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מבוא
המכללה האקדמית אשקלון גאה לספק לך שירות חדשני וייחודי – "המחשב שלי" .שירות "המחשב
שלי" מספק למשתמשי המכללה גישה לסביבת מחשב ווירטואלית מכל מקום ובכל זמן באמצעות
האינטרנט" .המחשב שלי" מכיל את כל התוכנות כדוגמת  SPSS, OFFICE, .Netורבות אחרות
המותאמות לצרכיו האישיים של כל סטודנט או איש סגל במכללה האקדמית אשקלון .מעתה ,אין לרכוש
תוכנות ,אין צורך לעדכן תוכנות ואין צורך להתקינן במחשבך האישי .על מנת להפעיל תוכנות באמצעות
"המחשב שלי" יש להתחבר לאתר המכללה באינטרנט ,להתחבר לפורטל המידע האישי ולבחור בשירות
"המחשב שלי".
במדריך זה מפורט תהליך הגישה לשירות "המחשב שלי" ,ההתאמה הראשונית של מחשב המשתמש
לשירות "המחשב שלי"  ,והסבר על הפעלת השירות.

2

תקציר תהליך הגישה לשירות "המחשב שלי"
להלן הסבר מקוצר על אופן תהליך הגישה למחשב הווירטואלי:
 .1גלוש לאתר המכללה )(www.ash-collge.ac.il
 .2בחר מידע אישי והזן שם משתמש וסיסמה.
 .3עם קבלת פורטל שירות מידע אישי בחר "המחשב שלי"
 .4מתבצעת בדיקה האם במחשב מותקנת תוכנת .Java
 .5אם לא מותקנת  – Javaמופעל תהליך התקנה (מתבצע פעם אחת בלבד).
 .1מתבצעת בדיקה האם במחשבך מותקנת תוכנת  VMware Viewהמיועדת להפעלת המחשב
הווירטואלי.
 .5אם לא מותקנת – מופעל תהליך התקנה האורך מספר דקות (מתבצע פעם אחת בלבד).
 .8בסיום ההתקנות הנדרשות יש להפעיל מחדש את המחשב ).(Re-Start
 .9מעתה ,כניסה לפורטל ובחירת "המחשב שלי" – תציג בפניך שולחן עבודה וויטואלי .
 .01בסיום השימוש בשירות "המחשב שלי" – חובה לבצע התנתקות ).(Log Off

3

התאמה ראשונית לשירות "המחשב שלי"
בעת הגישה הראשונית לשירות "המחשב שלי" מעמדת מחשב כלשהי ,מתבצעת בדיקת התאמת העמדה
להפעלת השירות .במידת הצורך מותקנות תוכנות  Javaו .VMware View -תוכנות אלה הן חינם,
ובטוחות להתקנה בכל מחשב.
שים לב :לא ניתן להפעיל את השירות כל עוד לא הושלם תהליך ההתאמה הראשונית.
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 1.3הפעלת "המחשב שלי" בפעם הראשונה:
 .1גלוש לאתר המכללה ) (www.ash-collge.ac.ilבחר שירות מידע אישי.
 .2הקלד את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלך.
 .3מתקבל פורטל שירות מידע אישי:

 .4הקלק על "המחשב שלי".
 .5מתבצעת בדיקת התאמה של המחשב שלך להפעלת שירות "המחשב שלי" .אם תוכנת  Javaלא
מותקנת – ראה סעיף הבא ( )3.2להתקנת .Java
 .1אם המערכת זיהתה שתוכנת  Javaכבר מותקנת ,עבור לסעיף .3.3

 1.3התקנת Java
 .1שים לב :התקנת  Javaנדרשת רק אם אינה מותקנת במחשבך.
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.2

נפתח אתר ההורדה של  ,Javaלחץ על כפתור  Free Download Javaבחלון הבא:

.3

מתקבל חלון לאישור ההורדה .לאישור לחץ על . Aggree and Start Free Download

.4

מתקבל חלון להורדה ולהפעלת ההתקנה של  Javaלחץ על .Run

המחשב הווירטואלי שלי
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.5

מתקבל חלון הערת אזהרת אבטחה .אל חשש !!! לחץ על

.1

מתקבל חלון התחלת ההתקנה .לחץ על כפתור .Install
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.Run
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7

מתבצע תהליך ההורדה וההתקנה של .Java
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.8

