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 מבוא

 Gartnerעל פי הערכת חברת המחקר  הולכת וגדלה.האישיים מחשבים כמות הקבצים המצטברים ב

, כמות ההתקנים 2016בייט עד -טרה 3כמות הקבצים שתאוחסן בכל בית תעבור 

הולך  ם וזמןמכל מקוסמארטפון( גדלה, והצורך בגישה ישירה ובטוחה לקבצים האישיים /טאבלט/)מחשב

משלים לאותם שירותי ענן שעלותם המצטברת  ,חינמי, פתרון CopyVלשם כך פותחה תוכנת  וגדל.

 בעבודה עם קבצים אישיים. ביותר פרטיותמעוניין לכל מי שלאורך זמן גבוהה, ו

ברמת אבטחה , ללא שרתי איחסוןבמשרד, בבית, התוכנה תומכת במגוון רחב של פעולות עם קבצים 

באמצעות הסלולר וביצוע פעולות  יםהאישי ים, גישה בטוחה וישירה למחשבPC-to-PC, גבוהה והצפנה

 .והכל במערכת אחת...משרד( ועוד-)בית PCספריות בין מחשבי , מרחוק, גיבויים וסנכרון קבצים

 מנוסה בתחום.והתוכנה פותחה ע"י צוות וותיק,  -

 .תוכנהבמוש כרה והשיההעליכם את  על מנת להקלנכתב דריך המ -

 .להציע CopyVהאפשרויות החדשות שיש לתוכנת את מגוון  ובאמצעות מדריך זה תגל -

 ., אך מיועד לנשים וגברים כאחדדמטעמי נוחות בלב נכתב בלשון זכר מדריךה -

 copyv@copyv.com   תקבלו בברכה:יהצעות והערות  -

 הפרקים הבאים:המדריך כולל את 

 בסלולרו התקנת התוכנה במחשב - 'א קפר

 ?מחשבבאפליקציה ב מה  - 'פרק ב

 , כולל אפשרות להדפסתם.המקומיתברשת קבצים נוחה של העברת : רשת מקומית -

 בין חברים.בכל גודל של קבצים ומוצפנת ללא שרתים, , ישירה, העברת מהירה :רשת חברים -

 אישיים, לדוגמא בין הבית למשרד וההיפך. מחשביםבין קבצים  שיכתמ: מחשבים אישייםבין רשת  -

 רשת בין מחשבים

 רשת חברים

 מקומית רשת

 סטטוס העברה

 בחירת קובץ ושליחת קישור למשיכתו

 איתור מחשבים באינטרנט בעלי אותו שם משתמש

 

 שיחה בין חברים

 ספריות לגישה ישירה מהאינטרנט/הגדרת כונן
 

 הגדרות נוספות
 

 התקין את התוכנה בכל המחשביםליצירת קשר בין מחשבים אישיים , נדרש ל  :חשוב

 באותו שם משתמש וסיסמאו

 

mailto:copyv@copyv.com
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 )כרגע אנדרואיד בלבד( אפליקציה הסלולריתמה ב -פרק ג 

 .ברמת פרטיות גבוההו, ים/לקבצים במחשב( P2P) ומוצפנת ישירהגישה 

 ביצוע מגוון רחב של פעולות:

1. Play Audio – חשבמניגון ספריות מוזיקה ישירות מה. 

2. Open - סרטים ישירות מהמחשב./מוזיקה מדיה בודדים ניגון קבצי 

3. Download - ים לסלולר./הורדה ישירה של קבצים מהמחשב 

4.  - Send fileמחשבים שונים.בין , של קבצים ישירההעברה מתן פקודה ל 

5. Send p2p link - שליחת קישור למשיכת הקובץ, בצורה ישירה וללא שרתים. 

6.  Send server link- שרת באמצעות ,הקובץקישור להורדת ת שליח. 

 .האישי למחשבישירות קבצים מהסלולר  שליחת .7

 .למחשב האישימהסלולר ישירות תמונות שליחת  .8

 .מקומית WiFiברשת  למחשב האישי ישירותמהסלולר  קבצים גיבוי .9

 רשת הסלולרית.ברשת האינטרנט הרגילה וב, מהסלולרסת קבצים הדפ .10

 

 

 הן בסלולר והן במחשבלהפעלת התוכנה בסלולר, נדרשת התקנת התוכנה   :חשוב

 .ובאותו שם משתמש וסיסמא
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 כנה במחשב ובסלולרהתוהתקנת  – 'פרק א

