפריט

.)Create( 5. הקלק על כפתור צור
6. בצידו הימני של החלון עליך להכניס את ההגדרות הבאות:

א. לחץ על תפריט הגדרות )Configuration( ובחר באפשרות הוסף הגדרה )Add Configuration(. בשדה המלל, הקנה שם להגדרה 
החדשה )שם ספק השירות, סוג השירות או כל שם אחר(.

ב. בשדה כתובת שרת )Server Address( הקלד את כתובת השרת שקיבלת מספק האינטרנט.

ג. בשדה שם חשבון )Account Name( הקלד את החשבון שקיבלת מספק האינטרנט. 

שם ההגדרה
)לא חובה, אבל מומלץ, 

למען הסדר הטוב(

כתובת השרת כפי שקיבלת מספק האינטרנט
שם החשבון כפי שקיבלת מספק האינטרנט
ללא הצפנה

חייגנים ושאר תוספות
משתמשי מערכת הפעלה 9 או 

מערכת הפעלה חלונות התבקשו 
להתקין תוכנות עזר שונות )חייגנים( 

על מנת להתחבר לאינטרנט. מערכת 
הפעלה 10 אינה צריכה שום התקנה 
נוספת על מנת להתחבר לאינטרנט.

חיבור לאינטרנט ומקינטוש
נכון להיום, ספקי האינטרנט הגדולים 

בארץ )ובעולם( תומכים בחיבור 
אינטרנט למקינטוש. למעשה, כפי 

שתראה בדפים שבחוברת זו, חיבור 
לאינטרנט הוא משימה פשוטה 

ומהירה. כל מה שאתה צריך מספק 
האינטרנט שלך הוא מספר נתונים, 
כמו שם חשבון, סיסמה ושם שרת, 

ואתה כבר בדרך הנכונה.
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.)None( בחר ללא )Encription( ד. מתפריט הצפנה

ה. הקלק על כפתור הגדרות אימות )Authentication Settings(, בחר את האפשרות 
סיסמה )Password(, הקלד את הסיסמה שקיבלת מספק האינטרנט שלך והקלק 

.)OK( על כפתור אישור

7. כדי להציג את מצב החיבור שלך כעת, סמן את האפשרות הצג מצב VPN בסרגל 
.)Show VPN status in menu bar( התפריטים

.)Apply( 8. הקלק על כפתור החל
.)Connect( 9. הקלק על כפתור התחבר

המיקום שנבחר כעת

מצב החיבור

הקלק על כפתור זה
על מנת להתנתק

מהאינטרנט

הצגת מצב החיבור בסרגל התפריטים

מדוע אני לא מצליח להתחבר
אם אינך מצליח להתחבר ואתה רואה 

 Authenticating או Connection הודעת
ואין חיבור או שאתה מקבל הודעה 

שהשרת לא נמצא, בדוק את 
האפשרויות הבאות:

וודא שהמודם מחובר אל יציאת 
Ethernet, וודא שהמודם מחובר לחשמל 

ועובד, פתח את לוח העדפות רשת, 
 סמן את חיבור VPN שהגדרת, 

 ,)Advanced( הקלק על כפתור מתקדם
וודא שאתה בקטגוריית אפשרויות 

 Send all סמן את האפשרות ,)Options(
trafic over VPN connection והקלק על 

.)OK( כפתור אישור

הגלישה איטית או בעייתית
צור קשר עם ספק האינטרנט שלך 
ובקש ממנו את כתובות ה-DNS של 

השרת. על מנת להכניס את הכתובות, 
פתח את לוח העדפות רשת, סמן 

את חיבור VPN שהגדרת, הקלק על 
כפתור Advanced והקלק על הכפתור 

DNS. כעת הקלק על כפתור פלוס 
 DNS Server שמתחת לאפשרויות )+(

)בצידו השמאלי של החלון( והקלד את 
הכתובות שקיבלת מספק האינטרנט.
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DSL הגדרת חיבור דרך מודם
 Point to Point Protocol ראשי תיבות של( PPPoE היא באמצעות פרוטוקול חיבור מסוג DSL אפשרות נוספת להגדרת מודם כבלים או מודם

 .)over Ethernet

שים לב! לפני שתוכל להגדיר את החיבור לאינטרנט, עליך לקבל מספק האינטרנט שלך את שם חשבון )Account Name( ואת הסיסמה 

.)PPPoE Service Name( יתכן והספק יתן לך גם את שם הספק עצמו .)Password( של החשבון שלך

על מנת להגדיר חיבור PPPoE, עקוב אחר השלבים הבאים:

1. בתפריט מיקום )Location( וודא שאתה מגדיר את המיקום הנכון.
2. הקלק על כפתור פלוס )+( שבתחתית רשימת אמצעי החיבור.

.PPPoE בחר באפשרות )Interface( 3. מתפריט מנשק
.Ethernet בחר באפשרות Ethernet 4. מתפריט

.)Create( 5. הקלק על כפתור צור
6. בצידו הימני של החלון עליך להכניס את ההגדרות הבאות:

.PPPoE Service Name א. אם ספק האינטרנט ביקש ממך למלא את שמו, הקלד אותו בשדה המלל

ב. בשדה שם חשבון )Account Name( הקלד את שם החשבון שקיבלת מספק האינטרנט.

ג. בשדה המלל סיסמה )Password( הקלד את הסיסמה שקיבלת מספק האינטרנט.

.Show VPN status in menu bar 7. על מנת להציג את מצב החיבור שלך כעת, בסרגל התפריטים, סמן את האפשרות
.)Connect( ומיד אחר כך על כפתור התחבר )Apply( 8. הקלק על כפתור החל

קביעת התחברות אוטומטית
 )Network( באמצעות לוח העדפות רשת
ניתן לקבוע שהמודם יופעל אוטומטית 
בכל פעם שאתה צריך אותו )לדוגמה, 

הפעלת דפדפן אינטרנט או תוכנת 
דואר אלקטרונית(: פתח את לוח 

 PPPoE העדפות רשת וסמן את חיבור
שהגדרת. הקלק על כפתור מתקדם 
 .PPP ובחר את קטגוריית )Advanced(
בחלון סמן את האפשרות: התחבר 

אוטומטית לאינטרנט במקרה הצורך
.)Connect automatically when needed(

המחשב לא מתחבר
אם יש לך מודם DSL או כבלים 

ואינך מצליח להתחבר, נסה גם את 
האפשרות הזאת: כבה את המודם 

והוצא את ספק הכח מהשקע, המתן 
מספר דקות ואז חבר אותו שוב והפעל 
 ,Reset את המודם. אם למודם יש כפתור
לחץ עליו לפני שתנתק את המודם או 

לאחר מכן.

שם ההגדרה
)לא חובה, אבל מומלץ, 

למען הסדר הטוב(

כתובת השרת כפי שקיבלת מספק האינטרנט
שם החשבון כפי שקיבלת מספק האינטרנט
זכור את הסיסמא



53

טיפים להתחברות לאינטרנט
קיבלת את המידע מספק האינטרנט, אבל עדיין אתה לא מצליח להתחבר, התחברת אבל פתאום החיבור מתנתק או שלפעמים המודם 

בכלל לא מתחבר, אתה רוצה להגדיר חיבורים נוספים ועוד ועוד. הנה כמה טיפים שיכולים לעזור לך.
בכל מקרה, שמור את מספר הטלפון של ספק האינטרנט שלך במקום בטוח...

)Assist me( עזור לי

בתחתית לוח הדפות רשת )Netwrok( נמצא דרך קבע, כפתור שעשוי לעזור במקרה של 
בעיות התחברות לאינטרנט.

הקלקה על כפתור עזור לי )Assist me( מציגה חלון המאפשר לך לבחור בין עזרה 
.)Diagnostic( לבין עזרה בזיהוי תקלה בהתחברות )Assistant( בהגדרות

במידה ואינך מצליח להתחבר כעת לרשת, הקלק על Diagnostinc. עקוב אחר ההנחיות שעל המסך וישום העזרה יעבור איתך 
שלב אחר שלב.

 Ethernet,( את אופן החיבור לאינטרנט ,)Location( בשלבים השונים של הבדיקה, תבחר את המיקום באמצעותו ברצונך להתחבר
AirPort וכדומה(. במידה והתגלתה תקלה )שרת אינו מגיב(, הישום ייעץ לך מה לעשות.

במידה ואינך מצליח להגדיר את אופן החיבור לאינטרנט, הקלק על Assistant. באמצעות המסכים הבאים תוכל להקנות שם 
למיקום חדש, לבחור את סוג המודם בו אתה משתמש, להכניס מידע שקיבלת מהספק ועוד.

( נמצא דרך קבע, כפתור שעשוי לעזור במקרה של 

אבחון החיבור לאינטרנט. כדי לעבור למסך הבא, 
)Continue( הקלק על כפתור המשך

יצירת מיקום חדש והכנסת ההגדרות שקיבלת 
מספק האינטרנט

תפריט מצב התחברות
אם סימנת את אפשרות הצגת מצב 

החיבור בסרגל התפריטים, תוכל 
להתחבר )Connect( או להתנתק 

)Disconnect( מהאינטרנט, לעבור בין 
מיקומים, להציג את זמן החיבור, 

להציג את מצב החיבור ולפתוח את 
לוח העדפות רשת )Network(. במילים 
אחרות, תפריט זה יכול לחסוך ממך 

את הצורך לפתוח את העדפות רשת 
בכל פעם שברצונך להתחבר או 

להתנתק מהאינטרנט.

