רוגב מחשבים בע"מ
אנו מברכים אותך על הצטרפותך למעגל הלקוחות של חברת רוגב מחשבים ,עם רכישת תוכנת השליטה
ובקרה המתקדמת  . SMART MEDIAאנו בטוחים כי תמצא את התוכנה שימושית ואיכותית במיוחד.
לנוחיותך מצורף מדריך מתומצת להתקנה והפעלת הפונקציות העיקריות של התוכנה.
התוכנה כולה מופיעה בממשק עברי במידת הצורך ניתן להתקין את הממשק האנגלי לפי דרישת
הלקוח.

התקנה
לפני תהליך ההתקנה יש לוודא:
 .1פרוטוקול  TCP/IPמוגדר והרשת בכיתה תקינה.
 .2המחשבים עומדים בדרישות מינימום.
תהליך ההתקנה :
 .1הכנס/י תקליטור ההתקנה לכונן ה .CDROM -תהליך התקנה יתחיל באופן אוטומטי
) במידה והתהליך לא מתחיל באופן אוטומטי הפעל קובץ  SETUP.EXEשנמצא בתקליטור(.
 .2לחץ/י ארבעה פעמים  NEXTעד שתגיע/י למסך “.”Select Components
 .3בהתקנת עמדת תלמיד לחץ/י Student Software -
בהתקנת עמדת מורה לחץ/י .Master Software -
לחץ/י .NEXT

בתהליך התקנת תחנות תלמידים מומלץ לבטל את סימן ה √ -בHelp Files -
ובUser Manual Election Edition -

רוגב מחשבים בע"מ
 .4לחץ/י ארבע פעמים  NEXTובסוף .FINISH

פונקציות הפעלה עיקריות
הפעלה ראשונית :
מרגע הפעלת התוכנה יופיע מסך )איור  (1המבקש הכנסת סיסמת מורה.
במידה ולא הגדרנו סיסמא או זו הפעלה ראשונה יש ללחוץ על  OKללא סיסמא.
ניתן בהמשך להוסיף סיסמא אך עד שלא נעשה זאת הסיסמא תהייה ריקה.
במידה והתוכנה הינה גרסת דמו בלבד נקבל מסך נוסף
המציין כי זו היא גרסת דמו )בגרסה מלאה המסך לא יופיע ומיד נכנס לתוכנה(
יש לאשר ונכנס לתוך ממשק התוכנה.
איור 1
מיד לאחר הפעלת התוכנה תופענה צלמיות ) (ICONעבור מחשבי התלמידים על מסך המורה )איור .(2
הצלמיות יופיעו עבור המחשבים הדולקים אשר בהם מותקנת התוכנה.
את הצלמיות ניתן לגרור בתוך המסך ולמקם בהתאם לסדר הישיבה
בכיתה ,ניתן לשנות את שמות המחשבים המופיעים לדוגמא לשמות
התלמידים.
צלמית המופיעה בצבע כחול מעידה על מחשב פעיל הניתן לשליטה.
צלמית המופיעה בצבע שחור מעידה על מחשב שאינו פעיל ואינו
ניתן לשליטה.

איור 2
בחירת מחשבים לעבודה :
לפני שנתחיל לעבוד עם התוכנה חשוב ללמוד איך בוחרים מחשב/מחשבים איתם אנו רוצים לעבוד.
התוכנה יכולה לבצע פעולה על מחשב אחד מספר מחשבים קבוצה מוגדרת מראש או כל הכיתה.
כל פעולה שתבוצע בעזרת התוכנה תבוצע על המחשבים הנבחרים.
בחירת מחשב בודד :לחיצה אחת על העכבר על צלמית המחשב איתו אנו רוצים לעבוד.
בחירת מס' מחשבים :לחיצה על מקש  CTRLולחיצה על צלמיות המחשבים איתם אנו רוצים לעבוד.
בחירת כלל המחשבים CTRL+ A :או סימון של צלמית "כל התלמידים".