 כללי

מומלץ שימוש  .התקנים: מחשבים, סלולר, טאבלטיםה בכלה להיות זה חייב משתמשהשם 

 ., אם קייםGoogleבאמצעות חשבון 

 

  Macאו  PC  במחשבהתקנה 

 (cMa. )לא נדרש למחשבי   www.java.com -מכתובת  javaהורד והתקן סביבת  .1

 www.copyv.com -אתר מגרסת המחשב  את והתקןהורד  .2

a.  גרסת מחשבPC    

b.  גרסתMac    

 :אפשרויותקיימות שתי  - רישום .3

a.  באמצעות חשבוןGoogle  (אם קיים).מומלץ לשם נוחות , 

b.  רישום רגיל- New User : מיילאי ,סיסמא ,שם משתמש  > Register. 

 

 

 

 

 .בראוטרבמחשב או חסימות מיוחדות  firewallמיוחדות של  חסימותנא לוודא שאין  * 

 

 בסלולרהתקנה 

                   Android       תוכנה הגרסת את הורדת והתקן  .1

 Google Play Storeאו מ   www.copyv.com -מכתובת 

 קיימות שתי אפשרויות: – רישום .2

a.  באמצעות חשבוןGmail )לשם נוחות מומלץ )אם קיים - 

 .Google Loginבחירת  

b. New User - לחיצה ואח"כ  מיילסמא, איסי, שם משתמש

 .New Userעל כפתור 

 שם משתמש של המחשב. אותועם  חייב להיות זהההרישום  .3

 !Welcome to Copyv - במסך תתקבל הודעההתהליך בסיום  .4

../Documents%20and%20Settings/user/copyv/www.copyv.com
http://www.copyv.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.copyv.audp&hl=en
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 יכולות באמצעות האפליקציה במחשב - 'פרק ב

 העברת נוחה של קבצים ברשת המקומית, כולל אפשרות להדפסתם. : רשת מקומית

ש וההיפך , נדר Mac –ל   windowsכדי להעתיק קבצים בין מחשב למחשב, כולל בין מחשבי 

 לבצע בכל מחשב את הפעולות הבאות:להתקין את התוכנה בכל מחשב ו

 הפעלת התוכנה .1

 () "Home" במסךבחר  .2

 :קבציםהעברת  .3

 גרור את הקבצים לחבר.  .Drag&Drop - 1אפשרות 

קליק  <--סימון הקבצים  - Copy/Paste - 2אפשרות 

 חברעל שם ה< קליק ימני --(Copyהעתק)ימני 

 (.Pasteוהדבק )

( או ירוקשמחובר ) למשתמשתן לשלוח קבצים ני

(. הקבצים יעברו באופן אדוםשלא מחובר ) למשתמש

 (.ירוקיהיה מחובר ) כשהמשתמשאוטמטי 

 הקובץ למחשב עם המדפסת + הוספת חיווי להדפסה. גרור את -הדפסת קובץ  .4

תאפשר העברת ה משותפת בכל המחשבים. הסיסמא ניתן להגדיר סיסמ -סיסמת בית  .5

 ם רק לבעלי אותה סיסמא ברשת הפנימית.קבצי

 : הגדרת סיסמה לרשת הפנימית

 home password בחר < Settings tools ((  > Propertiesבחר אייקון   -1אפשרות 

 home password בחר < tray-icon () > Propertiesקליק ימני על ה   -2אפשרות 

 () "status"רשימת הקבצים שעברו מוצגים במסך  .6
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 : העברת מהירה, ישירה, ללא שרתים, ומוצפנת של קבצים בכל גודל בין חברים.רשת חברים

 –ל   windowsכולל בין מחשבי  ,ומוצפנת מהירה, (P2Pבצורה ישירה ) לחבריםקבצים  לשלוחכדי 

Mac קיימות שתי אפשרויות להעברת הקבצים: להתקין את התוכנה בכל מחשב.נדרש  ,פךוההי 

 עם לינק אימיילשליחת קובץ באמצעות 

 התוכנהאת  הפעל .1

  )      ( שליחת אימייל עם לינקבחר באייקון  .2

 בחר את הקובץ שברצונך לשלוח. .3

 לינק, ושלח באימייל רגיל.בחלון שנפתח עם ה העתק את הטקסט .4

 לאחר התקנת התוכנה( מושך את הקובץ.והנמען, בלחיצה על הלינק ) .5

 () statusמצב העברת הקובץ מוצג במסך  .6

 באמצעות הוספת חברשליחת קובץ 

 הפעלת התוכנה  .1

 () "חברים" במסךבחר  .2

 (בחר באייקון ) -הוספת חבר חדש  .3

  או אימייל  הכנסת שם משתמש

   בחירת משתמש 

 חבר לא מחובר –עיגול אדום  , חבר מחובר -עיגול ירוק   

 העברת קבצים: .4

 . גרור את הקבצים לחבר.Drag&Drop - 1אפשרות 

על < קליק ימני --(Copyהעתק)קליק ימני  <--סימון הקבצים  - Copy/Paste - 2אפשרות 

 (.Pasteוהדבק ) חברשם ה

בצים יעברו באופן ניתן לשלוח קבצים לחבר שמחובר )ירוק( או שלא מחובר )אדום(. הק

 אוטמטי כשהחבר יהיה מחובר )ירוק(.

