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   eachlineT לאתר )server(החלפת שרת : הנדון
  

  ,לציבור המורים והמתרגלים במכון למדעי החיים שלום רב

  

הכולל את אתרי הקורסים המלווים , Teachlineהועבר אתר  5.9.05בהמשך להודעתנו מיום 

החלפת . Istanbul.cc.huji.ac.il  - שםלשרת חדש באותו , ון למדעי החייםאת ההוראה במכ

  . השרת התבצעה לבקשת הרשות למחשוב באוניברסיטה העברית עקב בעיות תחזוקה

אולם תהליך , ללא שינויהקורסים והסיסמאות שמות ,  שם השרת נותרוהחלפת השרתבעקבות 

 הצפייה באתרים     .הללומפרט מסמך זה את השינויים , לנוחיותכם .העברת הקבצים השתנה

  .מופיעה בסוף מסמך זהבנושא זה תזכורת , וניברסיטה ומן הבית נותרה ללא שינוימן הא

  

  
  י סגל ההוראה"ע) ובניית אתרים חדשים(ניהול אתרים קיימים 

   HTMLהעלאת חומרים לשרת ועדכון דפי 

 SSH )secureלא תתאפשר עוד העלאת חומרים באמצעות תוכנת  פת השרתבעקבות החל
Shell( .יש להשתמש באחת מן התוכנות הבאותה מעת:  

  

  - PCעבור מחשבי 

1. FileZilla 

(http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=21558) 

2. CoreFTP (http://www.coreftp.com/download.html) 

3. SmartFTP (http://www.smartftp.com/download/) 

  – MACעבור מחשבי 

1. SecureFTP (http://secureftp.glub.com) 

  .יש ללחוץ על הקישור בסוגריים על מנת להוריד את התוכנה הרצויה

  

  ).MAC" (SecureFTP"ועבור ) FileZilla) "PC"להלן הוראות שימוש מפורטות עבור 

  



  "FileZilla"תוכנת 

  ראשוניתהתקנה 
 :במסך ההתחברות לשרת 

  
 ".Ctrl + S"או מקש קיצור . File  Site Manager, יש לבחור

  

  "New Site"בחלון הנפתח יש להקיש על 

 

“New Site”



  ). ספרות5( לכנות את מסלול ההתקשרות החדש בסמל הקורס מומלץ

 
  

 Istanbul.cc.huji.ac.il היא כתובת השרת ,מילוי פרטי השרת ושם המשתמש נשארו כשהיו

  . אותו אתם מעדכניםהוא סמל הקורס ושם המשתמש

האפשרות . (FTP over TLS (explicit encryption) – סוג השרתיש לבחור את , בנוסף

  .Normal יש לבחור – שיטת ההתחברותואת ) האחרונה

  
  .ויפתח חלון חדש" Advanced…"כעת יש ללחוץ על  

בחירת שם 
מסלול 

 ההתקשרות

 כתובת השרת

 סוג השרת

 שם משתמש וסיסמא

“Normal” 

“Advanced” 



  .ולאשר" Use passive mode"יש לבחור 

  
  .עתה יש לבחור בשמירה ויציאה

  

  שימוש שוטף
 ולחיצה בחירת השרת, File  Site Managerי בחירת "מעתה והלאה ניתן יהיה להתחבר ע

  . connectעל 

  

“Use passive mode” 

 לשמור ולצאת

בחירת 
 השרת

“Connect” 



יש לבחור במסך הזנת ) מומלץ מאוד כאשר ישנם מספר משתמשים במחשב(ליתר אבטחה 

  .ת הסיסמא לשמור אלאהנתונים את האפשרות 

  
  : בכל התחברות תתקבל תיבת דיאלוג בה תתבקשו להזין סיסמהזהבשלב 

  
  !!הסיסמה היא הסיסמה הקיימת ברשותכם ואינה משתנהשימו לב 

  .משלב זה ואילך המשיכו לפעול כפי שעשיתם עד כה

“Don’t save password” 

 הזנת הסיסמה



  "SecureFTP"תוכנת 
  ".Ctrl + O"או מקש קיצור . File  Connectבמסך ההתחברות לשרת יש לבחור 

  
  :יש למלא את הפרטים הבאים" Connection"בתיבת הדיאלוג שנתפתחה תחת 

 Istanbul.cc.huji.ac.ilכתובת השרת היא , מילוי פרטי השרת ושם המשתמש נשארו כשהיו

  . אותו אתם מעדכנים הוא סמל הקורסושם המשתמש



  
  

