
אינטראקטיבי וכיתה חכמהלוח אלקטרוני 



מבוא-לוח חכם 

גדולה  אינטראקטיביתהוא תצוגה לוח אינטראקטיביאו לוח חכם•
מקרן מקרין את שולחן העבודה של המחשב על  . מקרןומחשבהמתחברת ל

,  מנת לשלוט במחשב באמצעות עט-פני השטח של הלוח שבו משתמשים על
.  הלוח מותקן בדרך כלל על הקיר או מחובר למעמד. אצבע או התקן אחר

כולל כיתות לימוד בכל  , לוחות חכמים משמשים במגוון רחב של שימושים
בחדרי הדרכה המשמשים  , בחדרי ישיבות של חברות, רמות החינוך

(ויקיפדיה. )באולפני שידור ועוד, להדרכת ספורט מקצועני

עט  (: שיתוארו בהמשך)המערכת שלנו מבוססת על המרכיבים הבאים •
.לוח חכם ותוכנה, נייר חכם, אלקטרונית

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%9F


מאפיינים-עט 
רק לשתי חברות ברחבי העולם יש את טכנולוגית הנייר האלקטרוני•

(ePaper). 
של טכנולוגית עט חכמהמצויינות•

.  עט חכם אופטי משולב עם הדפסת תבניות מיקום מקודדות•

יישום מסלול העט מבוסס על שיטת קואורדינטות מרוכבות•



שימושים-עט 

עכבר למחשב•

ביצוע פונקציות עט על לוח כיתה חכם  –לוח חכם •

ביצוע פונקציות עט חכם כל הנייר החכם כך שהתוכן מועבר  –נייר חכם •
.למחשב

שילוב של עט מורה עם עטים בידי תלמידים כשהמורה כותב  –כיתה חכמה •
על הלוח החכם או נייר חכם והתלמידים על נייר חכם ותצוגה משולבת של  

.כולם מופיעה על הלוח החכם



שימוש כלוח חכם



מאפיינים-נייר 

נייר חכם

נייר זה מודפס עם נקודות זערוריות שמפוענחות על ידי מערכת הראיה  •
.החכמה בעט

.כתב היד יופיע על מסך המחשב, כשכותבים בעזרת העט על הנייר החכם•

A4 , B5, PPT, MiniPadתומך בפורמטים •

מדבקה חכמה

מסוגלת להעביר לדף המסמך על ידי  , מסופקת כמדבקה, מדבקה חכמה•
.הקשה על המדבקה

הרצת מוזיקה  )משתמשים יכולים להגדיר פונקציות ספציפיות לכל מדבקה •
(.וכוהרצת תוכנה , חיבור לאינטרנט, או סרט



שימושים-נייר 

.מציירים עליהם והתוכן מוצג על המחשב ועל הלוח/תלמידים כותבים•

ניתן להדפיס על הנייר תוכן כגון שאלות בחשבון וכשהתלמיד כותב את  •
.תשובתו היא מופיעה יחד עם השאלות על הלוח



מאפיינים-לוח 

מאפשר כתיבה מהירה ועדינה•

כחלק ' תמונה וכו,pdf, אופיס, HWPקבצי , מאפשר לטעון ולשמור הקלטות וידאו•
.מהכתיבה על הלוח

.מאפשר שימוש במרקרים רגילים כפי שנעשה בלוח רגיל•

.התקנה ותחזוקה קלה•

.'עץ וכו, זכוכית, מונח בקלות על מישטחים כגון טפט•

.הדבקה נטולת אוויר מאפשרת התקנה ללא בועות•

.ניתן להשתמש בסמני לוח עליו, מכיוון שהמשטח בעל ציפוי מיוחד•

.ציפוי נגד החזרות שמבטיח שדה ראיה מספקת לשני הצדדים•

במקרה שהמשטח נהרס-עלויות התחזוקה נמוכות •



שימושים –לוח 



כיתה חכמה–שימושים –לוח 



מאפיינים-כיתה חכמה 

.מורים ותלמידים יכולים לתקשר אחד עם השני, עטים7תמיכת : מהדורה בסיסית• 

.תלמידים לעבוד יחד בקבוצה אחת3-4המאפשר ל , עטים14תומך : מהדורה סטנדרטית• 

וכיתות  , מכשירים38-ניתן לחבר יותר מ . מחשב מחברת / טלפון / פנקס חכם , עטים35עד : הרחבה• 
.אינטראקטיביות אפשריות

.עד שבעה סטודנטים כולל מורים יכולים לכתוב באותו זמן על הלוח• 

.תומך עט דיגיטלי כדי לאפשר לתלמיד ולמורה לכתוב באותו הזמן. עט דיגיטלי • 

.יכולים לעבוד יחד ללמידה בקבוצה ולמידה מרובת רמותWindows, Android,IOSמבוססי טאבלטים• 

.נכתב מהר וממקסם את ההשפעה של ההרצאה, חלק, מדויק• 

.ובכך ליצור עזרי לימוד חדשים, ניתן לחלץ תוכן הלימודים בקלות מספרי תמונות וספרים דיגיטליים• 

.תוכן ההרצאה ניתן לייצור באמצעות פונקציית הדיו• 

.קישור לתוכן ועוד, מדבקה, זכוכית מגדלת, זרקור, ניתן להשתמש בעין הקסם• 

.למיחזורוניתנות להפצה מחדש או   PDFכל התוצאות זמינות בפורמט  • 

.לחץ וגרור, לחיצה כפולה, לחיצה: פעולות בסיסיות4כי השימוש עם , כל אחד יכול בקלות להשתמש בזה 



שימושים-כיתה חכמה 



שיתוף-שימושים –כיתה חכמה 



מאפיינים-מימדכיתה חכמה תלת 

אחרים לייצור אובייקט תלת מימדאו כלי ייצור תלת EasyScanשימוש ב •
.מימד

.U3Dיש להמיר לפורמט מימדתלת אובייקטיכל •

"  U3Dהוסף אובייקט " בתפריט ביאור בסרגל הכלים בחר באפשרות •
.מימדלהוספת האובייקט התלת 

להפעלת הצגת תלת מימדביצוע ולחץ על האובייקט התלת /בחר במצב ניווט•
.מימד

.על ידי שמירת המסמךמימדניתן לשמור את אובייקט התלת •

אזי ניתן  windows 3mfהתומכת ב מימדאם מחוברת מדפסת תלת •
.מימדאת אובייקט התלת מיידיתלהדפיס 



שימושים-מימדכיתה חכמה תלת 



HandiPDFתוכנת  HiClass

•HandiPDF היא פלטפורמת תמיכת מסמך האלקטרוני מבוססPDF   אשר פותחה
SmartClassעבור   / Smartworks בידי חברתEasy Systems.

•HandiPDF מיועד לפעול עם מערכות הפעלה שונות ומכשירים שונים כגון
Windows, Android, iOS, Java, ו-HTML5.   . אתה יכול ליצור מסמך דיגיטלי

.ולשתף אותו עם משתמשים אחרים על סוגים שונים של מכשירים חכמים

•HiClass היא פלטפורמת הוראה חכמה אשר פותחה עבור לוח חכם ועט חכם על
.ILS Communicationידי 

שהיא  PDF .HiNoteניתן לצפייה בכל סוגי קוראי HiClassהתוכן שנוצר באמצעות •
יכולה להשתמש בקלות בתוכן כפי שהוא משתמש  ,HiClassגרסה אישית של 

(.Notes" )הערות"ב

•HiNoteניתן להשתמש על כל המכשירים החכמים.



מיפרט



תכולה



התקנה


