מדריך :מצב תאימות באינטרנט אקספלורר 8
לקריאה מפורטת ומוסברת לפתרונות הבעיה http://support.microsoft.com/kb/956197/he
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אם הדפדפן החדש של מיקרוסופט לא עובד עם האתר בו אתם גולשים ,הוא יכול להעמיד פני הגרסה
הקודמת
אקספלורר  8הוא הדפדפן הראשון של מיקרוסופט שתומך בסטנדרטים המקובלים ברשת .אבל
אתרים רבים נבנו ללא תאימות לסטנדרטים ,כי אם מתוך רצון להתאים את עצמם לדפדפן הפופולרי
ביותר בשוק .חלק מהאתרים האלה עלולים שלא לעבוד כשורה בדפדפן החדש.
אבל זה לא אומר שאתם צריכים להישאר עם אקספלורר  .7מיקרוסופט חזתה את הבעיה ,ולכן
הוסיפה לדפדפן משהו ששמו "מצב תאימות" .אם אתר כלשהו לא עובד לכם בדפדפן ,מספר צעדים
קלים יפתרו את הבעיה.
בתפריט "כלים" )או  ,(Toolsבחרו באפשרות  .Compatibility View Settingsהבחירה תפתח לכם
חלון שבו תוכלו להוסיף אתר  -ניתן להוסיף רק שמות מתחם ,כך שלא תוכלו לבחור בדומיין משנה כי
אם רק בדומיין כולו.
לאחר שתכניסו את כתובת האתר שלא עובד  -לחצו  ,Addוסיימתם.
בחלון זה ניתן גם לבחור האם אתם רוצים שמיקרוסופט תעדכן את רשימת האתרים שזקוקים למצב
תאימות  -מומלץ להשאיר את ברירת המחדל ,שהיא "כן" .תוכלו גם לבקש מהדפדפן להציג את כל
האתרים במצב תאימות  -גם כאן מומלץ להשאיר את ברירת המחדל ,שהיא "לא".
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עדכון עבור רשימת תצוגות תאימות בInternet Explorer 8 -
עבור (XP KB961813) Windows
תיאור קצר
עדכון זה עוזר לגרום לאתרים המיועדים עבור גירסאות ישנות של דפדפנים להיראות טוב יותר ב-
 .Internet Explorer 8כדי ליהנות מעדכון זה ,עליך לבחור את האפשרות "כלול רשימות אתרים
עדכניות מ "Microsoft -בהגדרות תצוגות התאימות של .Internet Explorer
מבט כולל
 8 Windows Internet Explorerמשפר את יכולת הפעולה ההדדית ומקדם את האינטרנט על-
ידי ביצוע יישום טוב יותר של סטנדרטים אינטרנטיים .זהו צעד בכיוון חיובי ,אך המשתמשים עלולים
להיתקל בבעיות תאימות באתרים מסוימים שעדיין נשענים על ההתנהגות של גירסאות קודמות של
 Explorer. Microsoft Internetמבינה שהשלמת המעבר לכיוון תאימות סטנדרטים ב-
 Explorer 8 Internetעשוי לדרוש מעט זמן מכל ארגון או מנהל אתר .כדי לגשר על מעבר זה,
אנו מציעים את רשימת תצוגות התאימות .הרשימה עוזרת לגרום לאתרים המיועדים לגירסאות
ישנות של דפדפנים להיראות טוב יותר ב.Internet Explorer 8 -
הוראות
 .1העתיקו את הכתובת הבאה לשורת הכתובות בדפדפן או עמדו עליה לחצו קליק ימין בעכבר
ובחרו "פתח היפר קישור" או לחצו CTRL+
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=705
CB27A-0228-4D39-9B50-702E88DB2E95&displaylang=he
 .2לחץ על הלחצן הורד בדף זה כדי להתחיל בהורדה.
 .3בצע אחת מהפעולות הבאות:
 oכדי להתחיל בהתקנה מיד ,לחץ על פתח או על הפעל תוכנית זו מהמיקום הנוכחי שלה.
 oכדי להעתיק את ההורדה למחשב להתקנה במועד מאוחר יותר ,לחץ על שמור או על
שמור תוכנית זו בדיסק.