אם ההתקנה עברה בהצלחה מתקבל חלון האישור .לחץ על .Close

.9

להשלמת התהליך ,מבוצע וידוא תאימות הגרסה שהותקנה .לחץ .Verify Java Version

 .12אם תהליך הווידוא עבר בהצלחה ,מתקבל חלון אישור .סגור החלון.
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 .11המערכת תעבור לבדיקת זמינות תוכנת  VMware Viewולהתקנה במידת הצורך (ראה
סעיף .)3.3

 1.1התקנת תוכנת VMware View
 .1שים לב :התקנת  VMware Viewנדרשת רק אם אינה מותקנת במחשבך.
 .2אם מופיע חלון אזהרת אבטחה .סמן ב V -בשורה Always trust content from this
 publisherולחץ על .Run

 .3אם  VMware Viewאינה מותקנת במחשבך – יופיע חלון להורדת התוכנה.
לחץ על הקישור .View Client for Windows

המחשב הווירטואלי שלי
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 .4בחלון המתקבל לחץ על כפתור .View Download
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 .5בחלון המתקבל לחץ על כפתור .Download

 .1מתחיל תהליך ההורדה וההתקנה של  .VMware Viewעקוב אחר החלונות המופיעים
במהלך ההתקנה וסמן על פי המודגם למטה .בסיום לחץ על כפתור .Finish
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 .1ברכות ואיחולים !!! ההתקנה הסתיימה !!! סגור את כל החלונות והפעל את המחשב
מחדש להשלמת התהליך.

המחשב הווירטואלי שלי
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הפעלת המחשב הווירטואלי
שים לב  :להפעלת המחשב הווירטואלי חובה לבצע התקנה והתאמה ראשונת המחשב שלך.ראה
פירוט בסעיף .3
 .1גלוש לאתר המכללה ) (www.ash-collge.ac.ilבחר מידע אישי.
 .2הקלד את שם המשתמש והסיסמה האישיים שלך.
 .3מתקבל פורטל שירות מידע אישי:

 .5הקלק על המחשב שלי.
 .8מתבצעת בדיקת התאמה של המחשב שלך לסביבה הווירטואלית .אם תוכנת  Javaלא מותקנת -
עבור לביצוע התאמת מחשב (ראה סעיף .)3

 .9אם מופיעה אזהרת אבטחה ,לחץ על כפתור .Run

המחשב הווירטואלי שלי
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 .12מתבצע תהליך התחברות למחשב הווירטואלי .המתן מספר שניות בסבלנות.....

המחשב הווירטואלי שלי
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 .00המתן מעט ....שולחן העבודה הווירטואלי של "המחשב שלי" מופיע וממתין לפקודתך!!!!...
 .01שים לב !! בסיום עבודתך הקפד לבצע התנתקות ) (Log Offמהמחשב הווירטואלי.
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גישה לקבצים בשירות"-המחשב שלי"
 1.3כללי


מקום האחסון המומלץ לקבצים הוא ב"-התיקייה שלי" .זוהי ספריית קבצים אישית
המוקצית לכל משתמשי המכללה האקדמית אשקלון.



שים לב :נפח האחסון המוקצה במערך "התיקייה שלי" מוגבל .לכן ,מומלץ לרוקן
התיקייה מפעם לפעם .באחריות המשתמש לבצע גיבוי של תוכן התיקייה להתקני זיכרון
חיצוניים (כדוגמת  ,Disk On Keyאו כונן דיסקים נייד).



הגישה לקבצים המאוחסנים ב" -התיקייה שלי" ב 3-אפשרויות:
.1

באמצעות גישה לכונן רשת \.H:

.2

באמצעות פורטל מידע אישי ובחירת "התיקייה שלי".

.3

באמצעות קיצור דרך

המופיע בשולחן העבודה.

 1.3גישה ל "התיקייה שלי" דרך כונן רשת \H:
ניתן לגשת ל" -התיקייה שלי" ישירות דרך כונן \ , H:מכל יישום (כדוגמת  Wordוכדו').

 .0לדוגמה :הקלק פעמיים על הסמל

בשולחן העבודה.

0/
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 .1מתקבל חלון המציג את הכוננים הזמינים.
 .3הקלק על כונן \ .H:מוצג תוכן "התיקייה שלי" .ניתן לבצע את כל הפעולות המותרות.

 1.1שמירת קובץ באמצעות קיצור דרך "התיקייה שלי"
ניתן לשמור קובץ בשירות "המחשב שלי" גם באופן עקיף ובשני שלבים:
 .0שמירת הקובץ על שולחן העבודה.


