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   האמיתיתמתנסים במציאות 

 באמצעות מציאות רבודה

 היחידה האקדמית לתקשוב

 2016פדגוגיה דיגיטלית אירוע 

Explore  –   חדשותבטכנולוגיות התנסות 



 (  מציאות מועשרת)מציאות רבודה : הגדרה
AR - Augmented Reality 

 היחידה האקדמית לתקשוב

בזמן אמת   האמיתיתשילוב אלמנטים וירטואליים עם הסביבה 

 האמיתיובאופן אינטראקטיבי כדי להעשיר את העולם 

 

דרך מצלמה   האמיתישבו הצופה רואה את העולם מצב 

 –גרפי או מילולי , ויזואלי –בתוספת רובד מידע נוסף 

 .ומקבל תמונת עולם משולבת



 ?איך זה עובד

 :כדי ליצור מציאות רבודה אנו קושרים בין

                                

טריגר  /גירוי

 במציאות
 שכבות מידע



  Triggers-גירויים 

  האמיתימציאות רבודה מבוססת על גירויים בעולם 

 :המורחב וכוללת/המפעילים את התוכן המועשר

 QR/פנים/באמצעות סריקה של אובייקט -מראה •

 GPSבאמצעות  -מיקום •

  -זמן •

 

 היחידה האקדמית לתקשוב



 שכבות של מידע

 :יכולות להיות מסוגים שונים

 טקסט•

 תמונות•

 משחקים•

 אנימציות•

 סרטוני וידאו•

 מימדיםמודלים תלת •

 רשתות חברתיות•

 מטלות ופעילויות•

 היחידה האקדמית לתקשוב



 רמות של מציאות רבודה 

ניתן רק לצרוך מידע ולהשפיע על העיצוב  : 1רמה •
 (.Quiverלמשל )שלו 

ניתן ליצור ולצרוך מידע באמצעות יציאה  : 2רמה •
 (.קוד QR)מקוד מידע למגוון סוגי מידע כקישור 

ניתן ליצור ולצרוך מידע באמצעות יציאה  : 3רמה •

מדימוי במציאות למגוון סוגי מידע כולל מידע על  
 (.Aurasmaלמשל )גבי המציאות 

 היחידה האקדמית לתקשוב



 Aurasmaעם פעילות 

  Aurasmaהורידו את אפליקציית 1.

 הירשמו באמצעות יצירת שם משתמש וסיסמה2.

:  הקליקו על סמל זכוכית המגדלת וחפשו את הערוץ3.

tikshuvbb 

 

 Followהירשמו כמנוי באמצעות לחיצה על 4.

 היחידה האקדמית לתקשוב



חזרה לתפריט  

 הראשי

 סריקה

 



 tikshuvbbערוץ 

 הטריגרים שבערוץ

 



 Aurasmaעם פעילות 

 :חפשו בספרייה את הטריגרים הבאים1.

 

 

 

 

והחזיקו את  scanלחצו על האייקון 2.

 .ממול לטריגר סמרטפון/הטאבלט

 

 היחידה האקדמית לתקשוב



 Aurasmaעם פעילות 

 Socrative-קוד החדר ב

E240D156 

 

 היחידה האקדמית לתקשוב



 (קוד QR)מידע כקישור 
 הטריגרחפשו בספרייה את 1.

 הפעילו את אפליקציית הסריקה וסרקו את הקוד 2.



 דיון

מהי התרומה האפשרית של מציאות רבודה •

 ?לתהליך הלמידה

איך להשתמש במציאות רבודה לקידום  •

 ?למידה אפקטיבית

http://www.youtube.com/watch?v=D0ojxzS1fCw


 Quiverפעילות עם 

 היחידה האקדמית לתקשוב

 .וצבעו אותו אחד הציוריםבחרו את 1.

 Quiverהורידו את אפליקציית 2.

 .הפעילו את האפליקציה3.

 .לחצו על כדי לסרוק את העבודה שלכם4.

 .התנסו באפשרויות השונות5.

http://quivervision.com/


 משחקים ולומדים, צובעים

 היחידה האקדמית לתקשוב

 Quiver אפליקציית 

http://quivervision.com/
https://www.youtube.com/watch?v=eDvq_yNQJqw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tBYm53L79YY&feature=youtu.be


 שתהייה לכם פעילות

 פורייה, מוצלחת

 ושלובה במציאות רבודה


