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מספר פרויקט130101 :
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מספר פרויקט130102 :

שמות הסטודנטים המציגים:
מתן גבסו
דורון סולימני
עדי אברון
שם הפרויקטFriendly Park :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

שמות הסטודנטים המציגים:
אמיר סולב
אדם נרקונסקי
שם הפרויקטLightFleet :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

 Friendly Parkהיא אפליקציית מובייל אשר עוזרת לסטודנטים ודיירי סביבת אוניברסיטת תל אביב למצוא
חנייה בסביבת האוניברסיטה .זו אפליקציה חברתית אשר בה המשתמשים מודיעים על פינוי ותפיסת חניה
ועל כך מקבל ניקוד המשתמש שפינה את החניה .משתמשים עם יותר ניקוד יקבלו דיווחים על חניה פנויה
מהר יותר מאחרים .תהליך זה יוצר תחרותיות וגם שיתוף פעולה בין המשתמשים ,דבר שתורם לייעול
התהליך הלא פשוט של מציאת חניה .האפליקציה תומכת בניווט למקום חניה שפונה ע"י משתמשים אחרים
וכן נעזרת בשערוך זמנים בכדי להעריך האם חניה עדיין פנויה .האפליקציה משתמשת במנגנון חכם של
התראות על הגבלות חניה בהתאם לזמן הנוכחי וסוגי ההגבלות השונים וע"י כך המשתמש יכול לדעת האם
מותר או אסור לו לחנות במקום שבחר ברגע נתון ,דבר המונע מהמשתמש ניווט מיותר למיקום מרוחק ממנו.

למרות שצי רכב מהווה משאב חיוני ברוב החברות במשק ,המערכות הקיימות לשליטה ובקרה בצי הרכב יקרות
ומסורבלות לתפעול LightFleet .באה לתת פתרון פשוט ומקיף :אינטגרציה של חומרת  GPS/GPRSזמינה
וזולה עם שרת  webייעודי שמקושר ליחידות ומקבל מהן שידורים באופן שוטף ומציג ממשק נוח למשתמש
על בסיס  .Google Mapsהשרת מבצע איכון רציף של היחידות בזמן אמת ויכול להתריע באמצעות SMS
ומייל על אירועים כגון :חריגת קילומטראז' ומהירות ,כניסה ויציאה מאזור מסוים וכיו"ב .המערכת מאפשרת
יצירת דוחות על היסטוריית תנועת רכב וכן דוחות שורה תחתונה .אימוץ  LightFleetבעסק יגדיל את תפוקת
הרכבים ,תוך הפחתת עלויות וניצול אופטימאלי של שעות עבודה.
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מספר פרויקט130103 :

מספר פרויקט130104 :

שם הסטודנט המציג:
משה נחמיאס
שם הפרויקטEmptyFridge :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

