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  Annoto Preferences –בחירת הגדרות אננוטו .  2  

 

 

Annoto  .כך צפייה בסרטון ולמידה   היא שכבת וידאו המתלבשת על גבי הנגן ומאפשרת יצירת שיח על גבי הסרטון

אשר מעודדת רמת מעורבות גבוהה של המשתמשים וגורמת    ,שיתופית ואקטיבית פסיבית הופכת ללמידה 

 ות וידאו. לשיפור משמעותי בתוכן, בתקשורת ובתהליך הלמידה באמצע

 קבלת נתונים ותובנות באשר לשימושיות שנעשתה בקורס כולו וכן בכל אחד מהסרטונים.  מאפשר  דשבורד אננוטו 

בדשבורד של אננוטו ניתן גם לקבוע את הגדרות אננוטו: בחירת אילו מרכיבי אננוטו יופיעו בכל קורס ובכל סרטון  
 ומה תהיה חוויית המשתמש.   

 

 

 

 בחירת הגדרות אננוטו )הרכיבים וחווית המשתמש( נעשים מתוך הדשבורד:  

בחלקו העליון )בשורת כותרת הקורס( יש ללחוץ על כפתור   –בעת הכניסה לדשבורד  –  ברמת הקורס •

Course Preferences  :אשר נראה כך , 
 

   הקורס תחיל את ההגדרות על כל סרטוני הקורס. בחירת ההגדרות ברמת  
 עם זאת, ניתן להכנס לכל סרטון ולשנות בו את ההגדרות.  

 

בעת הכניסה לדשבורד אננוטו ברמת הסרטון )באמצעות לחיצה על שם הסרטון   –  ברמת הסרטון •

 , אשר נראה כך:  Video Preferences( יש ללחוץ על כפתור Course Videosבטבלת 

 

 תאפשר את בחירת ההגדרות לקורס או הסרטון )בהתאמה(.   Preferences -לחיצה על כפתור ה 

 

 רכיבי אננוטו אותם ניתן לאפשר:  .  א . 2

• Comments –  .כל משתתפי הקורס )סטודנטים ומרצים(.  מאפשר שיח ביןהמרחב השיתופי 

 אפשרויות במרחב השיתופי:  

o Voting type  –   :סוג ההצבעות שניתן לתת בקורס, לדוגמא 
▪ Like  –    :הוספת לב לתגובה, כמו בדוגמא הבאה 

 
▪ Sentiment  –   :בחירת אייקון המעביר מסר, כמו בדוגמא הבאה 

 רקע              .1
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▪ Disabled  –  חסימת האפשרות להצביע לתגובות 

 

o Sentiment  –  רגש שמסמל את סוג התגובה –כאשר מאופשר, ניתן יהיה להוסיף סנטימנט 
o Closed Discussion  –  ,את המרחב השיתופי, כך שלא ניתן יהיה   "נועל "כאשר מאופשר

 להוסיף תגובות חדשות.   

זמן על גבי הסרטון והופך את הצפיה בסרטון לחויית  -מאפשר יצירת שיח מקושרהמרחב השיתופי 
אקטיבית ושיתופית, המגדילה את מעורבות הצופים בסרטון. במרחב השיתופי ניתן להשתמש  למידה 

בתצורות לימוד שונות ובהן: למידה מונחית, אינטרקציה בין סטודנטים, שיפור מיומנויות, למידת  
 עמיתים, כיתה הפוכה ועוד 

 

• Personal Notes  –  .ולעיני הכותב בלבד.כתיבת הערות באופן שיישמר פרטי המחברת האישית  
 :  חברת האישיתאפשרויות במ

 
o Export  – יהיה לייצא את המחברת האישית למסמך או לטבלה.   כאשר מאופשר, ניתן 
o Sentiment  –  רגש שמסמל את סוג ההערה   –כאשר מאופשר, ניתן יהיה להוסיף סנטימנט

 האישית 
o Closed Notebook –  כאשר מאופשר, "נועל" את המחברת האישית, כך שלא ניתן יהיה

 להוסיף הערות חדשות. 

• Video Comments –   :מאפשר הקלטת סרטון כתגובה. למשתמש יש אפשרות בחירה מה להקליט
 מצלמה או הקלטת המסך. 