שים לב שלכל סוג מודם יש תפריט 
משלו ובו אפשרויות המתאימות לאותו 

סוג חיבור.
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תוכנת Mail מאפשרת שליחה וקבלת דואר אלקטרוני. הדואר יכול להכיל תמונות, קובצי קול, סרטים, 
כתובות אינטרנט )Links( וכמובן מלל. בנוסף, ניתן להשתמש בתבניות HTML המובנות בתוכנה.

M
ailקבלת דוא"ל חדש יצירת מכתב חדש הוספת הערה או משימה

תוכנת  Address Bookמאפשרת שמירת טלפונים, 
כתובות דואר אלקטרוני ופרטים אישיים נוספים
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שליחת דואר אלקטרוני
כדי לשלוח מכתב חדש, יש ללחוץ על כפתור New, להכניס את כתובת הנמען ולכתוב את ההודעה.

קביעות דואר אלקטרוני למשתמש חדש
בפעם הראשונה בה משתמש חדש מזדהה במערכת ופותח את Mail, מוצג חלון בו יש להגדיר את חשבון הדואר האלקטרוני. 

לפני שקובעים את אחת האפשרויות, יש להתייעץ עם מנהל הרשת או ספק השירות.

.Mail מתפריט Preferences - Accounts כדי לשנות קביעות או להוסיף חשבונות, יש לבחור בפקודה

כתובת הדואל המלאה
סיסמת חשבון הדואל

יצירת החשבון

כתובת הנמען
על מנת שמכתב ישלח, חובה להכניס 

לפחות כתובת נמען אחת. במידה 
וברצונך לשלוח את המכתב למספר 

כתובות, יש להוסיף פסיק ),( בין 
הכתובות השונות.

Threads מיון דואר נכנס לפי
הפקודה Organize by Thread מתפריט 

View מקבצת התכתבויות לפי שם 
הכותרת ומאפשרת לראות מי שלח 
את המכתב ומתי, ללא קשר לשם 

השולח או לתאריך.

)Attachments( קבצים מצורפים
במידה ולמכתב שקיבלת צורפו 

תמונות, קובצי מלל וכדומה, ניתן יהיה 
לראות את מספר הקבצים המצורפים 

בתחתית כותרת המכתב.
על מנת לשמור את הקבצים המצורפים, 
לחץ על כפתור Save, בחר את התיק בו 

ישמרו הקבצים ואשר את החלון.
לחיצה ארוכה על דמות המשולש 

שלצד המילה Save תציג רשימה ובה 
הקבצים המוצרפים. בחירה באחד 

מהם תשמור רק אותו.

צפיה בקבצים מצורפים
תוכנת Mail מאפשרת לך לראות 

קבצים )תמונות קובצי PDF( שנשלחו 
.Quick Look אליך באמצעות

שליחת תמונה
אם צירפת תמונה למכתב, תוכל 

להקטין את משקלה באמצעות תפריט 
Image Size שבפינתו הימנית תחתונה 

של חלון המכתב.

כתובת הנמען

כפתור שליחת המכתב

נושא המכתב

משקל ההודעה הקטנת משקל ההודעה
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הוספת הערות ומשימות
בחלון התוכנה, בנוסף למכתבים שנשמרו, ניתן למקם גם הערות )Notes( ומשימות )To Do(, באמצעותם תוכל לעקוב אחר פעולות 

שונות או לזכור רעיונות. הערות תוכל לשלוח גם כמכתב ולצרף להן תמונות. כדאי לדעת שכל משימה שתיתווסף בחלון, תוצג 
.iCal אוטומטית גם בתוכנת

הערות

משימות

כיוון כתיבה מימין לשמאל
 iChat או TextEdit, Mail תוכנות כמו

מאפשרות קביעת כיוון כתיבה מימין 
לשמאל: מקם את סמן המלל בגוף 

המסמך )או המכתב( לחץ על 
 CTRL המקש הימני בעכבר או מקש

ומהתפריט הקופץ בחר בפקודה 
.Writing Direction - Right to Left

?To Do-ו Notes איפה תיבות
מספר תיבות יווצרו רק אחרי הפעם 
הראשונה שתשתמש בהן. לדוגמה, 
עד שלא תיצור הערה חדשה, לא 
תראה את התיבה בסרגל הצידי 

של התוכנה.

Mail פעילות תוכנת
 ,Mail בחלקו התחתון של חלון תוכנת

תחת הכותרת Mail Activity ניתן לראות 
מכתבים שמתקבלים או נשלחים ממך.

RSS הזנות
אתרים שונים נוהגים להזין חדשות 

בפורמט RSS. תוכל לקבל חדשות אלו 
.RSS תחת קטגוריית Mail גם בתוכנת

iCal הזמנות
כאשר נשלחת לך הזמנה לארוע 

 iCal הקלקה על דמות ,iCal מתוכנת
במכתב שמתקבל, תוסיף את הארוע 

לתוכנת iCal שלך. במידה והשולח 
צרף קובץ להזמנה, תוכל לשמור אותו 

ולקרוא אותו בזמנך הפנוי.

הוספת הערה או משימה

הפיכת הערה למשימה

שליחת הערה כמכתב הצמדת תמונה להערה
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תבניות מעוצבות
לתוכנת Mail תבניות מעוצבות בהן ניתן להשתמש במקום מכתב משעמם ואנמי. לאחר לחיצה על כפתור הודעה חדשה 

)New Massage(, ניתן לראות בחלקו הימני של החלון את כפתור Show Stationery. לחיצה על הכפתור תציג מספר תבניות מעוצבות 
המחולקות לקטגוריות )הרשימה שבצד שמאל(. ניתן להחליף בכל תבנית את הכותרות, את הצבעים ואפילו את התמונות - ולשלוח.

על מנת לבחור בתבנית, צור מכתב חדש. 1 .

 הקלק על כפתור Show Stationery. 2 בצידו הימני-עליון 
של החלון.

בצידו השמאלי של החלון תוכל למצוא את רשימת  3 .
הקטגוריות לפיהן מחולקות התבניות )תבניות ליום הולדת, 

הכרזות, תמונות, ניירת וזכרונות(, כאשר לכל קטגורייה 
מספר אפשרויות.

על מנת לכתוב מלל חדש, מקם את סמן המלל בתוך  4 .
אחת משורות המלל הנוכחי והתחל להקליד.

 5 .Photo Browser על מנת להחליף תמונה, הקלק על כפתור
 שבסרגל הכלים של המכתב.

החלון שיפתח מכיל את כל התמונות שייבאת 
לתוכנת iPhoto, או Aperture או כאלה שצולמו בתוכנת 

.Photo Booth

. 6 גרור את התמונה הרצויה על אחת מהתמונות 
הנוכחיות במכתב. 

אחרי שמיקמת תמונה תוכל להמשיך ולהזיז אותה בתוך 
המסגרת ולשנות את גודלה.

לסיום, הקלק על כפתור Send. 7 כדי 
לשלוח את המכתב ליעודו.

החלת תבנית על מכתב

ניתן להחיל תבנית על מכתב שכבר 
כתבת על ידי הקלקה על אחת 

מהתבניות. המלל שכתבת יחליף את 
המלל בגוף התבנית.

החלפת צבע הרקע של תבנית

מספר תבניות כוללות מספר צבעי 
רקע )לדוגמה, Desies מ-Birthday(. כדי 

לעבור בין הצבעים השונים, הקלק 
מספר פעמים על התבנית.

הוספת תמונה

 iPhoto, בנוסף לתמונות שייבאת אל
 ,Photo Booth-או צילמת ב Aperture
 Photo תוכל לגרור תיק תמונות על

Browser על מנת להשתמש בתמונות 
באותו תיק.

הסרת תבנית ממכתב

אם ברצונך להסיר תבנית ממכתב, 
 .Stationery מקטגוריית Original-בחר ב

כפי שאתה רואה, מדובר בדף חלק.
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דפדפן Safari, בנוסף להיותו דפדפן מהיר במיוחד, מכיל חיפוש מובנה ב-Google, קל ונוח להפעלה 
 ומהווה חלק בלתי נפרד ממערכת ההפעלה ותוכנותיה. באמצעות תמיכה ב-RSS הוא משאיר אותך

כל הזמן בעניינים. 
Safari

Google-שדה הכתובתשדה חיפוש בWeb Clip 

RSS קריאת הזנות RSS מיון הזנות
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RSS מאמרי
אחד המאפיינים של האינטרנט היום, הוא העובדה שהוא מתעדכן כל הזמן. הרבה אתרים, רובם של חדשות אבל לא רק, החלו 
להשתמש באפשרות RSS feed, המציג מאמרים ממספר דפים )או אתרים( בדף בודד. בדפדפן Safari ניתן לקבוע האם תוצג רק 
כותרת המאמר וקישור לכתבה המלאה, משפט )או שניים( על הכתבה או תקציר הכתבה כולה. באמצעות שדה החיפוש, ניתן 

לחפש אחר מאמרים בנושא מסוים, למיין ולשלוח קישורים בדואר.

:PDF כלים לשמירת קובץ
פתיחה ב-Preview והגדלה
או הקטנת תצוגת הקובץ
בדפדפן

שמירת סימניות בסרגל
 )bookmarks( תוכל להוסיף סימניות
לסרגל הסימניות שממוקם מתחת 

לשדה כתובת האתר באמצעות 
הפקודה Add Bookmark שבתפריט 

Bookmarks ובחירה באפשרות 
.Bookmarks Bar

שימוש בטאבים
טאבים בדפדפן מאפשרים לך לצפות 

בדף חדש מבלי לסגור את הדף 
הקודם או לפתוח דף נוסף. על מנת 
שקישור יפתח כטאב )ולא יחליף את 

הדף הנוכחי או יפתח בחלון חדש(, 
.File מתפריט New Tab בחר בפקודה

חסימת חלונות קופצים
לא מעט אתרים משתמשים בחלונות 

קופצים )Pop-Up( על מנת להציג 
פרסומות ושאר הצעות. על מנת 

 Block לחסום חלונות אלו, בחר בפקודה
Pop-Up Windows מתפריט Safari. כדאי 

לזכור שחסימה שכזו עלולה לחסום גם 
חלונות קופצים חשובים וחיוניים.

