
    
  Windows 10הוראות להגדרת תקשורת אלחוטית במערכת הפעלה 

 בנגב  גוריון -בןבאוניברסיטת 

 

 מקום בו יש קליטה של רשת האלחוט האוניברסיטאית. ביש להיות  .1

בצד ימין למטה בסרגל המשימות כפי   Iconבמסך של שולחן העבודה יש ללחוץ על ה 

 שמתואר בצילום מסך הבא: 

 
 

 יפתח התפריט הבא:  .2

 
 . "BGU-WIFI"הנקראת:   האלחוטיתבתפריט זה יש לבחור את הרשת 

 



 יפתח התפריט הבא:  .3

 
כך שיהיה את   "Connect automatically"בתפריט זה יש לסמן את הריבוע שכתוב לידו  

 . "Connect"בתוך הריבוע ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור   Vהסימן 

 



 יפתח התפריט הבא:  .4

 
ואת הסיסמא. לאחר   באוניברסיטהבמסך זה יש להכניס את שם המשתמש/ת שלכם/ן 

 . "OK"הכנסת הנתונים יש ללחוץ על הכפתור  

 



 יפתח התפריט הבא:  .5

 
 . "Connect"במסך זה יש ללחוץ הכפתור 

 



 יפתח המסך הבא:  .6

 
הגדרות בוצעו כראוי ניתן יהיה לראות בתפריט כי המחשב מחובר לרשת  במידה וה

 . "BGU-WIFI"האלחוטית  

  



הברירת מחדל   Browserתפתח תוכנת הדפדפן לאחר ביצוע הגדרות התקשורת האלחוטית  .7

ויופיע דף האינטרנט הבא )במידה ולא נפתחה תוכנת דפדפן, ניתן לפתוח עצמאית  במחשב 

 (: תר אינטרנט כלשהו תוכנת דפדפן ולגלוש לא

 
" יש  נא להזדהות". מתחת לכיתוב "הציוד הזה שליבאתר זה יש לסמן את האפשרות "

. לאחר מכן יש ללחוץ על  באוניברסיטה והסיסמאשלכם/ן  להכניס את שם המשתמש/ת  

 ". מסכיםהכפתור " 

 

 החלון הבא: יפתח  .8

 
. לאחר סיום הכנסת הנתונים יש ללחוץ על  את כל הנתונים הנדרשים כניס בחלון זה יש לה

 . " המשךהכפתור " 

 



 יתקבל החלון הבא:  .9

 
הרישום של המחשב ברשת האלחוטית האוניברסיטאית בוצע  קבלת חלון זה מאשרת כי 

על מנת להתחבר לרשת המחשוב האלחוטית של האוניברסיטה, יש צורך להמתין   בהצלחה. 

 מחדש.  Wifiציוד ולהדליק את ה  ב Wifiדקה אחת, לכבות את ה 

הציוד יהיה בקרבת רשת  ביצוע ההגדרות הוא חד פעמי ומרגע ביצוע ההגדרה בכל פעם ש

ת האלחוטית מתוך  רק על ידי בחירת הרשאלחוטית זו ניתן יהיה להתחבר לרשת האלחוט  

 . 1תפריט הרשתות האלחוטיות כפי שהוצג בסעיף מספר 

 

 בהצלחה. 
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