כדאי לדעת
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א .איך מעבירים תמונות ממצלמה דיגיטאלית למחשב
תוכל להעביר את התמונות שצילמת מהזיכרון של המצלמה הדיגיטאלית אל
המחשב ,ואז תוכל להשתמש בתמונות – לשמור אותן ,לשלוח אותן כקובץ מצורף
למייל ,להוסיפן למסמך ,וגם לפנות מקום בזיכרון של המצלמה.
לכל מצלמה דיגיטאלית מצורף כבל המתחבר בצדו האחד למצלמה ,ובצידו השני
בחיבור  USBמתחבר אל המחשב.
הדלק את המצלמה חבר את המצלמה למחשב .המחשב
יזהה חומרה חדשה שהצטרפה אליו .הכנס ל"מחשב"
> זהה את המצלמה "דיסק נשלף" ,לחץ עליו לחיצה
כפולה( ,או לחיצה  )Enter +זהה את תיקיית התמונות
> פתח אותה .בחר ב"תצוגה" – " סמלים גדולים" או
"סמלים גדולים מאד" .תקבל את כל התמונות הנמצאות
במצלמה.
חיבור USB
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כדאי לדעת

כדאי לדעת

להעתקת כל התמונות עליך לסמן את כולן ,לחץ

על ( Ctrl + Aבמקלדת).
Ctrl

להעתקת תמונות מסוימות לחץ על
במקלדת ובחר את התמונות הרצויות באמצעות
לחיצה על המקש השמאלי בעכבר.
בשורת התפריטים > "עריכה" > "העתק"  ,או
( Ctrl + Cבמקלדת) ,מזער את הדף בו אתה
נמצא .הכנס ל"מסמכים" "/תמונות"  .בחר את
התיקייה בה אתה רוצה לשמור את התמונות
("תמונות" ,או תיקייה בשם מתאים לנושא
התמונות) > "עריכה" > "הדבק" ,או

Ctrl + V

(במקלדת).
התמונות תועתקנה ליעד החדש .כעת תוכל לעשות שימוש חופשי בתמונות שלך.

 | 284מלכה סגל

לאחר העברת התמונות למחשב ,רצוי למחוק אותן מהמצלמה על מנת לפנות
מקום לתמונות חדשות .סמן את כל התמונות מהמצלמה ע"י " > Ctrl + Aעריכה"
> "מחק" .כל התמונות נמחקו מהזיכרון של המצלמה.
דרך נוספת להעביר את התמונות היא לשלוף את כרטיס
הזיכרון מהמצלמה ולשים אותו במחשב ,במקום המתאים
לכרטיס זיכרון .היכנס ל"מחשב" > זהה את הדיסק החיצוני,
והמשך כפי שהוסבר לעיל.

כרטיס זיכרון

שים
❤

את פעולות ההעתקה ,ההדבקה והמחיקה ניתן לעשות
גם על ידי לחיצה על המקש הימני בעכבר ,יפתח חלון,
בחר באפשרות הרצויה.
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איך מוחקים את התמונות מהמצלמה

איך מנתקים את המצלמה מהמחשב
יש להקפיד להוציא את המצלמה באופן תקין.
לחץ על החץ הקטן שעל שולחן העבודה ,יפתח
חלון > ,בחר ב"הוצאת חומרה ושליפת מדיה
באופן בטוח" > "הוצא את הדיסק הנשלף" >
תופיע הודעה "ניתן להסיר את החומרה ללא
חשש" כעת תוכל לשלוף החוצה את חיבור
המצלמה מהמחשב.

שים
❤
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דרך נוספת לניתוק המצלמה מהמחשב -
כבה את המצלמה .כעת ניתן להסיר את החיבור
מהמחשב ללא חשש.