Mail-שליחת דפי אינטרנט ב
 Mail Contents of This באמצעות הפקודה
Page או Mail Link to This Page שבתפריט 
File תוכל לשלוח דפי אינטרנט או קישור 

.Mail לדף אינטרנט באמצעות תוכנת

אורך המאמר שיוצג

מיון המאמרים

מאמרים אחרונים

מקור המאמר

חיפוש אחר מאמר
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widget יצירת
תוכל להפוך כל מה פריט המוצג באתר, כמו מלל, תמונה, סרטון או אנימציה, ל-widget, אותו תוכל להציג בכל שלב:

.Safari בסרגל הכלים של Web Clip 1. הקלק על כפתור
.widget-2. סמן את האזור בדף אותו ברצונך להפוך ל

3. הקלק על כפתור Add בפינה הימנית של הדף.
4. מסך ה-widgets יעלה אוטומטית ותוכל לראות את ה-widget החדש שיצרת.

 Web Clip כפתור
widget ליצירת

יצירת widget חדש

הגדרת הפריט ממנו 
widget-ייווצר ה

ה-widget החדש 
widgets-במסך ה

widgets-ו Dashboard אודות
widgets הינן תוכנות קטנות, אותן 

ניתן להפעיל בכל רגע באמצעות 
 Dashboard ,למעשה .Dashboard
היא התוכנה המאגדת את כל 

ה-widgets במערכת. על מנת לעבור 
למסך ה-widgets הקלק על דמות 

.Dock-לוח המכוונים( ב( Dashboard-ה

widgets ברירת מחדל
מערכת הפעלה 10.5 כוללת מספר 

widgets, בינהם חיזוי מזג אוויר, מחשבון, 
לוח טיסות מכל העולם, שעון, המרת 

יחידות מידה ועוד.

widgets הוספת
בנוסף ליצירת widgets חדשים באמצעות 

Safari, תוכל למצוא באתר ההורדות 
www.apple.( Apple הרישמי של חברת
 ,widgets עוד אלפי )com/downloads/

אותם תוכל להתקין במחשב שלך.
שים לב שתוכנות widgets רבות 

דורשות חיבור לאינטרנט על מנת 
להציג מידע.
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תוכנת iCal מאפשרת לקבוע ארועים, פגישות ומשימות, לארגן אותם לפי לוחות פעילות ולזמן אליהם 
.Addrress Book אנשים באמצעות הדוא"ל. את הכתובות למוזמנים ניתן לשלוף מתוכנת
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לוחות פעילותתצוגה לפי יום, שבוע או חודש

מיון כרטיסים לפי קבוצות הכרטיסים בקבוצה פרטים אישיים
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יצירת ארוע חדש:

1. בחר בתצוגה יומית או שבועית.
2. סמן את הלוח )עבודה, בית או לוח שיצרת( בו ייווצר הארוע.

3. הקלק על היום בו הארוע מתקיים וגרור את הסמן משעת ההתחלה ועד לסיומה. נתונים אלו ניתנים 
לעריכה בכל זמן.

4. הקלד שם רלוונטי לארוע, כך שתזכור במה המדובר.

:iCal הזמנת אנשים לארוע

1. צור כרטיס אישי על ידי סימון הכרטיס המכיל את הפרטיך האישיים בתוכנת Address Book, ומתפריט 
 .Make This My Card בחר בפקודה Card

2. הקלק פעמיים על הארוע ב-iCal ואז על כפתור Edit כדי לראות את האפשרויות השונות.
.attendees 3. הכנס את כתובת הדוא"ל של המוזמן בקטגוריית

.attachments בקטגוריית Add Files 4. הוסף קבצים שישלחו למוזמנים באמצעות הקלקה על
5. הקלק על כפתור Send בתחתית החלון כדי לשלוח את ההזמנה.

iCal אירגון החודש באמצעות
תוכנת iCal היא תוכנת לוחות שנה המאפשרת מעקב קל אחר פגישות וארועים, צפיה במספר לוחות פעילות בו זמנית, זימון אנשים 

לארועים, קביעת התרעה לפני ארוע ועוד. ניתן להציג את לוח השנה לפי יום, שבוע או חודש. לכל ארוע תוכל לקבוע את שעת ההתחלה 
והסיום, האם זהו ארוע המתמשך על פני מספר ימים או חד-יומי ולהוסיף הערות.

לוחות פעילות
ברירת מחדל

לוחות פעילות
דורשי הרשמה

תצוגה מוקטנת 
של החודש

ארוע בלוח 
Work פעילות

ארוע בלוח 
Home פעילות

הוספת לוח פעילות

הצגת לוח-שנה זעיר הצגת הזמנות לארועים

הצגת חלון משימות

, ומתפריט 

)alarm( תזכורת לפני ארוע
על מנת לא לשכוח ארועים או 

פגישות, ניתן לקבוע תזכורת שתוצג 
מספר ימים, שעות או דקות לפני 

הארוע עצמו. התזכורת יכולה להיות 
הודעת מלל על המסך, דוא"ל או 

הודעה קולית.
את סוג התזכורת ניתן לבחור מתפריט 

alarm שבחלון עריכת הארוע.

הוספת לוח שנה חדש
ישנן שתי דרכים עיקריות להוספת לוח 

פעילות חדש, נוסף לאלו שמגיעים 
עם התוכנה. דרך אחת היא הפעלת 

הפקודה New Calendar שבתפריט 
הקובץ (File)והדרך השניה, באמצעות 

לחיצה על כפתור הפלוס )+( שבפינה 
השמאלית-תחתונה של חלון התוכנה. 

לחיצה על Shift תהפוך את כפתור 
הפלוס, לכפתור המאפשר יצירת תיק 

עבור קבוצת לוחות פעילות.

הצגת ארועים באזורי זמן שונים
כברירת מחדל, אזור הזמן של ארוע 

כלשהו זהה לאזור הזמן שנקבע בלוח 
.Date & Time העדפות

היות ויתכן ותרצה לקבוע ארוע באזור 
זמן אחר )לדוגמה, קביעת פגישה 

בעת שהייה בארה"ב(, תוכל לקבוע 
הצגת שעת הארוע בהתאם לאזורי 
זמן שונים, באמצעות חלון העדפות 

מתקדמות )Advanced( של iCal וסימון 
Turn on time zone support בחלון זה. 
לאחר מכן יוצג תפריט אזורי הזמן 
בפינה הימנית-עליונה של מנשק 

התוכנה. לחיצה על התפריט תאפשר 
הוספת אזורי זמן נוספים.
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)Address Book( ספר כתובות
תוכנת Address Book מאפשרת לשמור פרטים אישיים של אנשים או חברות. בכרטיס ניתן לרשום מספרי טלפון )נייד, עבודה, 

פקס, בית וכדומה(, כתובת מגורים/מקום עבודה, כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה ועוד.
לאחר הכנסת הפרטים, ניתן יהיה "לשלוף" אותם גם לצורך שימוש בתוכנות אחרות, כמו מילוי אוטומטי של כתובת דואר 

אלקטרוני )Mail(, מילוי פרטים בטפסים באינטרנט )Safari(, הזמנה לצ'יטוט )iChat(, הזמנה לארוע )iCal( ועוד.

שינוי קטגוריות ברירת המחדל

לאחר יצירת כרטיס חדש, מוצגות בו, כברירת מחדל, מספר קטגוריות בסיסיות כגון טלפון 
בבית, טלפון בעבודה, כתובת דוא"ל, כתובת אינטרנט ועוד.

 Preferences על מנת לשנות הגדרות אלו או להוסיף קטגוריות חדשות, בחר בפקודה
.Template שבתפריט התוכנה ולחץ על הקטגורייה

שים לב לשני סמנים - מינוס אדום )-( ופלוס ירוק )+(. לחיצה על סמן המינוס תסיר את 
הקטגוריה לידו הוא ממוקם, לחיצה על סמן פלוס תוסיף קטגוריה. לחיצה על שם הקטגוריה 

מציגה תפריט אפשרויות מהן ניתן לבחור מה תהיה הקטגוריה החדשה. לחיצה על תפריט 
Add Field מאפשרת להוסיף קטגוריות מיוחדות כגון תאריך לידה, קידומות, כינויי חיבה, 

מחלקה וכדומה.

קבוצות
כרטיסים

שמות 
הכרטיסים

פרטי
הכרטיס

)My Card( הגדרת כרטיס אישי
רק לאחר הגדרת הכרטיס בו מוקלדים 

פרטייך האישיים ככרטיס אישי, יוכלו 
 iChat ותוכנתiCal, Safari תוכנות כמו

למלא את פרטיך האישיים. על מנת 
להגדיר את כרטיסך האישי, סמן אותו 

 Make This My Card ובחר בפקודה 
מתפריט Card. לאחר מכן תשתנה 

דמות הכרטיס לדמות איש.