 הקלטת תגובה:  אפשרויות ב

o Maximum duration –    קביעת האורך המקסימלי לתגובה המוקלטת )בשניות(. ניתן להקליט
 דקות(.    6שניות )  360סרטונים באורך של עד 

 

• People  -   "מחובר בזמן אמת  הם משתתפי הקורס ומי מאפשר לראות מי -מרחב "משתתפים . 

 ( משתתפים במרחב השיתופי @ - mentionכאשר מאופשר, ניתן לאזכר ) 

• Chat –  במרחב משתתפים. לתשומת לבך: לא ניתן   1*1כאשר מאופשר, ניתן לנהל שיחות פרטיות של
 אם מרחב משתתפים אינו מאופשר.    chat - לאפשר את ה

• User Space  –  "מרחב אישי לכל משתתף הנמצא בתפריט אננוטו. המרחב מאפשר   – "המרחב שלי
לכל משתמש לראות את נתוני הפעילות שלו בקורס וכמו כן מאפשר ייצוא המחברת האישית של הקורס  

 כולו. 



Created with  by     © Annoto. All rights reserved 

5 
 

 
• Notifications  –   מאפשר למשתמשים לקבל התראות במייל על תשובות ותגובות הנוספות במרחב

 השיתופי.  

• Anonymous Comments –   מאפשר ללומדים להגיב כאנונימי, באופן בו שאר הלומדים לא יוכלו
 לראות מי כתב את התגובה במרחב השיתופי. רק מרצים/ מנהלים יוכלו לראות מי כתב את התגובה.  

• Moderated Comments  –   כאשר מאופשר, כל תגובה שתיכתב במרחב השיתופי תצטרך להיות
 ידני על ידך על מנת ששאר המשתתפים יוכלו לראות אותה.  מאושרת באופן 

• Analytics –  מאפשר קבלת נתונים על הפעילות בדשבורד אננוטו 

• Analytics export  –  מאפשר ייצוא הנתונים מהדשבורד לקבציcsv . לתשומת לבך: מחייב ש-  
Analytics  יהיה מאופשר 

• Video analytics  –   מאפשר נתונים על צריכת הסרטונים )אחוזי השלמת צפיה וכמות הזמן
 יהיה מאופשר  Analytics - לתשומת לבך: מחייב ששהמשתמשים צפו בסרטונים(. 

• Badges –  .מאפשר הוספת תגים לתגובות 

 :  אפשרויות 

o Educator’s Thumbs up  –   כאשר מאופשר, בעת לחיצה של מרצה/מנהל על תג הלב
 מדליה עם הכיתוב "לייק של המרצה".   –שמתחת לתגובה, התגובה תקבל ויזואוליות שונה 
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לחיצה של מרצה/מנהל על תג הלב תוסיף לב לתגובה, בדומה ללחיצה   – במידה ולא מאופשר 
 של לומד על תג הלב )כלומר: לא יהיה שוני בין "לייק" של לומד ושל מרצה/מנהל(. 

 

• Activity Feed –   כאשר מאופשר, ניתן יהיה תחת לשונית "פעילות" באזור "המרחב שלי" לצפות
 בפעילות האחרונה שקרתה בכל הסרטונים אחריהם עוקב המשתמש

 
 

 , שהוא סט מוכן של הגדרות, המבוסס על השימושים העיקריים באננוטו.  Presetבאפשרותך לבחור 

 :  Presets -. ב. אפשרויות ה 2

• Collaborative Learning  –    למידה שיתופית. יאפשר שיח בין צופי הסרטון בכל הרמות: מחברת

 ומחברת אישית.  1*1שיתופית, שיח 

• Personal Notebook –  צופי הסרטון. יאפשר גם קבלת נתונים ותובנות על  אפשור המחברת האישית לכל

 הפעילות בסרטונים בדשבורד אננוטו )תזכורת: הדשבורד אינו פתוח לסטודנטים( 

• Analytics  –   .יאפשר צפיה בנתוני הפעילות בדשבורד אננוטו, מבלי שהממשק יופיע על גבי הסרטונים 

• Skills Assessment –   מתן משוב )שיפור מיומנויות(. לתשומת לבך:  יאפשר את רכיבי אננוטו התואמים ל

