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 הצטרפו אל +900 גולשים, המקבלים עדכונים שוטפים על תוכן עדכני ובלעדי של חדשות, מדריכים וסיקורים למחשבים ולסלולר
דואר אלקטרוני  
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איך מסתירים סטורי מחברים ספציפיים בפייסבוק

מפחדים שהבוס יידע איפה אתם ? לא רוצים שהמתחרים שלכם יראו את המוצר החדש שאתם עובדים עליו ? לא מעוניין
...שהאקסית תדע על החברה החדשה ? במדריך הבא
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AMD של FreeSync 2 הדור החדש: כל מה שרציתם לדעת על טכנולוגיית

FreeSync הותיקה. הדור החדש של FreeSync לטכנולוגיית הסנכרון AMD היא המשך ישיר של FreeSync 2 טכנולוגיית
...משפר את התמיכה בסנכרון קצב הרענון ומוסיף

המדריך השלם: איך להעביר אנשי קשר, הודעות, אפליקציות, תמונות וסרטונים מאנדרואיד לאייפון

אז לאחר זמן רב שאתם מתלבטים עם עצמכם, שואלים חברים ומתייעצים בקבוצות השונות, הבנתם שזהו - נמאס לכם ממכשירי
...אנדרואיד, והחלטתם שאתם רוצים לעבור

AirPrint איך להדפיס מהאייפון או האייפד עם או בלי

iPad -או ה iPhone -תמונות, דפי אינטרנט, מאמרים או כל דבר אחר שיש במכשיר ה ,PDF, WORD רוצים להדפיס קובץ
...שלכם ? במדריך הבא נסביר כיצד תוכלו להדפיס

אין יותר פרסומות: כל מה שצריך לדעת על יוטיוב פרימיום ויוטיוב מיוזיק

Youtube Music -ו Youtube Premium - ברחבי העולם שני שירותים בתשלום (Google) לפני מספר חודשים, השיקה גוגל
...וגם בפלטפורמות Spotify -במטרה להתחרות ב

איך להדפיס מסמארטפון או מטאבלט המריצים את מערכת ההפעלה אנדרואיד

,PDF, WORD אם הסמארטפון או הטאבלט שלכם מריצים את מערכת ההפעלה אנדרואיד ואתם רוצים לדעת איך להדפיס קבצי
...תמונות, דפי אינטרנט או כל דבר אחר שמופיע

הגנה כפולה: כך תפעילו אימות דו שלבי בחשבון הלינקדאין שלכם

אם רוב הפעילות שלכם מרוכזת בלינקדאין, אז אנחנו חושבים שאין צורך לשכנע אתכם מדוע אתם צריכים להגן על החשבון
...שלכם קצת מעבר לסיסמה מורכבת. אימות דו

PRO הופכים למקצוענים: מה הם היתרונות והחסרונות של טיקטוק פרו ואיך עוברים מחשבון רגיל לחשבון

שלכם צעד אחד קדימה וליהנות מכלים מתקדמים שבעזרתם תוכלו לצפות בנתונים הקשורים TikTok -רוצים לקחת את חשבון ה
...לחשבון שלכם, כמו כמות הצפיות

איך למחוק את חשבון הטיקטוק לצמיתות

אם זה בגלל הגדרות הפרטיות של האפליקציה או אם זה מפני ,TikTok -אז החלטתם שזהו, אתם לא רוצים יותר חשבון ב
...שהחלטתם שאתם לא רוצים יותר לשיר ולרקוד

יש גבול: כך תחסמו לאחרים את האפשרות להוריד את הסרטונים שלכם מטיק טוק

הידעתם שטיקטוק מאפשרת לכם ולשאר משתמשי האפליקציה להוריד כל סרטון בחופשיות ובקלות ? כן כן, להבדיל משאר
...TikTok ,האפליקציות של הרשתות החברתיות

הבא  5  4  3  2  1 הקודם 

לעוד טיפים ומדריכים לחץ כאן

HDD או דיסק קשיח SSD כיצד לשכפל כונן

Y4PC נוצר ב שלישי, 01 ינואר 2019 05:28 | נכתב על ידי
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או דיסק קשיח רגיל חדש במקום הישן שמותקן עליו, אתם יכולים SSD אם אתם מעוניינים לשדרג את המחשב הנייד או הנייח שלכם ולהתקין כונן
לעשות זאת בצורה די פשוטה ומהירה (תלוי בנפח שהתוכנות והקבצים שלכם תופסים בכונן הקשיח) על ידי שימוש בתוכנה המאפשרת לשכפל את
.מערכת ההפעלה כולל התוכנות, האפליקציות, המשחקים ושאר הקבצים שנמצאים עליה