)vCard( יצוא כרטיס
המיבנה בו נשמר המידע בתוכנת 

.vCard הוא Address Book
על מנת לייצא כרטיס כלשהו או 

מספר כרטיסים מהתוכנה שבמחשב 
שלך לתוכנה שבמחשב של מישהו 

אחר, יש לסמן את הכרטיס/ים ולבחור 
.File מתפריט Export vCard בפקודה

)Group( מיון לקבוצות
יצירת קבוצות מאפשרת למיין את 

הכרטיסים בצורה נוחה וקלה.
לדוגמה, קבוצה עבור לקוחות, קבוצה 

עבור חברים, קבוצה עבור אנשי 
קשר ועוד. על מנת ליצור קבוצה 

חדשה יש ללחוץ על סמן פלוס )+( 
שמתחת לקטגוריית Group. לאחר מכן 

יש להקליד את שם הקבוצה הרצוי 
)אפשר גם בעברית(. על מנת להעביר 

כרטיס לקבוצה כלשהי ברשימה, יש 
לבחור בקבוצת All, לסמן את הכרטיס 

ולגרור אותו על שמה של הקבוצה 
הרצויה. שים לב שהכרטיס מועתק 

.All לאותה קבוצה ולא מוסר מקבוצת
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איחוד כרטיסים כפולים

במידה ויש ברשימות שני כרטיסים או יותר שזהים בכל פרטיהם )כולל שם בעל הכרטיס(, ניתן לאחד את שני הכרטיסים באמצעות 
הפקודה Card - Look for Duplicate Entries. התוכנה תציג את מספר הכרטיסים הכפולים שנמצאו ותשאל האם למזג בינהם. אחרי המיזוג 

.Card - Merge Selected Cards ישאר רק כרטיס אחד. על מנת לאחד שני כרטיסים עם מידע שונה, יש לסמן אותם ולבחור בפקודה

הדפסת קבוצה של כתובות

תוכנת Address Book מאפשרת לך להדפיס, בפעולה אחת, מספר בלתי מוגבל של כתובות. בחלון פקודת ההדפסה ניתן לבחור 
בין הדפסה על דפים, על מעטפות, מדבקות וכדומה. התוכנה מאפשרת לך לקבוע איזה מהכתובות שלך )בית, עבודה( תהווה 
את הכתובת למשלוח, לקבוע את גודל המעטפה/נייר המכתבים, את צבע ההדפסה, להוסיף תמונה לכתובת השולח, להגדיר 

את כיוון המעטפה או הדף ועוד. הכתובות יודפסו לפי סדר האלף-בית.

ייבוא כתובות אנשי קשר )conacts( מתוכנות אחרות

לתוכנת Address Book ניתן לייבא כתובות במיבנים הבאים: vCard, LDIF format, tab-delimited file, comma-Saperated values )CSV( file. לאחר 
שייצאת את הקובץ מתוכנת המקור, בחר מתוך תפריט File )של תוכנת Address Book( את הפקודה Import. כעת בחר את המבנה 

.Text file בחר באפשרות CSV המתאים בו ואשר את הפקודה. על מנת לייבא

הסתרת פרטים אישיים
על מנת לשלוח את הכרטיס שלך 

מבלי להציג בו את כל הפרטים, בחר 
בפקודה Preferences שבתפריט התוכנה 
ולחץ על הקטגורייה vCard.כעת הפעל 
 Enable private me בחלון את האפשרות

card, סמן את כרטיסך האישי ולחץ 
על כפתור Edit. בכל פרט שברצונך 
להסתיר מעיניו של מקבל הכרטיס, 

.v-בטל את ה

הוספת תמונה לכרטיס
על מנת להוסיף תמונה לכל אחד 
מהכרטיסים שברשימה, בחר את 

 Edit הכרטיס ולחץ על כפתור
שבתחתית החלון. כעת הקלק פעמיים 

על אזור התמונה בחלק העליון של 
הכרטיס )ריבוע קטן לשמאלו של 

השם( ובחלון שנפתח הקלק על כפתור 
Choose כדי לבחור את התמונה הרצויה.

במידה ולמחשב שלך יש מצלמת 
iSight, תוכל לצלם תמונה באמצעות 

לחיצה על דמות המצלמה שבתחתית 
.Set החלון. לסיום הקלק על כפתור

הדפסת מעטפות

הדפסת כתובות
הדפסת חברה ומדינה

צבע המלל
הוספת תמונה
הגדרת פונט
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באמצעות לוח העדפות ותוכנת Time Machine ניתן לגבות, באופן אוטומטי, את כל תכולת המחשב 
ולשלוף מהגיבוי קבצים, בכל זמן שתרצה.

הצגת הקבצים שגובושחזור הקובץ שנבחר

מעבר בין גיבויים

Ti
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Time Machine-גיבויים ו
אין דבר יותר חשוב מגיבוי החומרים הנמצאים בכוננים הקשיחים - המערכת והקבצים אותם יצרת. גיבוי נכון מאפשר לך לשחזר 

את המערכת לגירסה קודמת ולהחזיר לחיים קבצים שמחקת בטעות או שהשתבשו בזמן העבודה.

באמצעות Time Machine תוכל לגבות מדי שעה את כל החומרים שלך אל כונן חיצוני או כונן קשיח/מחיצה נוספת במחשב שלך.

הגדרת גיבוי

על מנת להפעיל את Time Machine בפעם הראשונה:

.Time Machine 1. פתח את לוח העדפות
2. הקלק על כפתור On כדי להפעיל את הגיבוי.

3. הקלק על כפתור Choose Backup Disk ובחר את כונן הגיבוי.
4. הקלק על כפתור Options על מנת להגדיר מה יגובה.

כברירת מחדל, כל תכולת הכונן הקשיח תגובה, כולל מערכת ההפעלה 
על כל מרכיביה, תיק המשתמשים וכדומה. הקלקה על כפתור פלוס )+( 

מאפשרת לך להגדיר מה לא יגובה.
לאחר מכן, הגיבוי הראשון יתחיל.

Time Machine שחזור פריט באמצעות תוכנת

. 1 .Time Machine הפעל את תוכנת

בצידו הימני של המסך שיפתח תוכל לראות את לוח הזמנים  2 .
של הגיבוי ולבחור ביום ובשעה ממנה תרצה לשלוף את הקובץ.

הקלק על כפתור Restore. 3 כדי לשחזר את הקובץ לתיק בו הוא 
היה במקור.

חשוב לזכור! להבדיל מתוכנות גיבוי אחרות, המאפשרות לגבות 
מספר מחשבים ברשת אל כונן גיבוי, קלטת או תקליטורים, תוכנת 

Time Machine מגבה מחשב פרטי בלבד.

לאן לגבות
לצורך גיבוי בתוכנת Time Machine ניתן 

 ,)FireWire או USB 2.0( להגדיר כונן חיצוני
שרתי Mac OS X 10.5 או אפילו כוננים 
פנימיים נוספים ומחיצות נוספות. לא 

ניתן להגדיר את המחיצה או הכונן ממנו 
מופעלת המערכת ככונן הגיבוי. ככלל, 

מומלץ בחום לגבות את תכולת המחשב 
לכונן חיצוני, היות ואם הכונן הפנימי 

יקרוס, יאבדו איתו גם כל הגיבויים.

גיבויים נוספים
בפעם הראשונה שמתבצע גיבוי, 

תוכנת Time Machine מגבה את כל 
תכולת המחשב. בפעמים הבאות, יגובו 

רק קבצים שחלו בהם שינויים מאז 
הגיבוי האחרון.

אין מקום
במידה והמקום בכונן שהוגדר לגיבוי 

אינו מספיק, תוכל לחבר כונן אחר 
ולהגדיר אותו ככונן הגיבוי החדש וכך 
לא תאבד גיבויים קודמים. במידה ואין 

לך כונן נוסף, תוכל לבחור למחוק 
גיבויים ישנים. אם לא תמחוק גיבויים 

 Time Machine ,ולא תחבר כונן אחר
תפסיק לגבות.

מתי מגבים
כברירת מחדל, גיבוי מתבצע כל שעה. 
תוכל להשבית את Time Machine בלוח 

ההעדפות ולהפעיל אותה שוב בכל 
זמן. במידה ו-Time Machine הושבתה 

באמצע גיבוי, בפעם הבאה שתופעל, 
הגיבוי ימשך מאותה נקודה.
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t תוכנת iChat מאפשרת לך להתכתב ו/או לדבר עם בני משפחתך,עם שותפים עיסקיים ועם חברים 
ברחבי הארץ ובכל מקום בעולם. ניתן לבחור בין התכתבות טקסטואלית, שיחה או אפילו שיחת וידאו. 
תוכנת iChat מאפשרת לנהל, בו זמנית, שיחת וידאו עם שלושה משתמשים נוספים. בנוסף, מאפשרת 
גירסתה החדשה של התוכנה גם לשתף את המסך שלך עם זה של בן שיחתך ולאפשר לכל אחד אחר 

"להיכנס" ולערוך את הקבצים שנשמרו על המחשב שלך.

רשימת החברים איתם ניתן לצ'וטט צ'ט וידאוהתכתבות טקסטואלית
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מתחילים לצ'וטט

על מנת להתחיל ולצ'וטט טקסטואלית עם החבר, וודא שהוא זמין ברשימת החברים 
)כפתור ירוק( והקלק פעמיים על שמו ברשימה. בחלון שנפתח הכנס את המלל הרצוי. 

על מנת לשלוח את ההודעה, הקש על Enter. כדאי לדעת שתוכנת iChat מאפשרת לך 
להתכתב בכל שפה בה המערכת תומכת.

על מנת להתחיל בשיחת אודיו או וידאו, וודא שהחבר זמין ברשימה ושאכן ניתן לקיים איתו 
סוג כזה של שיחה. במידה וכן, סמן את שמו ברשימה והקלק על כפתור הטלפון או הווידאו 

בתחתית חלון רשימת החברים. במחשבו של החבר תופיע הזמנה לשיחה.מרגע שחברך 
יקבל את ההזמנה )הקלקה על כפתור Accept(, תחל השיחה.