שמור את הקובץ על שולחן העבודה של "המחשב שלי".



לדוגמה :לשמירת קובץ  ,Wordבחר קובץ ,שמירה בשם ובחר



התוצאה :הקובץ הרצוי נשמר זמנית על שולחן העבודה של "המחשב שלי".

 .1העברת הקובץ משולחן העבודה ל"-התיקייה שלי"



הקלק על



מופיע חלון הזדהות .הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך.

בשולחן העבודה.



מופיע חלון "התיקייה שלי" .לחץ על כפתור



לחץ על כפתור  Browseלבחירת הקובץ מתוך שולחן העבודה ) ,(Desktopולחץ
אישור.



התוצאה:הקובץ עלה לשירות "התיקייה שלי" .עתה ניתן לגשת לקובץ גם מתוך
פורטל "שירות מידע אישי" ובחירת "התיקייה שלי".

.
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סגור היישום .לדוגמה :סגור את תוכנת .Word

 1.5פתיחת קובץ באמצעות קיצור דרך "התיקייה שלי"

 .1הקלק על

בשולחן העבודה.

 .2מופיע חלון הזדהות .הקלד את שם המשתמש והסיסמה שלך.
 .3מופיע חלון "התיקייה שלי".
 .4לפתיחת הקובץ הרצוי ,בחר הקובץ והקלק פעמיים.
 .5התוצאה :הקובץ נפתח באמצעות היישום המפעיל אותו (לדוגמה.)Word :

 1.1הדפסה


ניתן לשלוח הדפסה למרבית דגמי המדפסות המותקנות במחשב הפיסי ממנו הופעל המחשב
הווירטואלי.



שים לב :ייתכן שמדפסות מסוימות לא יזוהו ע"י המחשב הווירטואלי ,ולכן לא ניתן יהיה
לשלוח אליהן הדפסה.

 1.5חיבור התקני ( USBזיכרון נייד ,כוננים חיצוניים וכדו').


ככלל ,ניתן להפעיל מגוון התקני  USBהמחוברים למחשב הפיסי מתוך המחשב הווירטואלי.
מומלץ לחבר התקן  USBלאחר עליית המחשב הווירטואלי .ההתקן יזוהה בדרך כלל באופן
אוטומטי.



שים לב :ייתכנו מצבים בהם התקני  USBמסוימים לא יזוהו באופן אוטומטי בגלל חוסר
תאימות .במקרים אלה יש לנסות לבצע זיהוי ידני (שים לב ,ייתכנו התקנים אשר לא יזוהו
בשום אופן).



הנחיות לזיהוי ידני של התקן : USB
.0

חבר את התקן ה USB-למחשב הפיסי בו פועל המחשב הווירטואלי.

.1

בראש המסך של המחשב הווירטואלי מופיע

.3

בחר . Connect USB Device

.4

סמן  Vבאפשרות .Auto Connect USB Device

.5

סמן  Vליד שם ההתקן אותו ברצונך לזהות.

.6

אם ההתקן מזוהה ע"י המערכת ,תתבצע התקנת דרייברים ותתאפשר גישה
להתקן.

 1.5שימוש בכוננים והתקני אחסון נשלפים


ניתן להשתמש לכוננים ולהתקני אחסון נשלפים מסוג  USBדרך המחשב הווירטואלי.



על מנת לגשת לכונני  USBאו  Disk On Keyיש לבצע תהליך זיהוי כמפורט בסעיף .5.6
לאחר הזיהוי ,ההתקן ימופה ככונן אחסון לכל דבר.

המחשב הווירטואלי שלי
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להצגת מיפוי הכונן ,הקלק על



התוצאה :התקן האחסון מוצג כמיפוי כונן שליף.



שים לב :לא ניתן לגשת לכוננים פיסיים של המחשב המקומי מתוך שירות "המחשב שלי",
אלא להתקני  USBנשלפים בלבד.



שים לב :ייתכן שמסיבות טכניות הנוגעות לקצב החיבור לאינטרנט או בשל בעיות של
תאימות ,לא ניתן יהיה לעשות שימוש בהתקני זיכרון נשלפים ,או שהגישה להם תהיה
איטית מדי .במקרה זה מומלץ לשמור קבצים באמצעות "התיקייה שלי" כמפורט
בסעיפים  5.3 ,5.2ו.5.4 -

בשולחן העבודה של המחשב הווירטואלי.

