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 התקנת התוכנה לעבודה בעולם הוירטואלי

 . Viewerכדי לפעול בעולם יש להתחבר עם תוכנת צפייה ייעודית 

 למחשב התוכנה הורדת

 /http://hello.eurekaworld.co.ilלאתר  נגלוש .1

 אותה נרצה להוריד:  גרסהנבחר ב Eurekaworld a world of learningנגיע ל  .2

 

 zip מסוג מכווץ קובץלדפדפן האינטרנט  ירד .3

בתקיית  הקובץנראה את , show in folderנבחר ב   הקובץחץ שליד נלחץ על הבסיום ההורדה,  .4

 .download)שבמחשב. )ניתן לגשת ישירות לתיקיית הורדות  ההורדות

 

 

 במחשב התוכנה התקנת

 התקנת התוכנה במחשבמנת לבצע את קובץ ההתקנה על נלחץ לחיצה כפולה על  .1

  נקבל הודעה שבה התוכנה מבקשת את אישורינו לבצע שינויים במחשב, ונאשר. .2

 OKונאשר בלחציה על  .שפה האנגליתבחר בנ .3

 

  

http://hello.eurekaworld.co.il/
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 I Agreeנסכים לתנאי ההתקנה עי" לחיצה על  .4

  

  Browseנוכל לבחור היכן להתקין את התוכנה ע"י לחיצה על ה  .5

 :installנלחץ על התקנה  .6
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  Yesאשר ב נ התחל.האם ליצור כניסה לתוכנה מתפריט  תופיע חלונית עם שאלה .7

 

 :completed השלמת התהליך הבר מתמלא בירוק עד ל –ההתקנה מתבצעת  .8

 

 פתיחת חשבון/כניסה לתוכנה עם שם משתמש קיים

 לאחר סיום  ההתקנה יש להפעיל את היישום באמצעות הצלמית:  .1

 או הצלמית הזו  
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 המסך הראשי של התוכנה.יוצג  .2

 

 שם משתמש וסיסמה נזין את .3

 

  אות ראשונה של שם המשפחה והשם פרטי בתוספת מורכב מ: משתמש באנגליתהשם-bbc  

 dafnagbbcלדוגמה: 

 אחידה לכולם סיסמה :a123456* 

 .שלנוטר וכדי להתחבר לעולם עם האו loginעל  נלחץ .4

 למרצה/סטודנט שמשתתף בתוכנית עולמות וירטואלייםרק  ניתניםשם משתמש וסיסמה  :לבלתשומת 

 

 לקמפוס של בית ברל עברמ

  על המפה נלחץ .1
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 .Teleport. לאחר שהעולם נמצא יש ללחוץ על Findעל  ונלחץ bbc נקליד בחלון .2

 

 

 סרטון הדרכהב הסבר נוסף 

 

 

 

 ם עזרה?רוצי

 בכל שאלה, תהייה והתלבטות אנחנו כאן, צוות תחום התקשוב במרכז להוראה ולמידה

 T.L.Center@beitberl.ac.ilדוא"ל: 

https://www.youtube.com/watch?v=NwjDlgQAYN0&list=UUU4G6ScriSrl3rex4SEoSqA&index=3&t=0s
mailto:T.L.Center@beitberl.ac.il