על מנת להתחיל שיחה עם מספר אנשים, בחר אותם ברשימת החברים )החזק את מקש Command כדי לבחור מספר חברים( והקלק 
על אחד מהסמלים שבחלון: הקלק על כפתור A כדי להתחיל התכתבות טקסטואלית, כפתור הטלפון כדי להתחיל שיחת אודיו או על 

כפתור וידאו על מנת לבצע שיחת וידאו.

הוספת חבר

על מנת שתוכל לצ'וטט עם חבר, מומלץ שתוסיף אותו לרשימת החברים שלך:

.iChat 1. פתח את תוכנת
.Buddies מתפריט Add Buddy 2. בחר בפקודה

.Mac או AIM - 3. בחלון שיפתח, בחר את סוג החשבון שיש לאותו חבר
.Add 4. מלא את שם המשתמש ושייך אותו לקבוצה מסויימת. לסיום הקלק על כפתור

iChat Theater

באמצעות iChat Theater תוכל להציג מצגות או תמונות בפני משתתפים בישיבה, גם אם אין לך מצלמת וידאו. על מנת להתחיל שיחה 
מסוג זה, עקוב אחר השלבים הבאים:

.File - Share a File With iChat Theater 1. בחר בפקודה
2. בחלון שנפתח בחר בקובץ שברצונך להציג: תוכל לבחור קובץ מלל, תמונות, מצגת, סרטון וידאו וכדומה.

.Buddies - Invite to Video Chat 3. כאשר תוצג בפניך הודעה להתחיל בשיחת וידאו, בחר חבר מהרשימה ובחר בפקודה

iChat
תוכנת iChat מיועדת להעברת מסרים מיידיים בין שני אנשים או יותר. התוכנה מאפשרת שליחת הודעות טקסט, שיחת אודיו 
ושיחת וידאו. תוכל להרשם ל-iChat באמצעות יצירת חשבון Mac., יצירת חשבון ב-AIM וחשבון Jabber למשתמשי Linux. לאחר 

שיצרת חשבון כזה, תוכל לצ'וטט עם כל אחד שיש לו חשבון דומה, בין אם הוא משתמש מקינטוש או משתמש חלונות.

צ'ט אודיו ווידאו
בעוד שמספר השותפים שלך לצ'ט 
וידאו מוגבל לשלושה, שיחת אודיו 

מאפשרת לך לצרף עד תשעה 
שותפים לדיון מעמיק...

במידה ורוחב הפס שלך אינו רחב דיו, 
מספר המשתתפים עלול להצטמצם.

טלפון או מצלמת וידאו
על מנת לדעת האם חברך לשיחה 

יכול לקיים שיחת אודיו או וידאו, 
הסתכל בדמות שממוקמת לצד שמו 
ברשימה: דמות טלפון מעידה על כך 

שלמחשב של חברך לא מחוברת 
מצלמת וידאו, מה שיאפשר לכם 

להסתפק בשיחה אודיו.

אור אדום, אור כתום, אור ירוק
במידה ושם החבר מופיע ברשימה 

בצבע אפור, סימן שתוכנת המסרים 
שלו סגורה ולא ניתן לצ'וטט איתו.

שם מודגש ולשמאלו כפתור אדום, 
מעידים שתוכנת המסרים של חברך 

פעילה אולם הוא אינו זמין.
שם מודגש וכפתור כתום מעידים 

שתוכנת המסרים של חברך פעילה 
אולם לא נעשה כל שימוש במחשב 

בדקות האחרונות.
שם מודגש ולשמאלו כפתור ירוק 

מעידים על כך שחברך זמין לצ'יטוט.

סוג כזה של שיחה. במידה וכן, סמן את שמו ברשימה והקלק על כפתור הטלפון או הווידאו 
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שיתוף מסכים
תוכנת iChat מאפשרת לך לשתף את המסך שלך עם חבר המשתמש גם 

הוא בתוכנת iChat ובמערכת הפעלה 10.5 )לאופרד(. שיתוף המסך מאפשר 
למשתמש אחד לעבוד על קובץ ששמור במחשב אחר, כאילו היה זה מותקן 
במחשב שלו. בצורה זו ניתן לבצע הגהות למסמכים, לעצב עבודות בצוותא 

או להעביר קבצים במהירות בין שני המחשבים.

בחר חבר מרשימת החברים. 1 .
מתפריט Buddies בחר בפקודה Share My Screen. 2 כדי לשתף את המסך 
שלך, או בפקודה Ask to Share אם ברצונך לשתף את המסך של החבר 

שלך.

אם אתה משתף את המסך של החבר שלך, אתה יכול לעבור בין תצוגת  3 .
המסך שלו לשלך, להעתיק קבצים בין המחשבים על ידי גרירתם אל 

המכתבה של המחשב האחר, לפתוח תוכנות ועוד.

תוכנת iChat. 4 מפעילה אוטומטית את אפשרות אודיו, כך שאתם יכולים 
לשוחח בינכם.

חשוב לדעת! שיתוף מסכים פותח בפני שני הצדדים את המחשב של האחר, כך שבנוסף לפעולות רצויות, ניתן לבצע במחשב 
שלך גם פעולות לא רצויות. לכן, מומלץ בחום שלא תקיים שיתוף מסכים עם מישהו שאינך מכיר.

הוספת אפקטים לשיחת וידאו
כאשר אתה מקיים שיחת וידאו, תוכל להוסיף לתמונתך מספר אפקטים )חלקם מעשעים למדי יש לומר(, כמו אפקט עין הדג, ואפקט 

מראות, או אפקטים של צבעוניות כגון, תמונה ישנה או תמונה בסגנון אנדי וורהול על תמונתך. בנוסף תוכל להוסיף תמונת רקע מאחוריך, 
סתם שאולי יחשבו שאתה מנהל שיחה ישירות מאחד האיים בתאילנד...

1. התחל שיחת וידאו עם חבר.
.Video - Show Video Effects 2. בחר בפקודה

3. עבור בין האפקטים השונים עד שתמצא את זה שמוצא חן בעינך והקלק עליו.
4. על מנת לחזור לתמונה רגילה, ללא אפקטים הקלק על הדמות המרכזית בחלון האפקטים.

מה הסטטוס
בנוסף לכפתור הצבעוני לצד שימך, תוכל 

להוסיף מסר קטן. לחץ על הסטטוס 
שלך )זה שממוקם מתחת לשמך( ובחר 

.Cusotm מהתפריט את באפשרות
כעת הקלד בשדה המלל שיוצג את 

המסר שיוצג )אפשר גם בעברית(. 
.Enter לסיום הקש על

iChat מספר חשבונות
תוכל ליצור לעצמך מספר חשבונות 

iChat, כמו חשבון Mac. )דוטמק( וחשבון 
ב-AIM, כאשר בכל אחד מהם תוכל 

ליצור רשימת חברים שונה.
על מנת להציג בו-זמנית את שתי 

רשימות החברים, הפעל את הפקודה 
Preferences, בחר את הקטגורייה 

Accounts וסמן את החשבונות שברצונך 
להציג את רשימותיהן.

שמירת צ'טים
כדי לשמור את תוכנה של שיחת מלל, 

כך שתוכל לקרוא אותו שוב מאוחר 
 , Preferencesיותר, הפעל את הפקודה

בחר את הקטגורייה Messages וסמן את 
 Automatically save chat האפשרות

transcripts to. תוכן השיחה ישמר 
.iChat כברירת מחדל(בתיק(

רקע לשיחת וידאו
במידה ובחרת בסרטון כרקע, תתבקש 

לזוז מהפריים של המצלמה למספר 
שניות על מנת שהתוכנה תיצור ערוץ 
אלפא מתאים )ערוץ אלפא מאפשר 
להסתיר את הרקע הנוכחי שלך על 

מנת שתוצג "על גבי" רקע הסרט(.
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Preview
תוכנת Preview מיועדת להצגה מהירה של תמונות או קבצים בפורמט PDF. בנוסף, תוכל לצרף למסמך הערות, להוסיף או להסיר 

עמודים, להדגיש מלל, להוסיף קישורים )Links, URL( ועוד.

Preview כלי

כברירת מחדל תמצא בסרגל הכלים של התוכנה )משמאל לימין( חיצים המאפשרים לך לדפדף ביו עמודי המסמך )קדימה ואחורה(, 
כפתור מינוס )-( להקטנת התצוגה וכפתור פלוס )+( להגדלת התצוגה, דמות של יד המאפשרת לך לגלול בתוך עמוד או בין עמודים, סמן 

A המאפשר לך לבחור מלל בקובץ, סמן מסגרת המאפשר לך לבחור חלק מדף הקובץ, כפתור סרגל צידי המאפשר לך לפתוח ולסגור 
את הסרגל, תיבת חיפוש המאפשרת לך לחפש מלל בתוך הקובץ.

PDF צפיה במסמך
במידה ופתחת מסמך PDF המכיל מספר עמודים, תוכל לראות תצוגה מוקטנת שלהם בסרגל הגלילה הצידי )Sidebar(. בתחתית הסרגל 
.)Annotations( או הערות )הצידי ניתן לקבוע שהעמודים יוצגו כך שתראה את תכולתם, תצוגה של תוכן העניינים )במידה ויש כזה במסמך

מעבר בין דפים

גודל תצוגה בחירה סרגל צידי

חיפוש בתוכן המסמך

סרגל צידי ותצוגת עמודים

שינוי אופי התצוגה
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הוספת הערות

על מנת להוסיף הערה, בחר בפקודה Tools - Annotate - Add Note. לאחר מכן יוצג משטח מלל צהוב בו תוכל להקליד את ההערה בכל 
שפה בה המערכת תומכת. על מנת למחוק הערה, הקלק על סמן ה-X בפינה הימנית-עליונה של ההערה.

