
asnwers_תיקיית 
להגשת קבצים

על ידי סטודנטים
.לרשותכם כלי המאפשר לכם לקבל מסטודנטים קבצים כחלק מהגשת מטלות

.שאליה שומרים הסטודנטים את הקבצים  answers_זו היא תיקיה בשם 

answers_רק אתם תוכלו לצפות בתכני הקבצים בתיקיית 

חודש לאחר תחילת הסמסטר  , נמחקת אחת לשנה answers_תיקיית 

.אנא גבו את הקבצים השמורים שם גם במקומות אחרים. הראשון
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פתיחת תיקייה

עליכם  , בכדי לאפשר לסטודנטים להגיש קבצים

.ליצור בשבילם תיקיה שבה ישמרו את הקבצים

תוכלו ליצור תיקיה ראשית על שמכם ובתוכה  

.תיקיות משנה לכל קורס או משימה
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האפשרות עליכם להיכנס למערכות המידע בספיר וללחוץ על  התיקיהאת  לילורבכדי 

"קבציםניהול "

answers_ובתוכה תיקיית  :Dlearnתיקיית  - DriveP@Pubלהיכנס לכונן יש 



4

"New Folder"אפשרות ועל File""יש ללחוץ על תפריט 
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באנגלית לתיקיהיש להקליד שם 

, יותר יש לחבר ביניהן בקו תחתוןאו והשם מכיל שתי מילים במידה 

:dogma_folder: לדוגמא
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answers_תיקיית התיקייה שיצרתם תתווסף לתוכן 
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עריכה  , קריאה, יש לכם הרשאות כתיבה

לסטודנטים שלכם יש רק  . ומחיקה לתיקייה זו

.  הרשאות יצירה לתיקייה זו

שהם יכולים רק לשמור שם  , המשמעות היא

.  לערוך או למחוק אותם, קבצים אך לא לצפות

בקשו מהסטודנטים שלכם להעלות לתיקייה  

של . ז.ת' כאשר שם הקובץ הוא מס, zipקבצי 

.הסטודנט
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איסוף קבצי הסטודנטים ושמירתם

י הסטודנטים אתם  "לאחר הגשת הקבצים ע

. יכולים לאסוף את הקבצים למקום אישי שלכם

:ניתן לעשות זאת בשתי דרכים

דרך מערכת ניהול קבצים, באינטרנט.1

דרך כניסה לכונני הרשת במכללה.2
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במידה והינכם במקום מרוחק מהמכללה עליכם להיכנס למערכת ניהול 

יש להגיע לתיקייה בה שמרו  . קבצים כפי שמפורט בתחילת המסמך

הסטודנטים את הקבצים שלהם
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את הקבצים שברצונכם לשמור  Vעליכם לסמן ב 



11

Download  -מהתפריט ולבחור באפשרות  Fileיש ללחוץ על 
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ושמרו את הקובץ " שמור"או   saveלחצו על . כעת יפתח חלון הורדה

המכיל את כל  zipהקובץ הוא קובץ מכווץ בפורמט )במקום הנגיש לכם 

(הקבצים שביקשתם לשמור
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במידה ויפתח החלון הבא תצטרכו לעשות את התהליך בשנית

לחצו על הפס הצהוב והוא יפתח את חלון ההורדה
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כעת נותר לכם רק לצאת באופן מסודר מהמערכת
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קל יותר להוריד את כל הקבצים יחדיו בפעולה של  , במידה ואתם במכללה
".הדבק–העתק "

 myעם חשבון המשתמש שלכם למחשב לחצו על    Loginלאחר ביצוע 
computer  יפתח חלון עם  . בשולחן העבודה של המחשב עליו אתם עובדים

. כונני הרשת המוקצים לכם

\:Pיש לבחור בכונן  (Pub):
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. יפתח חלון עם כונני הרשת המוקצים לכם

\:Pיש לבחור בכונן  (Pub):
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היכנסו לתיקייה שבה הסטודנטים שלכם שמרו את , לאחר פתיחת הכונן
. הקבצים שלהם

Dlearn\_answers\hadgama_2–במקרה שלנו 
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.  בחרו את הקבצים אותם אתם רוצים להעתיק

על המקלדת ולהדביק את   CTRL+Aניתן לבחור את כל הקבצים  בלחיצת 

:למשל, הקבצים במקום בו אתם רוצים לשמור אותם

:Fכונן אישי •
•Disk On Key
'וכו•

במחשבי המכללה \:Dו  \:Cאין לשמור קבצים על כונני 
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העתקה

הדבקה
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:מצגת זו נוצרה על ידי

מרכז תמיכת מחשוב

6801456 -התקשרו 

help@sapir.ac.il  -ל "שלחו דוא

מצאו עוד מצגות והסברים באתר התמיכה  
www.makash.ac.il

mailto:help@sapir.ac.il
http://www.makash.ac.il/

