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הוראות להפעלת כיבוי אוטומטי של המחשב במערכת Windows 7
לקבלת הוראות לכיבוי אוטומטי של המחשב במערכת  Windows 7ניתן להתחבר ל:
http://windows.microsoft.com/he-IL/windows7/Schedule-a-task
גלול את המסך ,עד לשורה:
כדי לתזמן משימה כך שתופעל אוטומטית בעת הפעלת המחשב:
להלן ההוראות המופיעות על המסך (כולל מספר הוראות משלנו לצורך הבהרה):
אם ברצונך שמשימה תופעל בעת הפעלת המחשב ,בין אם משתמש מחובר ובין אם לאו ,בצע שלבים אלה.
 .1פתח את (מתזמן המשימות) , Task Scheduler ,על-ידי לחיצה על לחצן (התחל )  , Startלחיצה על (לוח הבקרה),
 ,Control Panelלחיצה על (מערכת ואבטחה) ,System and Security ,לחיצה על (כלי ניהול),
 ,Administrative Toolsולחיצה כפולה על (מתזמן המשימות). Task Scheduler ,
 .2לחץ על תפריט (פעולה)  Actionולאחר מכן לחץ על (יצירת משימה בסיסית).Create Basic Task ,
 .3הקלד שם עבור המשימה ותיאור אופציונלי ולאחר מכן לחץ על (הבא).Next ,
 .4בחר בלשונית (טריגר) .Trigger ,מתי תרצה שהפעולה תתחיל? בחר( :יומי) .Daily
 .5כדי לתזמן הפעלה אוטומטית של תוכנית ,לחץ על (הפעלת תוכנית) ,Start a program ,ולאחר מכן לחץ על (הבא) . Next
 .6לחץ על (עיון)  ,Browseכדי לחפש את התוכנית שברצונך להפעיל ,shutdown.exe :ולאחר מכן (פתח)  Openאת תיבת
הדו-שיח של מאפייני משימה .
( .7הוסף). Add arguments: .. /S/F :
 .8בחר בתיבת הסימון( :פתח את תיבת הדו-שיח של מאפייני משימה זו) , Open the Properties,כאשר אלחץ על (סיום)
 .Finishלחץ על (סיום) . Finish
 .9בתיבת ה( :דו-שיח מאפיינים) , Properties dialog box ,בחר באפשרות( :הפעל בין אם המשתמש מחובר ובין אם לאו)
.Run whether user is logged on or not
 .11בחר בלשונית (תנאים) .Conditions
 .11בחר( :הער את המחשב על מנת להריץ משימה זו) .Wake the computer to run this task
 .12הקש.OK :
 .13בחרִ ( :עצֵּב עבור. Configure for: Windows 7, Windows Server ™ 2008 R2 ):
 .14אם אתה מתבקש לספק סיסמה או אישור של מנהל מערכת ,הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
 .15הקש.OK :
תהליך הכיבוי האוטומטי אושר ,ויתחיל לפעול בשעה היעודה.

הערה
'מתזמן המשימות' הוא יישום  Snap-inשל Microsoft Management Console (MMC) והוא כולל עזרה נוספת עבור
משתמשים מתקדמים .לקבלת מידע נוסף ,פתח את 'מתזמן המשימות' ,לחץ על תפריט עזרה ולאחר מכן לחץ על נושאי עזרה.
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