כדאי לדעת

ב .מהו הדיסק–און–קיי Disk On Key

 Disk on Keyאו בשמו העברי ֶ -ה ְח ֵס ן
נַ יָ ּד ,הוא מכשיר נייד המשמש לאחסון
נתונים במחשב או מהמחשב ..מבנהו
של הדיסק הוא כמחזיק מפתחות,
המרמז על גודלו הזעיר ועל ניידותו.
קיימים דיסקים בעלי נפח אחסון שונה –
החל מ 1GB -ועד מעל .40GB
מערכת ההפעלה מתייחסת אל הדיסק
און קי כדיסק קשיח חיצוני .יתרונותיו
העיקריים הם קלות השימוש והניידות.
חיבור USB

כיצד שומרים מידע בדיסק און קיי
אם ברצונך להעביר/לשמור תכנים מהמחשב אל
הדיסק–און–קיי ,עליך לחברו למחשב תחילה .הכנס את
חיבור  USBשל הדיסק-און-קיי למחשב .המחשב יזהה
את החומרה החדשה שנוספה אליו.
הכנס לקובץ אותו אתה מעוניין לשמור > "קובץ" >
"שמור בשם" > זהה את ה"דיסק הנשלף" > לחץ
עליו עם המקש השמאלי בעכבר,יפתח חלון ובו תכולת
הדיסק און קיי > בחר את המקום המתאים > תן שם
מתאים לקובץ > "שמור".
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איך שולפים מידע מהדיסק און קיי
הכנס את חיבור  USBשל הדיסק-און-קיי למחשב .המחשב יזהה את החומרה
החדשה שנוספה אליו.
היכנס ל"מחשב" > זהה את הדיסק הנשלף ,לחץ עליו עם המקש השמאלי בעכבר,
יפתח חלון ובו תכולת הדיסק און קיי > בחר את ההקובץ המתאים > "פתח" .

תכולת דיסק און קי

איך מנתקים את הדיסק און קיי מהמחשב
יש להקפיד להוציא את הדיסק באופן תקין .תחילה
עליך לוודא שכל הקבצים שפתחת מהדיסק-און-קיי
סגורים .לחץ על החץ הקטן שעל שולחן העבודה ,
יפתח חלון > ,בחר ב"הוצאת חומרה ושליפת מדיה
באופן בטוח" > "הוצא את הדיסק הנשלף" > תופיע
הודעה "ניתן להסיר את החומרה ללא חשש" כעת
תוכל לשלוף החוצה את הדיסק און קיי.
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תוכל להעביר את המידע שבמחשב לתקליטור (דיסק) ,וכך תוכל לנייד את המידע
למחשבים אחרים ,לפנות מקום במחשב ,ולגבות מידע חיוני.

שים
❤

שים לב  -כדי לצרוב מידע לתקליטור יש צורך בצורב,
תוכנת צריבה ותקליטור ריק.

אם במחשב שלך מותקנת מערכת הפעלה מסוג  , Windows 7תוכנת הצריבה
כבר נמצאת במחשב שלך .אם מערכת ההפעלה שלך שונה ,תוכל להוריד מהרשת
תוכנת צריבה .הכנס ל"ספריות" ,בחר את הקבצים שברצונך לצרוב ,לחץ על "צרוב"
> יפתח חלון > "הכנס דיסק" > הכנס דיסק בו תרצה לשמור את הקבצים.
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ג .איך צורבים דיסק איך מעבירים מידע לתקליטור  /דיסק

יפתח חלון > לחץ על "צרוב דיסק" ,ותקבל רשימת הקבצים שנמצאים בדיסק
שהכנסת לכונן > "הבא" > "נא המתן" > "צרבת בהצלחה את הקבצים בדיסק"
> "סיום".
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במדפסות משולבות נמצאים גם פקס וגם סורק .בחר את התמונה/המסמך
שברצונך לסרוק (תמונות ישנות) ,שים את התמונה בסורק/מדפסת עם כיתוב/
התמונה כלפי מטה.
הכנס ל"התחל" > "לוח בקרה" > "סורקים ומצלמות" > "תצוגה מקדימה" – תוכל
לראות כיצד תראה התמונה הסרוקה ,אם היא לשביעות רצונך לחץ על "סרוק"
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ד .איך סורקים תמונות למחשב

תתקבל הודעה שהמחשב סורק את התמונה ,תוכל לראות את קצב הסריקה לפי
התקדמות הפס הירוק.

בחר היכן תשמור את התמונה הסרוקה – ברירת המחדל היא "שולחן העבודה".
התמונה נשמרה .כעת תוכל לייבא אותה לכל מקום שתרצה – לשלוח במייל ,לצרף
לקובץ וורד ולהכין כרטיס ברכה.
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