 Explicit SSL –וג השרת סולוודא את " Options "-באותה תיבת דיאלוג יש לעבור ל

  .פסיבי כסוג החיבורכמו כן יש לסמן את ). האפשרות השנייה(

  
  ".connect"עתה יש ללחוץ על 

  .נפתחת תיבה דיאלוג לאישור הפרטים ויש לאשר

 כתובת השרת

 שם משתמש וסיסמה

“Connection” 

“Options” 

 סוג השרת

 סוג החיבור

“Connect” 



  
  .משלב זה ואילך המשיכו לפעול כפי שעשיתם עד כה

לאישור



יש לבחור במסך הזנת ) מומלץ מאוד כאשר ישנם מספר משתמשים במחשב(ליתר אבטחה 

  .הנתונים את האפשרות לא לשמור את הסיסמא

  
  :כעת בכל התחברות תתקבל תיבת דיאלוג בה תתבקשו להזין סיסמה

  
  !!הסיסמה היא הסיסמה הקיימת ברשותכם ואינה משתנהשימו לב 

Uncheck Save Password 

 הזנת הסיסמה



  נט או כסגל הוראהצפייה באתר הקורס כסטוד
  הגישה לאתרים

כאשר (, XXXXX~/il.ac.huji.ls.teachline://http -אתרי הקורסים הינן ) URL( כתובות 

XXXXXכעת ניתן גם להכניס את סמל , לנוחיות המשתמשים באתרים).  הינו סמל הקורס

  . לפניו)~( לדההקורס ללא סימן התי

  

  localצפייה במצגות המצויות בתיקיית  

ממוקמות , מצגות ומאמרים שיש להגביל את הצפייה בהם בשל הגנה על זכויות יוצרים,  כידוע

 והן hujiהן ממחשבי , כל כניסה לחומר מוגן . localבאתר הקורס בתיקייה הקרויה 
כמודגם בתרשים , סמה אישיתסי+ תעודת זהות . י מס" הזדהות עמחייבת, ממחשבים אחרים

  . בעמוד הבא

והסיסמה , )ללא ספרת ביקורת( הספרות הראשונות של תעודת הזהות 8שם המשתמש הינו 

 ספרות הקוד 4: לסגל הוראה(  הספרות המהוות את הקוד האישי של המשתמש 4הינה 

שות  הספרות מופיעות בפנקס התשלומים ומשמ4: לסטודנטים .  מופיעות בתלוש המשכורת

יש להדפיס , OTPכרטיס  במידה ויש ברשותכם). גם לכניסה למסך המידע האישי לסטודנט

  . הספרות4 הקוד האישי בן במקום OTP-את סיסמת ה

  :  יופיע המסך הבאLocalכאשר נבקש לצפות במצגת המצוייה בתיקיית 

  
  .רק לאחר הזנת הפרטים הנדרשים תתאפשר הגישה לחומר המוגן

  ספרות8ז "ת :שם משתמש
  OTP ספרות או 4קוד אישי : סיסמה



אם . כל מאמץ בשיתוף פעולה עם רשות המיחשוב כדי שהמעבר יתבצע ללא תקלותאנו עושים 
כמפורט   Teachlineאנא פנו לצוות , בכל זאת לא הצלחתם להתקשר לשרת החדש

  . ואנו נשמח לסייע לכם, בהמשך

  

י צוות "אינן מטופלות ע OTPבעיות בנושאי התחברות לאינטרנט מהבית  לבעלי כרטיסי 
Teachline .כמפורט ב, רים אלה יש לפנות לצוות התמיכה של הרשות למחשובבמק :

support#shtml.otp/otp/internet/services/il.ac.huji.ca://http  

  

ונתקלתם במידה  .חברי הצוות המשתתפים באחזקת האתראנא ידעו את כל 
  .  Teachline צוותאנא ידעו את , בבעיות

  
  :שימו לב

לאחר , עד תום חופשת סוכות יש לפנות בכל בעיה אל גברת שירי רפאלי
  .החופשה יהיה ניתן לפנות גם אליי ואל מעיין

  
   –      בברכה                 

 

קליינברגר דורון-ר נורית"ד  

  
  

  Teachlineצוות 

 il.ac.huji.ls.mail@nurit: ל "דוא, )65-02(93786 –ר נורית דורון "ד

  il.ac.huji.pob@04shirir: ל"דוא, 050 - 8806323 –שירי רפאלי 

 com.yahoo@mshaharx: ל"דוא, 052 – 8618695 –מעיין שחר 

 

 

 

 

 

  

  

  