)קליק ימני על המשולש  במסך סטטוס החבר נדרש לאשר את קבלת הקובץ: אישור ידני .5

 ( או אישור קבלה אוטומטי )קליק ימני על החבר(.     ) הצהוב

 אישור אוטומטי                                       אישור ידני                                  

 

 

 

 () statusרשימת הקבצים שעברו לחבר מוצגים במסך  .6
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 קבצים בין מחשביםהעברה של  /ה :  משיכבין מחשבים אישייםישירה רשת 

או להעביר למשוך ו, מרוחק Bשל מחשב לספריות  Aממחשב לגשת יכולת חדשה שמאפשרת 

. היכולת שימושית אינטרנטתקשורת באמצעות  סוןבצורה ישירה, ומוצפנת, ללא שרתי איח קבצים

המשתמש ונייד וכו'  ,במשרד, , לדוגמא מחשב בביתבמיוחד כאשר למשתמש יותר ממחשב אחד

 וברמת פרטיות גבוהה.בטוחה בצורה ישירה ין המחשבים העברת קבצים ב /משיכה ב מעוניין

שם נוחות )ל תמש וסיסמאשם משבכל מחשב ורישום באותו להתקין את התוכנה נדרש   חשוב:

 (Gmailמומלץ רישום באמצעות 

וההיפך , נדרש  Mac –ל   windows, כולל בין מחשבי B למחשב Aמחשב משוך קובץ מכדי ל

 לבצע בכל מחשב את הפעולות הבאות:להתקין את התוכנה בכל מחשב ו

 בכל המחשבים. הפעלת התוכנה .1

 ("חברים" ) במסךבחר  .2

 ()  "אישיים ים"חיפוש מחשב בחר באייקון .3

 בירוקכל המחשבים האישיים בעלי אותו שם משתמש יופיעו  .4

 ()  "My placesבחר במסך " .5

a. ( ספריה ירוקה   ),ניתן להוריד קבצים מהספריה שהוגדרה. קשר ישיר בין המחשבים 

b. ( ספריה אדומה  ) ניתן לגשת , אבל , לא ניתן  להוריד קבציםאין קשר בין המחשבים

 .דולקבצים שיר

c.  על ספריה קליק ימניRefresh .מרענן את הגישה לספריה ותתי הספריות 

d.  קליק ימני על קובץDownload .והורדת הקובץ למחשב המקומי 

e..הקבצים שירדו למחשב מוצגים במסך סטטוס 
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 ולות באמצעות האפליקציה הסלולריתיכ -פרק ג 

 

 פקודות מרחוק להעברת קבצים

 שב:מחבראשוניות הגדרות  .1

a.  תוכנהCopyV .מופעלת 

b. לגשת מהסלולר )      (  ניתן יהיהאת הכוננים או הספריות אליהם  הגדר 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CopyV  :בסלולר 

a. .תוכנה מופעלת 

b. בחירת כפתור   Add  , והספריות אליהם מעוניינים  ים/המחשבחיפוש ובחירת

 :להתחבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  במידה ומופיעה נקודה במסךתקשורת(  קיום)כניסה לספרייה. וודא נקודה ירוקה .

 התפריט בטלפון.מוצג בלחיצה על  Refresh . Refreshאדומה בצע 



 

 

 
 - 10 - 

 

 אחת מהפעולות הבאות:בחירת הקובץ וביצוע 

1. Play Audio – ניגון ספריות שלמות של קבצי מוזיקה מהמחשב .

 Remove allסלולר מהמחשב תוך כדי ניגון. להקבצים יורדים 

downloads חק את הקבצים שירדו לסלולר.מו 

2. Open -  וידאו מהמחשב, ללא  /ניגון בסלולר של קבצי מוזיקה

שמירה. קבצים רגילים יורדים ונשמרים בסלולר. ניתן למחוק את 

 .Removeהקובץ מהסלולר ע"י 

3. Download - .ניתן למחוק את  הורדת הקובץ מהמחשב לסלולר

גודל של צבע ה ,בסיום ההורדה. Removeהקובץ מהסלולר ע"י 

הקובץ הופך מאפור לירוק. ניתן להפסיק בכל שלב את ההורדה ע"י 

 פס ההורדה.לחיצה על 

4. Send file… -  ה ישירה )ללא העברלבאמצעות הסלולר, פקודה

, תוך שימוש Bלמחשב  Aממחשב בכל גודל, קובץ שרתים( של 

 ברשת האינטרנט הרגילה.