הוספת הערות לקובץ יעילה במקרים בהם מעבירים מסמך בין מספר קוראים )לצורכי הגהה לדוגמה(. את ההערות ניתן לקרוא בתוכנת 
 .Adobe Reader ובתוכנת Preview

גזירה וסיבוב עמוד

 Tools מתפריט Crop וסמן את גודל העמוד. כעת בחר בפקודה Select במידה וברצונך לגזור עמוד לגודל אחר, בחר את כלי
באמצעותה תוכל לגזור את העמוד בהתאם לתחומי הבחירה שסימנת.

אפשרות נוספת היא להשתמש באפשרויות Crop and Rotate שבחלון ה-Inspector. באמצעות חלון זה תוכל לקבוע בחירה מדוייקת 
יותר על ידי הכנסת ערכים בתיבות Selection. בחלון תוכל לקבוע האם הגזירה תתבצע רק על העמוד הנוכחי )Current Page( או על 

כל עמודי המסמך )Document(. בנוסף, תוכל לסובב את העמוד/העמודים ב-90 מעלות עם כיוון השעון או בכיוון השני.

הוספת קישור למלל

:)URL( או לכתובת אינטרנט PDF-ניתן להגדיר קישור לעמוד אחר בקובץ ה

.)Link( 1. באמצעות כלי בחירת המלל, סמן את המלל שברצונך להפוך לקישור
.Tools שבתפריט Annotate מתפריט המשנה Add Link 2. בחר בפקודה

3. בחלון השיוצג לאחר הפעלת הפקודה )Inspector( תוכל להגדיר מתפריט Action האם הקישור 
החדש יוביל לדף אחר במסמך )Link within PDF( או שלחיצה עליו תוביל לכתובת אינטרנט 

)URL(. במידה ובחרת באפשרות קישור לעמוד אחר במסמך, הצג את אותו עמוד ואז הקלק על 
כפתור Set Destination בחלון ה-Inspector. במידה שבחרת בקישור לכתובת אינטרנט, הקלד את 

הכתובת )המלאה( של דף האינטרנט.

חיתוך וסיבוב כל העמודים

חיתוך וסיבוב עמוד נוכחי בלבד

הגדרת אזור בחירה מדוייק

בחירת יחידות המידה לקביעת הגודל

הארות נוספות
בנוסף לכתיבת הערות, תוכל להדגיש 
מלל בצבע הדגשה או להדגיש אזור 
באמצעות מעגל או ריבוע. לתמונות 

תוכל להוסיף מלל או עיגולים.

מחיקת עמודים
 ,PDF על מנת למחוק עמוד מקובץ

וודא שהדפים מוצגים בסרגל הצידי 
 )Thumbnails( כדמויות מוקטנות

סמן את דמות העמוד או העמודים 
שברצונך למחוק בסרגל הצידי ובחר 

.Edit - Delete Selected Page בפקודה

שינוי סדר עמודים
 ,PDF על מנת למחוק עמוד מקובץ

וודא שהדפים מוצגים בסרגל הצידי 
כדמויות מוקטנות )Thumbnails( סמן 

את דמות העמוד שברצונך להזיז וגרור 
אותו למיקומו החדש, בין שני עמודים.

הוספת עמוד ריק
על מנת להוסיף עמוד ריק בין שני 
עמודים קיימים, סמן את דמותו של 

אחד מעמודי המסמך ובחר בפקודה 
Edit - Insert Blank Page. העמוד החדש 

יצורף לפני העמוד הנוכחי.

הגדרות תצוגה
באמצעות הפקודות בתפריט המשנה 
View - PDF Display ניתן להגדיר תצוגת 

עמוד בודד, תצוגת עמודים ברצף, 
תצוגת עמודים כפולים ועוד.
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שינוי צבעוניות

בחירת הפקודה Adjust Coloמתפריט הכלים )Tools( תציג חלון ובו מספר מכוונים המאפשרים 
לערוך את הצבעים שבתמונה. לדוגמה, באמצעות מכוון Exposure תוכל "לשנות" את זמן 

 Sepia מאפשר לך להוסיף או להפחית את הרוויה. מכוון Saturation החשיפה של התמונה. מכוון
מאפשר לך לצבוע את התמונה בגווני חום ועוד ועוד.

הקלקה על כפתור Reset All בתחתית החלון, מחזירה את המכוונים למצבם ההתחלתי.

שמירת תמונות

תוכנת Preview מאפשרת לך לפתוח תמונות במגוון פרומטים, כמו EPS, TIFF, JPEG, PNG ועוד. 
על מנת לשמור תמונה בפורמט אחר מזה בו פתחת אותה, בחר בפקודה Save As מתפריט 

.Format ובחר את הפורמט הרצוי מתפריט )File( הקובץ

הצגת תמונות
במידה ופתחת מספר תמונות, תוכל לראות תצוגה מוקטנת שלהן בסרגל הצידי )Sidebar( של חלון התוכנה.

לחיצה על דמות גלגל השיניים שבתחתית הסרגל הצידי, מציגה תפריט באמצעותו ניתן לקבוע לפי איזה סדר ימויינו התמונות 
)שם, תאריך, גודל ועוד(, לשלוח אותן ב-Mail, לייצא לתוכנות אחרות כגון iPhoto ו-Aperture ולשמור.

מצגת שקופיות
הקלקה על כפתור Slideshow בסרגל 

הכלים של התוכנה, תציג את כל 
התמונות על פני מסך מלא בזו אחר 

זו, בדומה למצגת שקופיות. תוכל 
לדפדף בין התמונות, לראות את כולן 

ביחד או כל אחת בנפרד.

תיקוני צבע
מטרתן של האפשרויות לתיקוני הצבע 

של תוכנת Preview היא לשפר את 
תצוגת המסך ולהדפיס את התמונה 

במדפסת ביתית. על מנת לבצע 
תיקונים למטרות מקצועיות, מומלץ 
להשתמש בתוכנות מקצועיות יותר. 

הסרת רקע מתמונה
על מנת למחוק רקע מתמונה, לחץ 

על כלי הבחירה שבסרגל הכלים ובחר 
 .Instant Alpha או Extract Shape באפשרות

כעת עקוב אחר ההנחיות על המסך 
על מנת להגדיר הצורה שתבודד או 

הרקע שימחק.

סיבוב והיפוך תמונה
על מנת לסובב תמונה ב-90 מעלות 

)ימינה או שמאלה(, בחר בפקודה 
.Tools מתפריט Rotate Left/Right

על מנת להפוך תמונה על הציר 
האופקי או האנכי, בחר בפקודה

.Flip Horizontal/Vertical

שינוי גודל תמונה
על מנת לשנות את גודל התמונה, 

בחר מתפריט Tools את הפקודה 
.Adjust Size

בחלון תוכל לבחור שינוי גודל 
פרופורציונאלי )או לא( ולהגדיר את 

הרזולוציה הרצוייה.

מיון התמונות
שליחה לתוכנה אחרת
ושמירה

מעבר בין תמונות

גודל תצוגה מצגת שקופיותסרגל צידי
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התקנת פונטים

במידה וברצונך להוסיף פונטים למערכת, מומלץ שתקבע בפקודת ההעדפות )Preferences( של תוכנת Font Bookהיכן יותקן הפונט: בתיק 
הפונטים של המשתמש )User( או בתיק הפונטים של המחשב )Computer(. לאחר מכן הקלק פעמיים על שם הפונט ובחלון שיפתח 

.Install הקלק על כפתור
חשוב לדעת! התקנת פונטים בתיק המשתמש תאפשר רק למשתמש זה את השימוש בפונט. התקנה במחשב תאפשר לכל 

המשתמשים להשתמש באותו הפונט.

הדפסת קטלוג פונטים

באמצעות פקודת ההדפסה תוכל להדפיס לעצמך קטלוג פונטים, בו תוכל להשתמש בפעם הבאה שתרצה לבחור פונט עבור פרויקט. 
במידה והפונט מכיל מספר משקלים או סגנונות, סימון רק אחד מהם ידפיס רק אותו.

Font Book
לרבים ממשתמשי מקינטוש מותקן מספר לא מבוטל של פונטים בהם הם משתמשים לצורך עיצוב מסמכים, עיצוב מודעות 

פרסום, שילוב במצגות ובסרטי וידאו וכדומה. רשימה אין-סופית של פונטים מאלצת את המשתמש לבזבז זמן יקר בחיפוש אחר 
הפונט הרצוי )וזה במקרה שהוא זוכר את שמו...(.

תוכנת  Font Bookמאפשרת להפעיל או להשבית פונטים, לבדוק כפילויות ותקינות של פונטים, ליצור אוספים וספריות של פונטים 
לפי נושא/שפה/סגנון ועוד.

Dictionary
תוכנת המילון המובנית במערכת ההפעלה מאפשרת חיפוש אחר מילים במספר מילונים 
- מילון, Thesaurus, מילון Apple או ב-Wikipedia. ניתן לחפש בו זמנית בכל המילונים, ולקבל 
תשובה המתאימה לכל אחד מהם )לדוגמה, חיפוש אחר המילה Macintosh בכל המילונים, 
יניב תוצאה שונה בכל אחד מהם(. כדאי לדעת! אפשרות החיפוש ב-Wikipedia לא תעבוד 

כאשר המחשב אינו מחובר לאינטרנט.

חיפוש במילון מתוכנות אחרות
במידה ותרצה לחפש במילון את אחת 
המילים המופיעות במסמך )ללא קשר 

לתוכנה בה אתה עובד(, בחר אותה, 
החזק מקש CTRL)או לחץ על הלחצן 
הימני בעכבר( ובחר מתוך התפריט 

.Look Up in Dictionary את הפקודה

יצירת אוסף פונטים
 )Collection( יצירת אוספי פונטים
מאפשרת לך לקבץ פונטים לפי 

אופיים )כתבי יד, לדוגמה( או לפי 
שפה לקבוצה אחת.

