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 מדריך מקוצר - Smart Class (v12)הנחיות שימוש במערכת 

 

 משמשת לשליטה ובקרה על המחשבים בכיתת המחשבים.  Smart Classמערכת 

 במדריך זה ניתן למצוא הנחיות לתפעול הפונקציות השימושיות ביותר במערכת: 

 הפעלת התוכנה

 הפעלת/כיבוי מחשבים מרחוק

 שידור ממסך מרצה למסכי הסטודנטים

 שידור ממסך סטודנט למסכי הסטודנטים והמרצה

 נעילה והחשכת מסכים )הדממת עמדות(

 סטודנט מבקש עזרה

 .במדריך המלא למשתמשבמערכת זו קיימות פונקציות רבות נוספות שניתן ללמוד עליהן באמצעות עיון 

 הפעלת התוכנה

 דה  שממוקמת בשולחן העבו להפעלת התוכנה נלחץ לחיצה כפולה על הצלמית  .1

 .Start  ←All Programs  ← Radix ←Radix Smart Class V12 WLX ←Radix Smart Class V12 WLXאו לחיצה על: 

 ייפתח חלון כניסה למערכת: .2

 

 

 יש להמתין מספר שניות למיפוי עמדות המחשב בכיתה.  !לתשומת ליבכם

 

  

 ]התחבר[יש ללחוץ על 

 )מבלי להזין פרטים(.
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 בסיום תהליך המיפוי בחלונית התחתונה ב"יומן אירועים" מופיעה רשימת המחשבים המחוברים 

 ייפתח חלון התוכנה ובו מיפוי עמדות הסטודנטים:

 

 

 

 

 

  

 תיבת ההודעות רשימת המחשבים המקושרים לחצני הפעלה

מחשב כבוי או 

 שאינו מחובר

מחשב דולק ומחובר 

 כולל תצוגת מסך
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 הפעלת/כיבוי מחשבים מרחוק

 נסמן/נבחר את כל העמדות אותן אנו רוצים להפעיל/לכבות.  .1

 ניתן לבצע זאת בדרכים שונות )בדומה לבחירת פריטים בסביבת חלונות(:

  נלחץ על צירוף המקשים כל הפריטים לבחירתCtrl + A. 

  נגרור את העכבר מסביב לעמדות הרצויות או שבאמצעות העכבר נבחר את  עמדות מסוימותלבחירת

 + קליק העכבר. Ctrlאחת העמדות אליהן אנו רוצים לשדר ולהוספת עמדות נלחץ על מקש 

 [ )מופיע תחת הכותרת "שליטה" בחלק הימני העליון של מסך התוכנה(.פקודות מרוחקותנלחץ על ] .2

 ייפתח התפריט הבא: .3

 

 [.הפעלת מחשבים מרחוקנלחץ על ] –בים להפעלת המחש 

 פקודה זו תגרום להפעלת כל עמדות הסטודנטים שבכיתה.

 יש להמתין מספר דקות להשלמת תהליך ההפעלה.

  [.כיבוי מחשבים מרחוקנלחץ על ] -לכיבוי המחשבים 

 פקודה זו תגרום לכיבוי כל עמדות הסטודנטים שבכיתה.

 כיבוי.יש להמתין מספר דקות להשלמת תהליך ה

  

mailto:Tikshuv@beitberl.ac.il
http://www.beitberl.ac.il/


 

 

 

  Tikshuv@beitberl.ac.il  7476410-09טל': 
   Beit Berl College 4490500  המכללה האקדמית בית ברל

www.beitberl.ac.il                                                  4 
 
 

 שידור ממסך מרצה למסכי הסטודנטים

 הפעלת שידור

 נסמן/נבחר את כל העמדות אליהן אנו מעוניינים לשדר.  .1

 ניתן לבצע זאת בדרכים שונות )בדומה לבחירת פריטים בסביבת חלונות(:

  נלחץ על צירוף המקשים  כל הפריטיםלבחירתCtrl + A. 

  נגרור את העכבר מסביב לעמדות הרצויות או שבאמצעות העכבר נבחר את  עמדות מסוימותלבחירת

 + קליק העכבר. Ctrlאחת העמדות אליהן אנו רוצים לשדר ולהוספת עמדות נלחץ על מקש 

 )בטור לחצני ההפעלה מימין(. נלחץ על  .2

 כעת מסך המרצה מוצג בעמדות שנבחרו. .3

 הפסקת שידור

 :  Radix SmartClassבצידה הימני של שורת המשימות )בתחתית מסך המחשב( מופיע הסמל   .1

   
 סמל זה מופיע בשורת המשימות של עמדת המרצה משמאל כל זמן שהתוכנה עובדת.