החינמית פשוט יוצרת העתק זהה של הכונן שבו נמצאת מערכת ההפעלה שלכם ולאחר מכן MiniTool Partition Wizard Free Edition התוכנה
אחר שתחברו למחשב. כך תוכלו לגבות בצורה מושלמת את מערכת ההפעלה שלכם או פשוט SSD היא מעתיקה אותה לכל דיסק קשיח או כונן
Windows מהיר יותר. התוכנה מתאימה למערכות ההפעלה SSD לכונן HDD -להעביר אותה לכונן חדש בעל נפח גדול יותר, או לשדרג את כונן ה
.ואנחנו השתמשנו בה לשכפול מערכת ההפעלה ווינדוס 10 7/8/8.1/10

רגע לפני שמתחילים בשכפול - אלו הדברים שאתם צריכים להכין מראש

בעל נפח זהה או גדול יותר מהכונן הישן, ורצוי גם שהוא יהיה מפורמט, HDD או SSD לפני שתתחילו בשכפול הכונן הישן שלכם תצטרכו להכין כונן
:עושה זאת במהלך השכפול. את הכונן החדש תוכלו לחבר למחשב בשתי דרכים שונות miniTool למרות שהתוכנה של

.וחיבור לספק הכוח במחשב. כמובן שיש לעשות זאת רק כאשר המחשב כבוי Sata חיבור ללוח האם ישירות באמצעות כבל .1

או של UGREEN אנו ממליצים על תחנות העגינה של .USB חיבור הכונן החדש למחשב באמצעות תחנת עגינה המתחברת למחשב עם כבל .2
ORICO למשימה הזאת. לאחר שחיברתם את הכונן החדש למחשב וודאו שהוא מזוהה על ידי מערכת ההפעלה ומופיע ברשימת הכוננים המחוברים
.למחשב

אנו ממליצים בחום לגבות את כל התמונות, הסרטונים, השירים, המסמכים ושאר המידע החשוב שיש לכם במחשב על דיסק און קי, או על כונן .3
.חיצוני או על הענן הפרטי (כונן רשת) שלכם לפני שאתם מתחילים בתהליך השכפול

.לאחר שחיברתם את הכונן החדש למחשב אתם יכולים להמשיך בתהליך ההעתקה של מערכת ההפעלה

איך מעתיקים את מערכת ההפעלה כולל התוכנות והקבצים הקיימים לכונן חדש

:אז לאחר שביצעתם את כל ההכנות תוכלו להתחיל בתהליך של שכפול הכונן

MiniTool Partition Wizard Free ולהוריד למחשב את הגרסה החינמית אשר נקראת MiniTool ראשית כל תצטרכו לגשת לאתר הרשמי של
Edition.

.הערה: כל פעולה שתבצעו במחשב בעקבות מדריך זה היא על אחריותכם בלבד

.MiniTool Partition Wizard Free בחלון הראשוני לחצו על .1
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MiniTool Partition Wizard Free בחרו באפשרות

.Migrate OS to SSD/HDD בחלון הראשי של התוכנה לחצו על .2

MiniTool Partition Wizard Free החלון הראשי של התוכנה

שבעצם A. I would like to replace my system disk with another hard disk לאחר מכן, בחלון שנפתח סמנו את האפשרות הראשונה .3
הנוכחי באחד חדש. דרך אגב, האפשרות השנייה מיועדת לאלו מכם שמעוניינים SSD -אומרת שאנחנו מעוניינים להחליף את הדיסק הקשיח או כונן ה
MiniTool Partition להעביר את מערכת ההפעלה לכונן אחר ולהשאיר את הכונן הנוכחי מחובר למחשב. הבחירה באפשרות זו תגרום לתוכנה
Wizard Free להעתיק רק את המחיצות הקשורות למערכת ההפעלה. לאחר מכן לחצו על Next.