הקלקה על אותה קבוצה ברשימת 
האוספים, תציג רק את אותם פונטים 

שבאוסף, ותעזור לך לבחור את הפונט 
המתאים. על מנת ליצור אוסף חדש, 

 ,File - New Collection בחר בפקודה
הקנה שם לאוסף וגרור אליו פונטים 

מהספריות השונות.

תצוגה מקדימה של פונט
תוכנת Font Book מאפשרת לנהל את 

כל סוגי הפונטים, אולם היא תציג 
תצוגה מקדימה )Preview( רק של 

פונטים מסוג Unicode. על מנת לראות 
תצוגה מקדימה של פונטים מסוג אחר 

)PostScript לדוגמה(, בחר בפקודה 
.Preview - Repertoire

השבתת פונט פונט
על מנת להשבית פונט, סמן אותו 

ברשימת הפונטים והקלק על כפתור 
Disable Selected Font שמתחת לרשימת 

הפונטים )נראה כמו ריבוע ובתוכו 
.)V האות

ספריות פונטים

אוספי פונטים

השבתת פונטים תצוגה מקדימה של הפונט
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)workflow( יצירת סביבת עבודה

סביבת העבודה שתיצור תכיל את כל הפעולות אותן ברצונך שיתבצעו באותה 
אוטומציה. כדי להמחיש עד כמה קל ליצור אוטומציה בתוכנה זו, הנה אחת לדוגמה, 
בה תבחר מספר תמונות, תשנה להן את הצבעוניות לגווני אפור ותקטין אותן. כל זה, 

בלי להזדקק לתוכנת צד-שלישי.

. 1 .Automator פתח את תוכנת
. 2 .Files & Folders בחלון שיפתח, בחר באפשרות 

כברירת מחדל, התוכנה תפתח כאשר תסריט ראשון כבר ממוקם בצידה הימני. 
הקלק על סימן ה-X בפינה הימנית-עליונה של אותו תסריט.

בצידו השמאלי של החלון תוכל לראות את רשימת התוכנות  3 .
.)Library להן יש כבר תסריטים )תחת קטגוריית 

סמן את האפשרות File & Folders וגרור לצידו הימני של החלון 
.Get Specified Finder Items את התסריט

הקלק על כפתור Add. 4 ואתר תמונה שאותה תהפוך לגווני 
אפור.

כעת גרור מאותה קטגוריה את הפקודה Copy Finder Items. 5 על 
מנת שכל הפעולות יתבצעו על עותק של התמונה ולא על 

התמונה המקורית. מתפריט To קבע היכן העותק ישמר.
ברשימת התוכנות סמן כעת את Photos. 6 וגרור את התסריט 

.Apply ColorSync Profile to Images 
כברירת מחדל, התוכנה תשאל אותך האם ליצור עותק 
מהתמונה על מנת שלא לשנות את המקור. היות וכבר 

קבעת פעולת העתקה בתחילת סביבת העבודה, הקלק על 
.Don't Add

. 7 .Gray Tone בחר Profile מתפריט
מ-Photos גרור את התסריט Scale Images. מהתפריט הגדר By Percentage. 8 וקבע את אחוזי ההקטנה.

 הקלק על כפתור Run. 9 שבפינה הימנית-עליונה של החלון.

כפי שתוכל לראות, תסריט שהסתיים בהצלחה מסומן ב-V ירוק. בסיום הפעולה נוצר עותק בגווני אפור ומוקטן של התמונה 
במיקום אותו הגדרת. 

Automator
תוכנת Automator מאפשרת לך ליצור סביבת עבודה אוטומטית עבור פעולות שונות, אותן אתה מבצע בתדירות גבוהה.

יצירת אוטומציה בלי לדעת תיכנות
להבדיל מתוכנות אחרות שמאפשרות ליצור אוטומציה )כזו או אחרת( רק למי ששולט בשפת תיכנות, Automator אינה דורשת 

ממך להבין דבר בתיכנות. כל התסריטים )scripts( בתוכנה הם ויזואליים לגמרי מה שמצריך ממך רק לבחור את הפעולות 
הדרושות, לגרור ולסדר אותן בהתאם לסדר הפעולות הרצוי, ולשמור.

AppleScript-ו Automator
משתמשי מקינטוש ותיקים בטח 

מכירים )גם אם הם אף פעם לא 
השתמשו בזה( את העובדה שניתן 

ליצור אוטומציות וישומים קטנים 
באמצעות AppleScript. ובכן, תסריטי 

Automator הם למעשה תסריטי 
AppleScript עם מנשק.

תסריטי תוכנות צד-שלישי
כל תוכנה התומכת בתסריטי 

AppleScript תומכת גם בתסריטי 
 Adobe לדוגמה, תוכנות .Automator

מאפשרות יצירת אוטומציות שכאלו.

שרשור פעולות
על מנת לדעת האם רצף הפעולות 

יפעל כמצופה, שים לב האם הן 
מקושרות בינהן. במידה ואין קשר 
בין הפעולות, סיכוי סביר שסביבת 

העבודה לא תעבוד כמצופה.

מה התסריט עושה
סימון תסריט ברשימה יציג את 

פעולותו בחלק השמאלי התחתון של 
.Automator חלון
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Photo Booth
תוכנת Photo Booth מאפשרת לך לצלם תמונות סרטונים קצרים באמצעות מצלמת iSight ולהוסיף אפקטים שונים. את התמונות 

.iChat תוכל להוסיף כתמונת חשבון המשתמש לך במחשב, תמונה שתצורף לדוא"ל אותו אתה שולח או כדמותך בתוכנת

צילום תמונות או סרטון וידאו

על מנת לצלם תמונות, להוסיף להן אפקטים או ליצור סרטון וידאו 
קצר, עליך לוודא, קודם להפעלת התוכנה, שמותקנת במחשב שלך 

מצלמת וידאו. במידה וזו מותקנת, הנה השלבים לצילום התמונות:

הפעל את תוכנת Photo Booth שבתיק Applications. ניתן לראות 
שמצלמת ה-iSight מופעלת אוטומטית עם פתיחת התוכנה.

שים לב לשלושת הכפתורים שבצידו השמאלי של החלון - 
הכפתור השמאלי ביותר יצלם תמונה אחת, הכפתור האמצעי 

מאפשר לך לצלם ברצף 4 תמונות )up 4(. הכפתור הימני מצלם 
סרטון וידאו קצר.

הקלק על כפתור התמונה הבודדת. 1 .
כדי להוסיף אפקט לתמונה, הקלק על כפתור Effects שבצידו הימני 

של חלון התוכנה. על מנת לעבור בין עמודי האפקטים, הקלק על 
החיצים שבצידי הכפתור. הקלק על אפקט כדי להחיל אותו על 

התמונה.

הקלק על כפתור המצלמה שבמרכז חלון התוכנה. 2 .
( ואז תצלם את התמונה. זו  התוכנה תבצע ספירה לאחור )3,2,1. 3

תוצג בחלקו התחתון של החלון.
כעת תוכל לבחור את התמונה ולצרף אותה לדוא"ל )הקלקה  4 .

על דמות Email( למקם אותה במקום התמונה שמוצבת בחשבון 
.iChat או לצרף אותה לתמונתך האישית בתוכנת )Acount( שלך

הקלטת אוטומציה

דרך נוספת ליצירת סביבת עבודה היא הקלטת פעולות, אותן תהפוך התוכנה לרצף של פעולות כתובות. לאחר מכן, תוכל 
לשמור את הרצף המוקלט כסביבת עבודה.

 Universal בלוח ההעדפות Enable access for assistive devices שים לב! על מנת שהתוכנה תוכל להקליט, עליך להפעיל את האפשרות
Access. בנוסף, הקלטת רצף פעולות אינה כוללת פעולות כמו פתיחת תוכנות. לכן, אם ברצונך להשתמש באחת התוכנות, עליך להפעיל 

אותה לפני שתתחיל בהקלטה.

מי יכול לפתוח סביבת עבודה
תוכל להפיץ את סביבת העבודה 

שלך בין מי שמותקנת במחשב שלו 
מערכת הפעלה 10.4 ומעלה, כאשר 

כל התסריטים בהם השתמשת 
מותקנים ב-Automator במחשב שלו 

וכל התוכנות אליהן מתייחסת סביבת 
העבודה מותקנות אף הן במחשב.

)Application( שמירה כתוכנה
הפצת סביבת עבודה שנשמרה 

כתוכנה מאפשרת לכל אחד להפעיל 
אותה על ידי הקלקה כפולה.

)Variables( משתנים
בנוסף לתסריטים שנמצאים תחת 

קטגוריית Actions, התוכנה מאפשרת 
לשלב משתנים, אשר יאכסנו ערכים 
ונתונים, בהם תוכל להשתמש בשלב 

מאוחר יותר של האוטומציה.

Photo Booth-מחיקת תמונות מ
אם אתה לא מרוצה מהתמונה 
 X-שצילמת, הקלק על סימן ה
שבתחתית התמונה המצולמת.

צילום וידאו
הקלקה על כפתור הסרטון תשנה את 

דמות המצלמה לדמות של מצלמת 
וידאו. בזמן הקלטת הסרטון תוכל 

לראות שעון שניות שמודד את הזמן.

4 up ייצוא תמונות
אם צילמת 4 תמונות )רצוי שכל אחת 

מהן תהיה מעט שונה(, תוכל לייצא 
.GIF אותן כאנימציית



76

ת
לו

ק
ת

רון 
ת

פ

ההתקנה לא הסתיימה בהצלחה
 There were errors during the installation… Please או There were problems installing the software אם בסיום ההתקנה אתה רואה הודעה כמו

try again, אינך יכול להמשיך הלאה, ועליך לבצע את הפעולה הבאה:
נסה להתקין את המערכת שוב, בתקווה שהפעם זה יעבוד. אפשרות נוספת היא לנסות להתקין את המערכת על מחשב אחר. 