5. Send p2p link… - משיכת הקובץל אחרמשתמש שליחת קישור ל .

את הקובץ לאחר )ללא שרתים( מקבל הלינק יוכל למשוך ישירות 

 התקנת התוכנה ולחיצה על הקישור.

6. Send server link… - משיכת משתמש אחר לליחת קישור לש

 שעולה לשרת ביניים )מוגבל לקבצים קטנים(. הקובץ

 

 

 למחשב ישירות קבצים מהסלולר העתקת

 או מהרשת הסלולרית. Wi-Fiמרשת  מתאפשרת העתקת קבצים .1

 .מופעלת במחשב CopyVוודא תוכנת  .2

 ובחירת הקובץ. Uploadאייקון כניסה לתוכנה בסלולר, בחירת  .3

 )ניתן לשלוח למחשבים שונים(. בחירת המחשב אליו יועבר הקובץ .4

 הקובץ נשלח בצורה ישירה למחשב. .5

ום ניתן להגדיר את מיק. Copyvהעתקת הקובץ מבוצעת לספריית  .6

 (Settings-Properties-Files Location) שמירת הקבצים במחשב

 () statusהקבצים שעברו למחשב מוצגים במחשב במסך  .7
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 למחשב האישיישירות  סרט/צילוםשליחת 

  צילום תמונה. .1

 Copyv, ובחירת Shareבחירה מהתפריט  .2

 בחירת המחשב אליו יועבר הקובץ .3

 הקובץ ישלח ישירות למחשב. .4

 () statusבצים שעברו למחשב מוצגים במחשב במסך רשימת הק .1

 

 

 האישי מהסלולר ישירות למחשבקבצים גיבוי 

 באותה כאשר המחשב והסלולררק  הגיבוי מתאפשר .1

 .יתבית Wi-Fi  רשת

 בסלולר. ביתית  Wi-Fiרשתבחירת וודא  .2

 .מופעלת במחשב CopyVוודא תוכנת  .3

בלחיצה על מוצג ) Backupובחירת  בסלולר כניסה לתוכנה .4

 .(הטלפון, בחלק התחתוןשל תפריט ה

 :גיבוילבטלפון שונות ניתן להגדיר ספריות  .5

Setting - Backup settings - Backup Folders 

 במחשב.ייעודיות מבוצע לספריות  הקבציםגיבוי  .6

 .statusרשימת הקבצים מוצגים במחשב במסך 

, )קליק ימני על  Open Containing Folderבחירתע"י במחשב לספריות ניתן להיכנס 

 הקובץ(

 () statusהקבצים שעברו למחשב מוצגים במחשב במסך  .7
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 מסך הגדרות לגיבוי

  Settings  Backup-Settings תפריטמסך מ להגדרות כניסה

1. Backup Folders - לגיבוי. בסלולר בחירת ספריות 

2. Backup Target - .בחירת המחשב אליו יבוצע הגיבוי 

3. Backup automatically – .גיבוי אוטומטי או ע"פ בחירה 

4. WIFI only –  ברשתהגיבויWIFI  לשינוי, כרגע. הפנימית. לא ניתן  

5. Power only - .הגיבוי יהיה רק בזמן חיבור לחשמל 

6. Backup contacts –  יצירה וגיבוי קובץcontacts list. 

7. Backup frequency – .תדירות הגיבוי האוטומטי 

 

 

 

 קבצים מהסלולר, ברשת האינטרנט הרגילה וברשת הסלולרית. הדפסת

 או מהרשת הסלולרית. Wi-Fiמתאפשרת מרשת  הדפסת קבצים .1

 .אליה מחוברת המדפסת מופעלת במחשב CopyVוודא תוכנת  .2

 ובחירת הקובץ. ,Printבחירת  בסלולר,  CopyVלתוכנת כניסה  .3

 בחירת המחשב אליו מחוברת המדפסת. .4

 .פסההקובץ נשלח להד .5

 () statusהקבצים שעברו להדפסה מוצגים במחשב במסך  .6
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