.אנחנו בחרנו באפשרות הראשונה מפני שלאחר שתהליך השכפול יסתיים אנו נפרמט את הכונן הישן ונשתמש בו לגיבוי קבצים בלבד

דרך אגב, אנו ממליצים לא לחבר את הכונן הישן למחשב אחר ולהשתמש במערכת ההפעלה המותקנת עליו מפני שאז מיקרוסופט תזהה שאתם
.משתמשים כבר במפתח המוצר של מערכת ההפעלה במחשב אחר וזה לא תקין או חוקי
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שכפול הכונן הקשיח

שמחוברים למחשב --> בחרו את הכונן החדש שאליו אתם מעוניינים להעתיק SSD -בחלון הבא ניתן לראות את כל הדיסקים הקשיחים או כונני ה .4
שימו לב שזה הוא שלב מאוד קריטי בתהליך, וודאו שאתם בוחרים בכונן החדש שחיברתם למחשב .Next את מערכת ההפעלה --> לאחר מכן לחצו על
.ולא חלילה בכונן אחר, וזאת מפני שתהליך השכפול מוחק את כל הקבצים והמידע שיש בכונן שתבחרו ומתקין עליו את מערכת ההפעלה הנוכחית

.שלו Model או לפי הדגם Capacity הערה: ניתן לזהות את הכונן החדש לפי הנפח

החדש SSD -בחרו את הדיסק הקשיח או כונן ה

.לסיום התהליך Finish לאחר מכן לחצו על .Next בחלון הבא וודאו שכל ההגדרות שבחרתם עד עכשיו הן נכונות, ולחצו על .5
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בידקו את ההגדרות

.Yes בכדי להתחיל את תהליך השכפול --> לאחר מכן בחלון שקופץ לחצו על Apply כעת לחצו על .6

.הערה: התוכנה ממליצה לסגור את כל התוכנות והאפליקציות שעובדות ברקע לפני שמתחילים בתהליך השכפול

Apply לחצו על

והמתינו בסבלנות עד שתהליך השכפול יסתיים. תהליך השכפול Restart Now כעת התוכנה תבקש מכם להפעיל מחדש את המחשב --> לחצו על .7
.יכול לקחת לא מעט זמן, זה תלוי בעיקר בנפח שתופסים הקבצים והתוכנות שיש על הכונן הקשיח הישן
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 הפעלה מחדש למחשב

הישן בכונן החדש שלכם. לאחר מכן SSD -לאחר שתהליך השכפול יסתיים אנו ממליצים לכבות את המחשב ולהחליף את הכונן הקשיח או את כונן ה
.הפעילו מחדש את המחשב ותוכלו לראות שתהליך השכפול התבצע בהצלחה

מדריך וידאו המסביר כיצד לשכפל את מערכת ההפעלה

היא תוכנה MiniTool Partition Wizard Free אך SSD לסיכום, ישנן לא מעט תוכנות טובות וחינמיות אשר יודעות לשכפל כוננים קשיחים וכונני
.פופולארית ומוכרת מאוד בתחום, ולכן גם בחרנו בה לשכפל את הדיסק הקשיח שיש ברשותנו
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דב שני, 07 ינואר 2019
מדריך מצוין תודה

QuoteQuote ReplyReply

EHUD TOOD 2019 שני, 07 ינואר
כל הכבוד ,מפורט ונהיר

QuoteQuote ReplyReply

עידו צין שני, 07 ינואר 2019
מדריך אחלה כל הכבוד

QuoteQuote ReplyReply

רמי וייס רביעי, 09 ינואר 2019
!מדריך מצויין, התוכנה עובדת, ההסבר ברור והסרטון קצר ומובן. תודה רבה

QuoteQuote ReplyReply

Oren 2019 שישי, 08 פברואר
תותח בדיוק מישהו המליץ לי לשכפל ולא ידעתי איךכל הכבוד לך

QuoteQuote ReplyReply

LIOR 2019 שישי, 15 מרס
מדריך מעולה, תודה

QuoteQuote ReplyReply

Orel 2019 שלישי, 14 מאי
(..זה מעתיק הכל כולל הכל מהכל? גם מחיצות, תוכנות, דרייברים, הגדרות (של המערכת, של הדפדפן, של תוכנות וכ״ו
?אחרי הכל אני פשוט מנתק את הכונן הישן ומשאיר את החדש והכל יעבוד פיקס כמו לפני השכפול רק עם כונן בנפח גדול יותר
ובאיזה מצב יהיה הכונן הישן? מפורמט או עדיין עם הכל כולל מערכת ההפעלה? כי אם כן אז איך אני מפרמט אותו? הרי הצעתם לא לחבר אותו
...מחדש, שלא יהיה כפל מערכת הפעלה

QuoteQuote ReplyReply

זאב דקל רביעי, 22 מאי 2019
?windows האם אפשר לשחזר אחר כך גם למחשב חדש? האם יישמר הרישיון של

QuoteQuote ReplyReply

רוני חמישי, 13 יוני 2019
!כל הכבוד על המדריך המצויין
.השתחררתי סופסוף מהאקרוניס יוניברסל המעיק הזה ששוקל כמו בית וזז כמו משאית בזכותך
תודה!!