אם גם בו ההתקנה נכשלת, כנראה שתקליטור ההתקנה אינו תקין.
 אם אינך מצליח להתקין את המערכת גם בפעם הנוספת, יתכן שהבעיה נעוצה בזיכרון RAM שאינו מתאים.

 512MB או על ידי ספק מורשה מטעמה. זכור להשאיר לפחות Apple במקרה כזה, מומלץ להוציא את הזיכרונות שלא סופקו לך על ידי
כדי להתקין את המערכת.

חשוב לדעת! אם אינך יודע איך להוציא את הזכרונות, זה לא הזמן ללמוד איך עושים זאת. פנה אל איש התמיכה שלך.

כונני היעד לא מוצגים בחלון ההתקנה

במידה ואינך רואה בחלון ההתקנה את הכונן/ים הנמצאים במחשב שלך, המתן מספר דקות עד שהם יוצגו. תוכנת ההתקנה 
לא מציגה את הכוננים לפני שהיא מסיימת לבדוק ברקע את תקינותם. ככל שהכונן גדול יותר, כך יקח יותר זמן לבדוק אותו. 

בקיצור, מעט סבלנות לא תזיק...

תקליטור התקנה המערכת לא "עולה"

על מנת להתחיל בהתקנה, עליך להכניס את תקליטור ההתקנה לכונן המחשב ולחכות עד שדמותו תופיע על המכתבה. כעת בחר 
בפקודה Restart. מתפריט התפוח או החזק את כפתור ההדלקה של המחשב למשך כ-10 שניות. במידה והמחשב אינו מצליח "לעלות" 

מהתקליטור, בדוק את הפרטים הבאים:

וודא שהכנסת תקליטור התקנת מערכת מקורי )לא עותק צרוב!(. 1 .
וודא שהמחשב שלך מתאים להתקנת מערכת הפעלה 10.5. 2 )דרישות המערכת כתובות בתחילת חוברת זו(.

אתחל מחדש את המחשב ולחץ על מקש Eject. 3 על מנת להוציא את התקליטור. וודא שהתקליטור נקי מטביעות אצבע, 
לכלוך, סימני מזון למינהם או שריטות.

בדוק את גירסת ה-Firmware. 4 של המחשב וודא שאין צורך לעדכן אותה לפני התקנת המערכת.
אם הכל תקין בארבעת הסעיפים הקודמים, נסה את התקליטור במחשב אחר, על מנת לוודא שהתקלה לא נובעת מכונן  5 .

התקליטורים שבמחשב שלך ולא מאיכותו של התקליטור. שים לב, יתכן והבעיה נובעת מכך שכונן התקליטורים שלך אינו הכונן 
המקורי של המחשב שסופק על ידי Apple או שהכונן הוא כונן תקליטורים חיצוני.

תקלות בהתקנת המערכת
לרוב, התקנת מערכת ההפעלה מתבצעת מתקליטור אותו יש להכניס לכונן התקליטורים של המחשב שעליו תתבצע ההתקנה. 

הפרק הבא מציג מספר דרכים לפתרון בעיות העלולות לצוץ בזמן ההתקנה.

אחרי שדרוג, המחשב עובד לאט או שתוכנות נתקעות

. 1 .Disk Utility תקן הרשאות באמצעות תוכנת העזר
התחבר לאינטרנט ושדרג לגירסת המערכת האחרונה )10.5.1. 2 ומעלה(.

 בדוק כמה מקום פנוי יש לך בכונן הקשיח. אם בכונן הקשיח שלך יש פחות מ-3GB. 3 כדאי לחשוב על הגדלת נפחו 
של המקום הפנוי.
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כיצד לאתר ולתאר תקלה
אף אחד לא מצפה ממך להיות טכנאי מחשבים רק בגלל שרכשת מחשב. נהפוך הוא. איתור התקלה יכול לקצר משמעותית 

את הזמן שידרש לאיש התמיכה שלך לפתור אותה ואותך לשוב ולעבוד בקצב...

מתי זה קורה?

נסה לשחזר את התקלה על ידי חזרה על אותן פעולות שבסיומן ארעה התקלה. במידת האפשר כתוב את הפעולות 
אותן אתה מבצע בזמן השחזור כדי לא לשכוח שלבים.

שים לב האם התקלה מתרחשת כל פרק זמן קבוע )כל שעה עגולה לדוגמה( או בשעה מסויימת ביום או שמא היא 
מתרחשת באופן אקראי.

שים לב האם התקלה מתרחשת כאשר אתה מפעיל תוכנה מסויימת )לדוגמה, הפעלת הדפדפן גורמת להתרסקות 
של תוכנה אחרת(.

מתי זה התחיל?

נסה להיזכר מתי התקלה התחילה - האם זה היה אחרי שהתקנת פונט חדש במערכת, תוכנה חדשה, עדכון המערכת, עדכון 
אחת מהתוכנות בה אתה משתמש, התקנת זיכרון RAM, כרטיס וידאו וכדומה.

אם התקלה קשורה לחומרה או תוכנת צד-שלישי, בדוק אצל המפיץ המקומי או אצל מי שרכשת ממנו את החומרה 
או התוכנה האם הוא כבר נתקל בתופעות שכאלה. במידה ורכשת את המוצר דרך האינטרנט, בדוק באתר היצרן 

האם מדווחות תקלות דומות והאם יש להן פתרון.

האם זו תקלת תוכנה או חומרה?

אם התקלה נראית כאילו היא נגרמת על ידי תוכנה מסויימת או תכונה של Mac OS X, זוהי תקלת תוכנה.
אם התקלה מתרחשת כאשר המחשב מופעל אך לפני שהמערכת סיימה "לעלות" - זו כנראה תקלת תוכנה.

אם המחשב אינו עובד כלל - זו תקלת חומרה.

האם מחובר ציוד היקפי למחשב?

אם חיברת למחשב ציוד היקפי, כמו סורק, מדפסת, רכזת USB וכדומה, נתק את כל הציוד )למעט העכבר והמקלדת, אותם חבר 
אל יציאות USB המובנות במחשב( ונסה לשחזר את התקלה שוב.

אם התקלה אינה ניתנת לשיחזור, נסה לחבר את הציוד חזרה למחשב )אחד בכל פעם( ולשחזר שוב את התקלה, עד 
שתצליח - כך תבודד את המכשיר שגורם לה.

חשוב לזכור! אם אינך בטוח - אל תעשה. צור קשר עם איש התמיכה שלך והתייעץ איתו איך לפתור את התקלה.

מה קרה?

.)error( נסה לתת תיאור מדוייק ככל האפשר, הכולל הודעות אזהרה ,)...כאשר תישאל את השאלה )ואתה תשאל
אם נתקלת בהתנהגות חומרה או תוכנה חריגה לפני או בזמן התקלה, תאר גם אותה.
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Mac OS X-ולהיכן הם עברו ב Mac OS 9 פריטים ממערכת ההפעלה

Mac OS 9Mac OS X

System Preferences - Print and Faxבורר )Chooser( למדפסות

Chooser AppleShareNetwork browser (Finder window)

Home-Library-Soundsקולות

תפריט תפוחכיבוי, התחל מחדש, הרדם

Special איןתפריט

Finder העדפותFinder - Preferences

System Preferencesלוחות העדפות

System Preferences - Sharingשיתוף קבצים

Software UpdateSystem Preferences - Software Update

SimpleTextTextEdit

TCP/IP לוח העדפותSystem Preferences - Network

AppleTalk לוח העדפותSystem Preferences - Network

AirPort לוח העדפותSystem Preferences - Network

System Preferences - Networkלוח העדפות מודם

Remote Access לוח העדפותSystem Preferences - Sharing

Location ManagerSystem Preferences - Network

Mulitple Users לוח העדפותSystem Preferences - Accounts

Startup ItemsSystem Preferences - Accounts

איןלוח העדפות מנהל הרחבות

Disk First Aid/Drive SetupApplications - Utilities - Disk Utility

)Find( פקודת חפשFinder - File menu - Find

עברנו בשלום...
עמוד זה מוקדש )באהבה רבה( 

למשתמשי המקינטוש שעבדו עד 
היום עם מערכת הפעלה קלאסית 
)9 ומטה( וזו הפעם הראשונה שהם 

עובדים עם מערכת הפעלה 10.
לפניכם מורה נבוכים קצר, המסביר 

לאן "נעלמו" חלק מהפקודות 
ממערכת ההפעלה הקודמת.

ספריות
פריטים הממוקמים בתוך ספריות 

אפשר למצוא באחד משלושת 
המקומות הבאים: ספריית הכונן 

הקשיח, ספריית מערכת ההפעלה או 
ספריית המשתמש. אם עדיין הפריט 

האובד לא נמצא, ניתן להשתמש 
בפקודה חפש )לפחות את קיצור 

המקשים עוד לא החליפו...(. 

מערכת הפעלה 9 ו-10.5
כפי שכבר נכתב, במערכת הפעלה 

10.5 לא ניתן להפעיל את סביבת 
עבודה קלאסיק. לכן, מי שברשותו 

מחשב שניתן להפעיל ממערכת 
הפעלה 9, יוכל לקבוע מאיזו מערכת 

להפעיל את המחשב. מי שברשותו 
מחשב שניתן להפעיל רק ממערכת 

הפעלה 10, יוכל להסיר מהמחשב שלו 
את כל התוכנות שניתן להפעיל רק 

דרך סביבת עבודה קלאסיק.
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