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 Thinglinkמאפשר ליצור 'אנוטציה' – כלומר ,להוסיף שכבות מידע על גבי מידע קיים .ב  Thinglinkמעלים למסך תמונה ועל
גבי התמונה מוסיפים תגיות '-נקודות חמות' .כאשר לוחצים על נקודה חמה נפתחת תיבת טקסט עם מידע מילולי ו/או
תמונה/סרטון ו/או קישור למידע נוסף .שכבת המידע הראשונה ב  Thinglinkהיא תמונה .אפשר למצוא תמונה ברשת או ליצור
תמונה משלכם .לאחר שבחרתם תמונה ,שמרו אותה בתיקייה במחשב שלכם בפורמט  JPGאו .GIF
העלאת התמונה ל  THINGLINKוהוספת נקודות חמות
זהו מדריך מקוצר .יש מדריכים מפורטים יותר באינטרנט .למשל  :מדריך מאת אביבה שמיר וגם כלים קטנים גדולים וכן
אורט דיגיטל – כולל רעיונות ודוגמאות

 .1יוצרים חשבון באתר ( https://www.thinglink.com/מספיק שאחד מכל זוג/צוות ייצור חשבון ,וייתן לאחרים הרשאות)

שימו לב! במקרה שבטופס ההרשמה תוצג שאלה האם אתם סטודנטים או מורים ,הירשמו כ'מורים' (.)Teacher
 .2מוסיפים תמונה
•
•
•

נכנסים לחשבון שיצרנו .לוחצים על  CREATEובתפריט שנפתח בוחרים Upload Image
נפתחת ספריית הקבצים השמורים במחשב .מוצאים את התמונה ,ששמרנו קודם ומעלים
אותה למסך
התמונה עולה למסך ובצד שמאל נוסף תפריט

 .3הגדרות :לוחצים על ( settingsהגדרות) .
•

כדאי להפעיל כאן את  - Tag animationזה גורם לנקודות החמות להבהב ולבלוט על גבי התמונה.

•

כדאי להפעיל גם את - hide logoזה מסתיר את הלוגו של החברה ,כך שלא יוצג על התמונה שלכם

•

לסגירת ההגדרות לוחצים על  DONEוחוזרים לתפריט הראשון.

 .6הוספת תגיות – נקודות חמות
•
•

לוחצים על Add tag
נפתח תפריט עם  4אפשרויות

להלן הסבר על  3האפשרויות הראשונות
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 :add text and media .6.1הוספת תגית עם תיבת טקסט הכוללת טקסט וקישורים למידע נוסף
כאשר לוחצים על אפשרות זו ,נפתחת על המסך תיבת טקסט .כל מה שכותבים ויוצרים בצד שמאל (על הרקע האפור) מתווסף
בתיבת טקסט האפשרויות הן:
• לכתוב כותרת לתיבת הטקסט TITLE -
• להוסיף טקסט /הסבר ארוך יותר DESCRIPTION -
• להדביק קישור לדף אינטרנט/תמונה/סרטון Button URL -
• לתת שם לקישור Button text -
• להוסיף תמונה או סרטון שנשמרו במחשב  -ללחוץ על  +ב Image or video

בלחיצה על  Change iconנפתח תפריט המאפשר לבחור אייקון לנקודה החמה ( ברירת
המחדל היא צורת פלוס  )+לאחר שבוחרים את צורת האייקון ,אפשר לבחור את הצבע
שיהיה לאותה צורה .בסיום הפעולה לוחצים על DONE

לאחר שהוספנו את התגית (הנקודה החמה)
נראה אותה על המסך כך.
בצד שמאל נקבל את תפריט האפשרויות ,נלחץ על
 Add Tagונוכל להוסיף תגים נוספים על גבי התמונה.
שימו לב! לעיתים התגים 'מתלבשים' זה על זה ומסתירים אחד את השני.
ניתן לגרור עם העכבר כל אחד מן התגים למיקום הרצוי על גבי התמונה
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 -Add text label 6.2הוספת טקסט בלבד .הטקסט יוצג כאשר נרחף עליו עם העכבר
כל מה שנכתוב על הרקע האפור תחת  Textיופיע על גבי המסך - Change icon .גם כאן אפשר לבחור אייקון אחר ולבחור לו
צבע .בסיום נלחץ על  .DONEלעריכה נלחץ על Edit TAG

 -Add content from website 6.3הטמעת טקסט או סרטון מהאינטרנט
תחת  – Embed code or URLנדביק קישור לסרטון ,או לאתר אינטרנט ,או למסמך שיתופי ,או לטופס/שאלון והם יוטבעו בתוך
המסך ,כך שנוכל לצפות בסרטון ,או לגלוש באתר או למלא את הטופס מבלי לצאת ממסך ה Thinglink
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שומרים את היצירה
בסיום עריכת כל התגיות נלחץ על ( Doneאל דאגה ,נוכל לחזור למצב עריכה גם לאחר מכן) .
נקבל מסך עליו נראה את התמונה השלמה עם התגיות שהוספנו

מעל המסך בצד ימין מוצג תפריט

עיפרון :חזרה למצב עריכה של יצירה זו.

גלגל שיניים –  - Settingsכותרת ושיתוף
 - Image titleתנו כותרת ליצירה שלכם
 -Privacy settingsקבעו את רמת השיתוף.
מומלץ  - Unlistedכל מי שיש לו את הקישור יכול לצפות בתמונה.
אבל היא לא תוצג באופן ציבורי (לא תימצא בחיפוש במנועי החיפוש)
בסיום לחצו על כפתור  Saveבתחתית החלון.

כפתור  - Shearשיתוף היצירה באמצעות קישור או קוד הטמעה
לחצו על  share linkכדי לקבל את כתובת ה  URLשל
היצירה .לחצו על כפתור  Copy linkכדי להעתיק את
כתובת ה URL
את הכתובת הזו תוכלו להדביק בהודעת מייל או לשים
כקישור באתר שלכם או בפורום או במטלת הגשה ,ועל ידי
כך לשתף אחרים ולאפשר להם לצפות ביצירה שלכם.