QuoteQuote ReplyReply

משה רביעי, 19 יוני 2019
הכל מצויין באמת סרטו מעולה וברור מאד. רק בעיה קטנה הכל היה בסדר עד שהבנסתי את הכונן החדש והווינדוס לא עלה מופיע מסך שחור עם האות
j
החלפתי כונן רגיל ב
SSD
???????????הביוס מזהה את הכונן. מה עושים

QuoteQuote ReplyReply

Comments powered by CComment

ציוץ

Leave a comment

Share Share

נגישות

https://compojoom.com/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.y4pc.co.il%2F01-19-guides%2Fhow-to-clone-hard-drive-or-ssd.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93%20%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%A4%D7%9C%20%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%9F%20SSD%20%D7%90%D7%95%20%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%20%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97%20HDD&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.y4pc.co.il%2F01-19-guides%2Fhow-to-clone-hard-drive-or-ssd.html&via=y4pc
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fwww.y4pc.co.il%2F01-19-guides%2Fhow-to-clone-hard-drive-or-ssd.html&display=popup&ref=plugin&src=share_button


כונן קשיח
שכפול מערכת הפעלה
העתקת מערכת הפעלה
דיסק קשיח

HDD או דיסק קשיח SSD כיצד לשכפל כונן  guides-אתם כאן: עמוד הבית  01-19

Y4PC ברשתות החברתיות

Facebook בפייסבוק Y4PC

Instagram באינסטגרם Y4PC

+Google

Google

דרייברים למחשב

Asus

Intel

Amd

Nvidia

Gigabyte

כל הדרייברים

מדריכים למחשב

מה האיי פי שלי

תוכנות מומלצות למחשב חדש

המדריך לקניית מחשב

המדריך לרכישת מחשב נייד

המדריך לחומרה במחשב

מדריכים למחשב

קישורים שימושיים

אודות

דיבור טכנולוגי

Y4PC מפרסמים

פרסמו אצלנו

תנאי שימוש

גילוי נאות

בדיקת מהירות גלישה

פתרון תקלות

RSS

 

נגישות

https://www.y4pc.co.il/tag/2017-11-07-10-22-40.html
https://www.y4pc.co.il/tag/2019-01-01-07-33-05.html
https://www.y4pc.co.il/tag/2019-01-01-07-40-09.html
https://www.y4pc.co.il/tag/2019-01-01-07-40-34.html
https://www.y4pc.co.il/
https://www.y4pc.co.il/01-19-guides.html
https://www.facebook.com/Y4PCOMP
https://instagram.com/y4pc/
https://plus.google.com/116453364878462771836
https://plus.google.com/116339948374142263473?rel=author
https://www.asus.com/support/Download-Center/
https://downloadcenter.intel.com/
https://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
https://www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us
https://www.gigabyte.com/support-downloads/download-center.aspx?ck=2
https://www.y4pc.co.il/drivers.html
https://www.y4pc.co.il/ip-address.html
https://www.y4pc.co.il/format-softwares.html
https://www.y4pc.co.il/computer-buy.html
https://www.y4pc.co.il/laptop-buy.html
https://www.y4pc.co.il/computer-hardware-guide.html
https://www.y4pc.co.il/posts.html
https://www.y4pc.co.il/about-us.html
https://www.y4pc.co.il/technology-speak.html
https://www.y4pc.co.il/y4pc-articles.html
https://www.y4pc.co.il/advertise-at-our-website.html
https://www.y4pc.co.il/site-regulations.html
https://www.y4pc.co.il/affiliate-links-disclosure.html
https://www.y4pc.co.il/internet-speed-check.html
https://www.y4pc.co.il/problemshelp.html
https://www.y4pc.co.il/rss.html


 2016 Y4PC© מדריכים, חדשות, סיקורים וטיפים למחשב. כל הזכויות שמורות.

לכל המאמרים >> 
לכל המאמרים >>
לכל המאמרים >>

נגישות

https://www.y4pc.co.il/y4pc-reviews.html
https://www.y4pc.co.il/news.html
https://www.y4pc.co.il/categories-tips-and-guides.html