מגבלות שירות "המחשב שלי"


לכל משתמש מוקצית גישה אחד בלבד של "המחשב שלי".



סל התוכנות המותקנות במחשב ווירטואלי ,מותאם לצרכים האקדמיים של המשתמש.



לא ניתן לגשת לכוננים פיסיים של המחשב המקומי מתוך שירות "המחשב שלי" ,אלא
להתקני אחסון  USBנשלפים בלבד.



ייתכן שמסיבות טכניות הנוגעות לקצב החיבור לאינטרנט או בשל בעיות של תאימות ,לא
ניתן יהיה לעשות שימוש בהתקני זיכרון נשלפים ,או שהגישה להם תהיה איטית מדי .לכן,
מומלץ לשמור קבצים באמצעות "התיקייה שלי" כמפורט בסעיף .5.4



בשלב זה ,שינויים והתאמות המבוצעים ע"י המשתמש (כדוגמת :שינוי תמונת רקע בשולחן
העבודה ,שינוי הגדרות ברירת מחדל של תוכנות וכדו') לא יישמרו .עם ההפעלה מחדש של
המחשב הווירטואלי ההגדרות יחזרו למצב ברירת המחדל.



מהירות התגובה של "המחשב שלי" תלויה במידה רבה בקצב החיבור לאינטרנט ובעומס
על המערכת .אם התגובה איטית מדי ,יש לנסות להתחבר שלא בשעות העומס .לחילופין,
מומלץ לשדרג את מהירות הגלישה לאינטרנט במידת האפשר.

המחשב הווירטואלי שלי
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הנחיות אבטחת מידע
 .1הגישה למחשב הווירטואלי ניתנת למשתמשי המכללה האקדמית אשקלון לצרכים
אקדמיים בלבד .הגישה למערכת הינה אישית סודית ואינה ניתנת להעברה.
 .2הגישה למחשב הווירטואלי מתבצעת דרך פורטל מידע אישי ובאמצעות שם המשתמש
והסיסמה האישיים של המשתמש.
 .3אסור להשאיר המחשב הווירטואלי ללא השגחה !!! עם סיום העבודה חובה לבצע ניתוק
) .(Log Offאחרת  -המידע האישי שלך עלול להיות חשוף למשתמשים לא מורשים !!!

8

פתרון לבעיות נפוצות
שאלה :לאחר ההתקנה הראשונית וסגירת דפדפנים  -שירות "המחשב שלי" לא מופיע.
תשובה :ייתכנו מקרים בהם לאחר ההתקנה הראשונית וסגירת הדפדפנים – שירות "המחשב שלי"
עדיין לא פועל.

 .1במחשב שלך לחץ על  Startבחר  Control Panelאח"כ  ,Javaאח"כ Advanced Tab
ואח"כ .Java-Plug-in
 .2בחלון המתקבל בטל את הסימון המופיע ליד .Enable next-generation Java Plug-in
 .3לחץ על  ,Okסגור החלון ואת הדפדפנים והפעל שוב את "המחשב שלי" כמפורט בסעיף .4

המחשב הווירטואלי שלי
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שאלה :הפעלתי את שירות "המחשב שלי" וקיבלתי מסך "אנא המתן ...בודק את התאמת המחשב
לסביבה הווירטואלית" אך המחשב הווירטואלי אינו עולה.
תשובה :הבעיה מתרחשת בדרך כלל במחשבים הפועלים עם מערכת ההפעלה  ,Windows 7והיא נובעת
מהגדרות אבטחת מידע של המערכת .על מנת לאפשר גישה למחשב הווירטואלי יש לבצע שינויים
בהגדרות אבטחת המידע על פי ההנחיות הבאות.
הערה :שינוי מצב האבטחה והמשמעויות הנובעות מכך הינם באחריות המשתמש בלבד !!!

 .1במחשב שלך לחץ על  Startבחר  Runוהקלד .UAC
 .2נפתח חלון  .Account Control Settingsהעבר את הזחלן המופיע בצד שמאל  -עד הסוף
למטה .משמעות השינוי היא לאפשר גם למשתמשים שאינם משתמשי על להפעיל במחשבך
תוכנות .כך תתאפשר הפעלת התוכנה המריצה את שירות "המחשב שלי".
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 .3בסיום לחץ על כפתור  .OKוהפעל המחשב מחדש ).(Restart
 .4היכנס שוב לפורטל "מידע אישי" דרך אתר המכללה והפעל מחדש את שירות "המחשב
שלי".

