מצולמת
!
חשבתי שפרללס החדש הוא עוד תוכנת וירטואליזציית מערכת הפעלה .אז חשבתי .סקירה והדרכה
בעבר ,תוכנות הדמיית מערכות הפעלה היו מסורבלות ,עוובדות בקושי ,לא תומכות בתלת מימד ותצוגה מתקדמת,
ע"ע  Windows Areo,ובכלל ,מכבידות על המעבד והחומרה מאוד .בקיצור ,הם היו "נישט האין נישט האר" .איך שהיית מפעיל
אותן ,לא היית יכול לעבוד לא במערכת המארחת ולא במערכת המתארחת.
הצורך שלי במערכות השונות נוצר עקב בדיקת הקבצים שאני כותב ובונה בכל מערכות ההפעלה המקובלות : MS Windows,
Mac OS,וגם לינוקס .בכל מערכת הפעלה ,כך מסתבר ,רואים קצת שונה ,גם אם מדובר באותם דפדפנים ( !) .הפתרון של
מעבר ממערכת הפעלה האחת לשניה אחרי  Bootהפך מציק יותר ויותר עם התדירות העולה של הבדיקות שלי.
אחחח ,תשמעו ,מצאתי פתרון .פרללס היא תוכנה מדהימה .התקנה קלילה ,וממשק פורץ דרך .לא פחות .ההפעלה של התוכנה
לאחר ההתקנה היא אינטואטיבית ,ובכלל ,לא מצריכה ידע טכני חוץ מהפעלת המערכות עצמן..
טוב ,אז קבלו סקירה קטנה + ,הדרכה ראשונית בתוכנה ,מלווה בתמונות הממחישות את החידושים האחרונים של התוכנה
המגניבה הזאת .די ,מספיק כבר ,אני מרגיש כמו סטיב ג'ובס עם סשן הקומפלימנטים הבלתי נגמרים ..שנתתי לפרללס
לפני שנתחיל ,למי שמתעניין ,דרישות מערכת:
 .1מק עם מעבד אינטל
 .2מערכת הפעלה ל - PCכדוגמת  MS Windows,רצוי מותקן מבעוד מועד על פרטישן נפרד באמצעות  Boot Campאו דיסק
התקנה שתתבקשו להכניס באמצע התהליך של ההתקנה (לא מומלץ .מסרבל את התהליך)..
 .3התוכנה .ניתן להוריד ,לנסות ולקנות כאן
טוב ,אז ..שניגש לעניין כבר?
הערה :חסכתי עליכם בצילומי מסך של תהליך ההתקנה ,באמת לא משהו מיוחד מעבר ל
ההוראות בפשטות).

- Next, Nextהרגיל ,ולעקוב אחר

אז הנה המצב ה"משעמם" ,הרגיל :חלון בתוך המק ,כמו בתוכנת "השתלטות" ,לדוגמא
הלאה.

, Show My PC,וכו' .בואו נעבור

הערה :לחץ על התמונות כדי לראות אותם בדפדפן ברזולוצייה טובה.

בתחתית המסך ,יש מצב שנקרא  Coherence.המצב הזה נותן ל -Windowsממש להיכנס למקינטוש ,ואז נוכל להפעיל כל
תוכנה של וינדוס ,אך להישאר במק ,כן ,על זה אני מדבר ….בואו נפעיל אותו.

הפעלנו .קיבלנו את מסך ההסבר הזה:

שימו לב )1 ( :סימון של התוכנה נוסף בשורת המשימות ,למעלה )2 ( .נוספה לנו תקיית תוכנות של  Windowsליד תקיית
ההורדות ,באמצעותה נוכל להפעיל כל דבר מ - Windows.אחרי שהבנו הכל ,אפשר ללחוץ ה -Xבצד שמאל למעלה ,ולעבור
למצב הכיפי!
אוקיי אנחנו בפנים .שימו לב לזה:

שורת המשימות מכילה עכשיו את האייקונים של  Windows.גדול .לחיצה על כל אחד האייקונים ,תפתח כמובן את החלונית
שלו ,כרגיל בוינדוס( .לא לשכוח ,אנחנו במק(..

ויש את קיצורי המקשים של וינדוס ,לנוחות מירבית ,ועוד המון אופציות .למשל "הפעל ב -Windowsאת ה - USB, DVDוכו'

ועכשיו ,בתופים ובמחולות ,קבלו את גולת הכותרת :חלונות {כשמו כן הוא }..ותוכנות של
ככה ,בתוך המק שלי.

 Windowsצפות להם ,כן ,כן ,ממש

תפריט התוכנות:

והנה ,נפעיל את אחת או יותר מתוכנות ה. Window -
 3תוכנות ,כולם עם הסימון של פרללס ב  ,Dockרצות אצלי במק :סוליטר, MS Word ,ו. IE

יש לתוכנה עוד מלא פיצ'רים ,אך ראיתם את הרעיות הכללי .אולי אזכיר עוד משהו שיכול להיות חשוב למפתחים :התוכנה
תומכת כאמור בעוד מערכות הפעלה ,כי היא בעצם מדמה גם  BIOS:כרום  OS,לינוקס ליגרסותיה השונות כמו אובונטו וכו' לא
תהיה בעיה להתקין:

לסיכום:
אם אתם מחפשים תוכנת הדמיית מערכת הפעלה במק שתעשה את העבודה בצורה הכי טובה ,פרללס כנראה היא התשובה
בשבילכם.