 נלחץ לחיצה כפולה על הלחצן השמאלי בעכבר.

 מסך התוכנה ייפתח.  .2

 )בטור לחצני ההפעלה מימין(. נלחץ על  .3

 הסטודנטים משוחררים משידור. כעת מסכי .4

 שידור ממסך סטודנט למסכי הסטודנטים והמרצה 

 הפעלת שידור

 נסמן/נבחר את העמדה ממנה אנו מעוניינים לשדר.  .1

 בטור הלחצנים מימין. נלחץ על   .2

 ייפתח חלון "תלמיד מדגים ] >מספר העמדה< [": .3
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 .]אישור[נבחר את מצב התצוגה הרצוי ונלחץ 

 יוצג בעמדות שנבחרו ובעמדת המרצה.מסך הסטודנט  .4

 הפסקת שידור

 :  Radix SmartClassבצידה הימני של שורת המשימות )בתחתית מסך המחשב( מופיע הסמל   .1

   
 סמל זה מופיע בשורת המשימות של עמדת המרצה משמאל כל זמן שהתוכנה עובדת.

 נלחץ לחיצה כפולה על הלחצן השמאלי בעכבר.

 מסך התוכנה ייפתח.  .2

 )בטור לחצני ההפעלה מימין(. נלחץ על לחצן  .3

 כעת מסכי הסטודנטים משוחררים משידור. .4

 לקיחת שליטה של המרצה על עמדת הסטודנט המשדר:

)ממסך סטודנט למסכי הסטודנטים והמרצה( מסך הסטודנט מוצג בעמדות  הפעלת השידורלאחר  .1

 ה.שנבחרו ובעמדת המרצ
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: ]שליטה[נבחר באפשרות ← ייפתח תפריט ←נלחץ על הלחצן הימני בעכבר  .2

 

 : במצב של שליטה שמירת הקבצים נעשית בעמדת הסטודנט ולא בעמדת המורה.הערה

 הפסקת שליטה של המרצה על עמדת הסטודנט המשדר:

 של התוכנה:נעמוד בקצהו העליון של המסך עד שיופיע סרגל הכלים  .1

 
 

 

  ]הפסק[.נלחץ על  .2

 כעת השליטה הוחזרה לסטודנט. .3

 .הפסקת שידורבמידת הצורך יש לבצע  .4

 נעילה והחשכת מסכים )הדממת עמדות(

 הדממת עמדות

 נסמן/נבחר את כל העמדות אותן אנו רוצים להפעיל/לכבות.  .1

 ניתן לבצע זאת בדרכים שונות )בדומה לבחירת פריטים בסביבת חלונות(:

  נלחץ על צירוף המקשים כל הפריטים לבחירתCtrl + A. 

  דות הרצויות או שבאמצעות העכבר נבחר את נגרור את העכבר מסביב לעמ עמדות מסוימותלבחירת

 + קליק העכבר. Ctrlאחת העמדות אליהן אנו רוצים לשדר ולהוספת עמדות נלחץ על מקש 

 .[ החשכת מסכיםבשורת הלחצנים העליונה נלחץ על לחצן ] .2

 כעת מסכי הסטודנטים מושחרים ומוצגת להם ההודעה "שקט בבקשה".

  

 הפסק נעל סמן
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 שחרור עמדות

 . [ביטול החשכת מסכיםהעליונה נלחץ על לחצן ]בשורת הלחצנים 

 

 סטודנט מבקש עזרה

 סטודנט יכול לפנות למרצה לקבלת עזרה. לשם כך על הסטודנט:

 :Radix SmartClassבצידה הימני של שורת המשימות )בתחתית מסך המחשב( מופיע הסמל   .1

 יש לעמוד על הסמל וללחץ על הלחצן השמאלי בעכבר.  

 [.הצבעהשייפתח לבחור באפשרות ]מן התפריט  .2

 במיפוי הכיתה המרצה יראה סמל כף יד המופיע על עמדת הסטודנט.

 [שלח הודעה...כאשר נבחר מן התפריט שייפתח באפשרות ] .3

 [שלח] ייפתח חלון הודעות בו הסטודנט יירשום את הודעתו ויילחץ על

 ל חלון התוכנה במחשבו(.ההודעה תופיע למרצה ב"תיבת ההודעות" )בחלק השמאלי התחתון ש

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ליחידה האקדמית לתקשובלשימוש במערכות המתוקשבות ניתן לפנות  הדרכה ותמיכה תפעוליתלקבלת. 

 סיית המכללה בלבד()זמין לאוכלו  מאגר חומרי ההדרכה בתקשובלחומרי הדרכה נוספים ניתן לגשת ל 
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