רוגב מחשבים בע"מ
שידור מסך מורה  -שידור מסך מורה לתלמידים נבחרים .התלמידים יצפו בכל הנעשה על
מסכו של המורה.
שחרור -העבר את העכבר לפינה הימנית העליונה של המסך ולחץ על ה X-שיופיע )איור .(3
שידור קול מורה  -שידור מיקרופון מורה לתלמידים נבחרים . .התלמידים יוכלו להאזין
לקולו של המורה )בתנאי שלמורה קיים מיקרופון ולתלמידים רמקולים/אוזניות(.
שחרור-לחיצה נוספת על מקש שידור קול מורה .
שידור מסך תלמיד – שידור מסך תלמיד לשאר הכיתה כולל המורה.
שחרור – סגירת מסך התלמיד במחשב המורה.

צפייה במסכי תלמידים -המורה יכול לצפות במסך תלמיד אחד עד  16תלמידים בו זמנית.
בזמן הצפייה במסכי התלמידים ניתן לקחת שליטה על מסך תלמיד )לחצן ימני על המסך של
התלמיד ובתפריט שיפתח "שליטה מרחוק"(

שחרור-לחיצה על ה  Xבקצה העליון של מסך ה צפייה במסכי תלמידים או
העבר את העכבר לפינה הימנית העליונה של המסך ולחץ על ה X-שיופיע )איור .(3
החשכת מסכים  -החשכת מסכי תלמידים הנבחרים .מסכיהם של התלמידים יחשכו ועד
לביטול הפעולה מחשביהם יהיו מנוטרלים.

שחרור-לחיצה נוספת על מקש החשכת מסכים.
סרט )שידור סרט(  -שידור סרט לתלמידים נבחרים .שידור סרט לתלמידים ניתן לשדר
סרטים בפורמט  MPEGו .DAT

שחרור-לחיצה על ה  Xבקצה העליון של מסך ה  -שידור סרט .
הפצת קבצים – העברת קבצים לתלמידים נבחרים .הקובץ מועבר ישירות לספרייה שבחרנו
)במידה ולא קיימת התוכנה תבנה ספרייה זו(.

שחרור-לחיצה על ה  Xבקצה העליון של מסך ה  -הפצת קבצים.
כיבוי/אתחול/פתיחת יישומים – המורה יכול מעמדתו לכבות ,לאתחל את מחשבי
התלמידים ולהפעיל יישומים במחשבי התלמידים.

רוגב מחשבים בע"מ
הקלטה -הקלטת שיעור .מרגע התחלת פעולת ההקלטה כל פעולה על מסך המורה תוקלט כולל
קולו של המורה )במידה ומחובר מיקרופון( את התוצאה נשמור כקובץ לשימוש מאוחר יותר.
שחרור -העבר את העכבר לפינה הימנית העליונה של המסך

ולחץ על ה X-שיופיע )איור .(3

נגן )שידור הקלטה(  -הצגת שיעור מוקלט לתלמידים נבחרים .שידור שיעור או קטע
משיעור שהוקלט קודם לכן.
שחרור-משתחרר לבד בסוף השידור.
כיתה – שמירת מבנה הכיתה  ,לאחר סידור הצלמיות של מחשבי התלמידים ושמותיהם ע"פ
המבנה הרצוי ,נשמור את הסידור שמירת מבנה כיתה חדש )שמירה בשם( פתיחת מבנה כיתה
שנשמר )פתיחה(.
הגדרות במחשב תלמיד – בעזרת פונקציה זו ניתן לחסום תלמידים מלגשת לשנות הגדרות
במחשבי התלמידים ולמנוע מהם גישה למקומות לא רצויים.
אפשרויות – פונקציה זו מיועדת להגדרות של התוכנה ניתן להגדיר סיסמא כניסה לתוכנה,
לשנות הגדרות רשת וכו.

איור 3

רוגב מחשבים בע"מ
את הפעולות המתוארות ופעולות נוספות רבות ניתן לבצע בעזרת התפריט )איור  (4המופיע
בעברית בלחיצה על הלחצן הימני בעכבר.

איור 4

מאמצים רבים הושקעו בהפיכת התוכנה ידידותית למשתמש ,אנו מקווים שתמצא את התוכנה קלה
לשימוש ומועילה  ,חומר נוסף על התוכנה והמוצרים המשווקים ע"י חברת רוגב מחשבים ניתן למצוא
באתר החברה .http://www.rogev.co.il
בכל שאלה נוספת ניתן להתקשר למרכז התמיכה בטלפון .09-7469155
מרכז התמיכה פועל בימים א' עד ה' בין 08:00 – 17:00
בברכה,
צוות שיווק ומכירות
רוגב מחשבים