 ההגדרות תשפענה על מה שיכלול ממשק אננוטו, לא מי יראה את השיח.  
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זו נגזרת של סוג הפעילות במודל )דף תוכן מעוצב יהיה חשוף לכל   – מי יצפה בסרטון )ובשיח שעליו( 
 הצופים, מטלה תאפשר רק לסטודנט והמרצה לצפות בסרטון( 

• Peer Review  –   יאפשר את רכיבי אננוטו התואמים להערכת עמיתים )סטודנטים ממשבים(. לתשומת

 לבך: ההגדרות תשפענה על מה שיכלול ממשק אננוטו, לא מי יראה את השיח.  
זו נגזרת של סוג הפעילות במודל )שימוש בפורום, למשל, יאפשר   – מי יצפה בסרטון )ובשיח שעליו( 

 ולהגיב זה לזה באננוטו(  לסטודנטים להעלות סרטון 

•  Live Video Stream –  לשימוש אננוטו בהרצאות המועברות בזמן אמת )לייב( מותאם 

• Disabled  –  לא ייאספו, כלומר: הממשק לא יופיע על הסרטון ונתונים אף רכיב של אננוטו לא יאופשר  . 

 

 לתשומת לבך:  

 ידי לחיצה על כפתור:  - בכל שינוי של הגדרה, תמיד ניתן לחזור להגדרות הדיפולטיביות על
Revert to course defaults   : 

 

 

 ( אותן ניתן לאפשר:  User Experienceאפשרויות חויית המשתמש ). ג. 2

• Widget  

o Position –   הממשק סגור. יקבע את מיקום אייקון הממשק אננוטו על גבי הסרטון, כאשר 

 

 

 

 

 

 

 

o Load State  –   יגדיר מהו מצב הממשק בעת הטעינה שלו: האם פתוח )כך שכל הלומדים יוכלו

, בו תופיע חלונית קטנה שתעלם לאחר מספר  Peekabooלראות את השיח, סגור או במצב  

   שניות במידה והמשתמש לא פעל בה(.
o Tabs  –   כאשר מאופשר, הממשק יכלול את הלשוניות הצבעוניות בהתאם למרחבים

 המאופשרים. כאשר לא מאופשר, מעבר בין המרחבים השונים יתבצע דרך תפריט אננוטו. 

 לתשומת לבך:  

 :SAVE CHANGESיש להקפיד לשמור את השינויים באמצעות לחיצה על כפתור: בכל שינוי של הגדרה,  

 

• Player  : 

Video autoplay triggers  : 

o Comments –   כאשר מאופשר, בעת הוספת תגובה, הסרטון יופעל אוטומטית. כאשר אינו

 מאופשר, לאחר הוספת תגובה על המשתמש להפעיל את הסרטון בעצמו.  
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 חומרי אננוטו נוספים. 3

  קשר

 . צור קשר 4

o Personal Notes  –  הסרטון יופעל אוטומטית. כאשר  הערה אישיתכאשר מאופשר, בעת הוספת ,

 על המשתמש להפעיל את הסרטון בעצמו.   ההערהר הוספת  אינו מאופשר, לאח

• Comments  : 

o Default Sorting  –  :יקבע מהי צורת המיון של התגובות בממשק אננוטו 

▪ Newest  –  .יציג קודם את התגובות שנכתבו לאחרונההכי עדכני 

▪ Top Comments  -  יציג קודם את התגובות שקיבלו את כמות התשובות   –הכי מדורג

 והלייקים הגבוהה ביותר 
▪ Video Timestamp  -   יציג את התגובות בסדר כרונולוגי  – לפי זמן סרטון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://docs.annoto.net/guides: של אננוטו )מרצים(אתר הידע   

   /https://info.annoto.net: של אננוטו )סטודנטים(אתר הידע 

  https://www.youtube.com/watch?v=TyMLerjE4dYסרטון הדרכה על אננוטו: 

 

 . הפיצ'רים והתוספות האחרונות התעדכן על כל להירשם לערוץ ובכך ל  מומלץ. ערוץ היוטיוב שלנוב ניתן לצפות 

 

 

    contact@annoto.net  -  ייעצות, או רעיונות נוספיםתלכל שאלה, ה

https://docs.annoto.net/guides
https://info.annoto.net/
https://info.annoto.net/
https://info.annoto.net/
https://www.youtube.com/watch?v=TyMLerjE4dY
https://www.youtube.com/channel/UCLpTqywRf1_DobM7rRulcTg/
mailto:contact@annoto.net

