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מידע חשוב על ההתקנה  -החל מגירסה 373
ברכותנו לרגל התקנת "תורת אמת" למחשבך
אנו מקוים שתפיק מהתכנית את מירב התועלת
בשולחן העבודה הותקנו שני אייקונים:
לחיצה כפולה על אייקון זה  -תריץ את "תורת אמת" במצב הרגיל ,הריצה
במצב זה ב"ה יציבה מאוד אך לוקה בחסר בכך שאינה תומכת במחשבים
ששפת ברירת המחדל שלהם אינה עברית או שהעברית לא הותקנה בה
במלואה ,השימוש במצב זה מומלץ לכל מי שרואה עברית כראוי בהפעלת
התוכנה.
לחיצה כפולה על אייקון זה  -תריץ את התוכנה במצב יוניקוד ),(UNICODE
במצב זה התוכנה תציג עברית גם במחשבים בהם עברית אינה שפת ברירת
המחדל ,מכל מקום הרצה במצב זה פחות יציבה ,היא נבדקה אצל מספר
מצומצם של משתמשים ,וכן יתכן שאינה תומכת כראוי בכל פונקציות העזר
של התוכנה כגון "הספרים שלי" ,השימוש במצב זה נועד רק למי שנתקל
בבעיה בהצגת עברית בהרצה הרגילה.
הערה חשובה בעניין הסרת ההתקנה
אנו מבקשים ממשתמשי התוכנה לא לבצע הסרה רגילה של הגירסאות
הקודמות דרך פנל הבקרה ) (Control Panelולא דרך התפריט ,וכן לא דרך
התוכנה עצמה ,כיוון שהתגלו בעיות בתכנית ההסרה והדבר עלול לגרום נזק
במקצת המחשבים.
במקום זה  -אנו ממליצים למחוק רק את הקישורים לתוכנה המופיעים על
שולחן העבודה או בתפריט ) ,התוכנה לאחר התקנתה תופסת מקום של כ0.5G-
מהדיסק שזה פחות מ  0.1%מנפחו של דיסק ממוצע כך שהדבר אינו משמעותי( גם
התוכנה ,החל מגירסה  373לא תכלול אפשרות הסרה ,ויש להסירה כפי
שתואר.
ספריית ההתקנה
מסיבות של תאימות ונוחות התקנה ,התוכנה מותקנת בספריית המסמכים שלי
 MY-DOCUMENTSולא כמקובל בספריית .PROGRAM-FILES
עקב השינוי הנ"ל  -כבר לא צריך להיות "מנהל המערכת" כדי להתקין או להריץ
"תורת אמת".
במחשב שיש לו כמה משתמשים  -יש להתקין "תורת אמת" עבור כל משתמש
בנפרד.
התקנת גירסאת תוכנה חדשה תחליף את הגירסה הקודמת ואין צורך להסיר
את ההתקנה הקודמת )זו גם הסיבה שעל האייקונים החדשים כבר לא כתוב
מספר גירסה אלא רק "תורת אמת".
שינויים אלו נבעו מבעיות תאימות שונות שנתקלנו בהם במהלך השנים ,ונועדו
להתאים את התוכנה לקהל רחב כמה שיותר ,בתקוה שבס"ד הדבר יועיל .אנו
מקווים שתהנו ותפיקו תועלת מרובה מהשימוש והלימוד בתוכנה.
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בברכה ובאהבה רבה
צוות תורת אמת
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