
 אביב תל אוניברסיטת, בפיסיקה' א מעבדה

  MatLab דרך תוכנת fitguiאפליקציית המעבדה  הנחיות להפעלת

 RemoteAppדרך רשת האינטרנט באמצעות 

 :fitgui-הורדת קבצי ה -התחברות ראשונה 

, האפליקציה של המעבדה fitgui-, עליכם להוריד תחילה את קבצי הmatlab-בפעם הראשונה בה תרצו לעבוד על הדוח שלכם ב

. מומלץ לשמור ר אותם במקום ידוע על המחשב שלכםמתוך אתר המעבדה ולשמו fitgui-להוריד את קבצי הלהתאמת נתונים. יש 

 על המחשב(.  C:\fitgui-על המחשב שלכם )כלומר, להעביר את הקבצים ל Cאותם תחת תיקייה בשם מתאים ישירות בכונן 

http://www.minerva.tau.ac.il/laba/software.html 

 :matlab-התחברות ל

 יש לגלוש לכתובת הבאה: .1

https://remoteapp.tau.ac.il 

 יופיע מסך התחברות שנראה כך:

 

 

 

 יש להזין שם משתמש אוניברסיטאי +סיסמא אישית. יפתח מסך שנראה כך: .2

http://www.minerva.tau.ac.il/laba/software.html
http://www.minerva.tau.ac.il/laba/software.html
https://remoteapp.tau.ac.il/
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 לפתיחת התוכנה: matlabבחרו באופציה של  .3

 

 . "Connect"יפתח חלון שישאל אתכם האם להתחבר. לחצו "התחבר" או  .4

שימו סמא האוניברסיטאית. הזינו אותה ולחצו אישור. ישיבקש מכם להזין שוב את הס 1יפתח חלוןיכול להיות ש .5

סמא נכון. במקרה כזה, לחצו יוהחיבור נכשל למרות שהזנתם ס שם המשתמש לא עובדתולב! ייתכן והזנת הססמא 

 על "הזנת משתמש אחר" 

 
 ואז יש להזין שם המשתמש:

tau\username 

                                                           
איך בדיוק נראה החלון תלוי במערכת ההפעלה שלכם, ולכן יכול להיות שיראה אחרת מאשר תמונת המסך במסמך זה. אם אינכם מצליחים  1

 כפי שמפורט.  tau\usernameלהתחבר, לחצו על "הכנס במשתמש אחר" והזינו את שם המשתמש שלכם עם 
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                               סמא י(. בשורת הס\)לשים לב לכיוון של ה ואז את שם המשתמש האוניברסיטאי שלכם \tauכלומר 

 האוניברסיטאית.סמא ייש להזין את הס

 

 

 

 

 

 

 

פילו דקה או שתיים. . שימו לב עד שהתכנה עולה עלולות לחלוף מספר שניות ואMatlab-יפתח חלון תוכנת ה .6

 יפתח מסך שנראה כך:

 

 

 

לקובץ,                                   pathהנמצא משמאל מקום בו רשום  "browse for folder"לחצו כעת על הכפתור של  .7

 עם סמליל הנראה כך:

זהו החלון בו תוכלו 

לראות את כל 

הקבצים הנמצאים 

בתיקייה שהמיקום 

 path-שלה ב

למעלה. כאן יהיו 

קבצי הפונקציות 

 .fitgui-וקבצי ה

 תבוצע ע"י התוכנה <<זהו חלון הפקודות, החלון המרכזי. כל פקודה שתרשם לאחר הסימן 

זוהי שורה בה ניתן 

לראות את המיקום 

(path ממנו )

המאטלאב קורא 

 קבצים, 
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 "OKכאשר תתקלו בחלון האזהרה הבא, לחצו " .8

 

 

 2המופיעה בצד. Cthis Pבאופציה של יפתח חלון ובו תתבקשו לבחור תיקייה. בחרו  .9

 

תוכלו לדעת כי זה הכונן על המחשב  (.C)לרוב זה יהיה כונן  fitgui-תיקיית הבחרו בכונן על המחשב שלכן בו שמרתם את  .10

 אחריו.  on User-PCשלכם כיוון שיהיה כתוב 

                                                           
, אתם browseשל האוניברסיטה ומושך קבצים משם. לכן, כאשר אתם עושים איתו אתם עובדים נמצא על השרתים המרוחקים  matlab-ה 2

מקבלים אוטומטית את רשימת הקבצים הנמצאים תחת היוזר שלכם בשרת המרוחק, ולא את הקבצים המצויים על המחשב שלכם. על מנת לעבוד עם 

המקומי, כלומר המחשב שלכם, וכך תתאפשר עבורכם הקבצים השמורים על המחשב שלכם, אתם בוחרים כעת באופציה של עבודה עם המחשב 

 גישה לקבצים אלו. 
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 .fitgui-בחרו את התיקייה בה שמרתם את קבצי ה .11

 

 לבחירת התיקייה. ”select folder“לחצו על  .12

 

 

 אתם מוכנים לעבודה. fitgui.3-תוכלו לראות מצד שמאל את קבצי העשיתם הכל נכון,  אם .13

                                                           
-שמורים בתיקייה אותה הורדתם. ה (יחד עם קבצים נוספים שהיא זקוקה להם לצורך הרצה)והיא  fitguiהאפליקציה שאתם עובדים איתה נקראת  3

matlab יודע להריץ רק פונקציות אשר קיימות ב-path אשר הוא מחובר אליו, כלומר רק קבצים אשר נמצאים ב-path  הרשום בשורה למעלה

לא  matlab-בחלון הראשי תניב שגיאה מכיוון שה fitgui-זה, קריאה ל path-ואשר ניתן לראותם בחלון מצד שמאל. אם המאטלאב אינו מחובר ל

 יכיר את הפקודה.
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פתח לפניכם. שימו לב! ת אפליקציית המעבדה .enterולחצו בחלון הפקודות  fitguiכדי להתחיל לעבוד, רשמו  .14

 עם הסבר מפורט על העבודה איתו. HELP, ישנו כפתור צהוב שכתוב עליו fitguiלאחר שיפתח ה

 

 בהתחברויות הבאות:

. אם fitgui-המאטלאב, שימו לב האם בחלון מצד שמאל מופיעים קבצי ה משנפתחבהתאם להוראות.  matlab-התחברו ל

אינם נמצאים, עליכם לחזור על ההנחיות במסמך זה. אם הקבצים נמצאים שם כבר, אתם יכולים להתחיל לעבוד ללא 

 הנחיות נוספות. 

 