שמות הסטודנטים המציגים:
ניר שרון
גלעד צמח
שם הפרויקטiTelleStory :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:
 EmptyFridgeהיא אפליקציה לניהול רשימות קניה למכשירים מבוססי .Android
בעזרת  EmptyFridgeניתן באופן פשוט וקל ליצור ולשתף רשימות קניה עם בן/בת הזוג ,השותפים לדירה,
הילדים בבית וכל משתמש  EmptyFridgeאחר .שינויים הנעשים ברשימות משותפות מדווחים מידית ע"י
 Notificationsלכל המשתמשים .הוספת פריטים לרשימה נעשית בקלות ובמהירות הודות למאגר הפריטים
אשר מתעדכן באופן שוטף ע"י משתמשים אחרים .בנוסף ,ניתן להוסיף מוצרים ע"י סריקת הברקוד שלהם.
ניתן לצפות בהיסטוריה של רשימות מהעבר ולייצר מהן רשימות חדשות .כאשר מגיע שלב ביצוע הקניות,
 EmptyFridgeמאפשרת לקשר את רשימת הקניות לסופרמרקט בו נמצאים ע"י צילום השלט או ע"י זיהוי
המיקום ( .)GPSכאשר הקניה מתבצעת בפועל EmptyFridge ,לומדת את הסדר בו את/ה מכניס/ה מוצרים
לעגלת הקניות .כך ,בפעמים הבאות בהן תבקר/י באותו סופרמרקט EmptyFridge ,תמיין לך את הרשימה
באותו הסדר (אליו את/ה מורגל/ת) .המידע שלך מקושר לחשבון אישי ונשמר באופן תמידי בשרת מרוחק כך
שרשימות הקניה שלך הולכות איתך לכל מקום ,בכל מכשיר.
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תקציר הפרויקט:
 iTelleStoryהיא אפליקציית משחק אינטראקטיבית רבת משתתפים לטלפונים חכמים .המשחק מבוסס על
משחק הילדות המפורסם שבו מספר משתתפים מרכיבים יחדיו סיפור משעשע באופן דינאמי .כל משתתף
בתורו כותב שורה אשר מוסתרת משאר השחקנים ,פרט למילה האחרונה ,על פיה השחקן הבא בתור כותב
את השורה שלו .האפליקציה מרחיבה את המשחק המקורי במגוון תוספות כגון דירוג סיפורים ,ניחוש "של מי
השורה הזאת" ,הוספת ציורים לסיפור ועוד.
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מספר פרויקט130105 :
שמות הסטודנטים המציגים:
אורון פרחיה
חן סרנגה
ענת אורן
שחר ויטקובסקי
שם הפרויקטFrenemies :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:
 Frenemiesמהווה תשתית גנרית לייצור מערכת מתקדמת המשלבת תוכנה וחומרה ומבוססת על משחקי
 Laser Tagעבור חברות שונות .המערכת מחולקת באופן שמספק חוויה מציאותית לשחקן בזירת הקרב בשילוב
חוויה וירטואלית חברתית.
מבחינת חומרה ,המערכת מספקת ציוד הכולל אפודים ורובים עבור משחק המדמה זירת קרב תחרותית ברמות
קושי משתנות בזירות אמיתיות כאשר מהלך המשחק מעודכן בזמן אמת .מבחינת תוכנה ,המערכת מספקת
אתר אינטרנט בו כל שחקן יכול לקנות משחקים בזירות ,כאשר אם החברה רוצה בכך ,באתר זה יש גם פרופיל
וירטואלי המאפשר אינטראקציה עם שחקנים אחרים והזמנתם למשחקים בזירה ובנוסף ,מכיל מידע אודות
היסטוריית המשחקים של שחקן ,רמתו והתפתחותו כשחקן וירטואלי.
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מספר פרויקט130106 :
שמות הסטודנטים המציגים:
שירה חמו
אופיר ביכלר
שם הפרויקטStudents On The Road :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:
האפליקציה מיועדת לניהול מודעות בנושא טרמפים שהמשתמשים מפרסמים ,בין אם אלו נוסעים המחפשים
הסעה ובין אם זהו הנהג עצמו ,ומכוונת לסטודנטים ,במטרה ליצור סביבת עבודה נוחה אשר תנהל את הנסיעות
בצורה כזו שהנהג יוכל לבחור את מי לצרף לנסיעה ,והנוסעים יוכלו לקבל מידע בזמן אמת אודות נסיעות מבלי
להשקיע מאמצים מיוחדים.
כסטודנטים אנו מכירים מקרוב את בעיית הנסיעות הבלתי נמנעת .רוב הסטודנטים לא יכולים להרשות לעצמם
להחזיק רכב ותחבורה ציבורית במקומות רבים אינה שכיחה או נוחה מספיק .הפתרון הוא נסיעות משותפות
סטודנט בעל רכב אוסף בדרך סטודנטים – איתם תיאם מראש ,וכלל הנוסעים מתחלקים בהוצאות הנסיעה .אכן
מדובר בפתרון האידיאלי הנהג מתחלק בנטל הוצאות הנסיעה ,הנוסעים משלמים פחות עבור "יותר" – ומדובר
בפתרון "ירוק" .מנגד ,הנהג לא באמת יודע באילו נוסעים הוא בוחר לנסיעה מפאת דרך התיאום המקובלת
כיום .באותה הבעיה יכולים להיתקל הנוסעים ,אשר אינם מכירים את הנהג .חסרון נוסף הוא שבניגוד לתחבורה
ציבורית ,על המעוניינים לנסוע בנסיעה משותפת לחפש בלוחות טרמפים את הנסיעה המתאימה ביותר ולקוות
שיהיה בה מקום ,וכן תנאי הנסיעה משתנים מנהג לנהג ,ולא תמיד בידיעה מראש של הנוסע (כמו המחיר).
האפליקציה שלנו נותנת פתרון לכל החסרונות הללו .היא חברתית ,ובכך נותנת לנהג ולנוסעים את האפשרות
לראות קודם בפייסבוק במי מדובר ולהחליט בהתאם .בנוסף ,האפליקציה לומדת להכיר את המשתמש ,את
הנסיעות הקבועות שלו וההעדפות שלו ,ומתריעה לו על נסיעות מתאימות בזמן אמת.
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מספר פרויקט130107 :
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מספר פרויקט130108 :

שמות הסטודנטים המציגים:
ניר דרור
ניר שרון
שם הפרויקטAndroidRC - Android Remote Control :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

שמות הסטודנטים המציגים:
סטס משקוביץ
ולדיסלב מנייב
שם הפרויקטClubsy :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

 AndroidRCהוא מוצר המאפשר שליטה ובקרה מרחוק על מכשירים מבוססי מערכת הפעלה .Android
המוצר מורכב משתי אפליקציות :אפליקציית  Native Androidהרצה על המכשיר הנשלט ומבצעת את פקודות
השליטה והבקרה ,ואפליקציית אינטרנט המציגה חיווי בזמן אמת ומכל מקום של תכנים מהמכשיר הנשלט
למשתמש בדפדפן .שליחת הפקודות למכשיר משרת האפליקציה מתבצע על ידי שימוש בGoogle Cloud-
 .Messagingהפעולות אותן ניתן לבצע בעזרת האפליקציה הן :איכון המכשיר על ידי שימוש ב ,GPS-צילום
תמונה ווידאו מרחוק ,הצגת יומן השיחות והיסטוריית ההודעות האחרונה ועוד .השימוש במוצר הוא ככלי גישה
ריכוזי לנתונים מכל מכשירי האנדרואיד השונים שבבעלותו של המשתמש .ניתן להשתמש בו לצרכי ניהול
וצפייה בתוכן ממכשירים נשלטים וכן לטובת בקרת תכנים ומידע במכשירים AndroidRC .מאפשר פתרונות
שליטה וגישה למכשיר הנשלט בצורה אינטואיטיבית וקלה מכל מקום ובכל זמן ומיועד לכל קהל יעד.

 Clubsyהיא אפליקציה ידידותית לחיפוש מועדונים/דאנס בארים על בסיס המיקום הנוכחי .ניתן לקבל רשימה
של מועדונים/דאנס בארים בארץ על בסיס מקום נוכחי ורדיוס מבוקש ולהציגם על מפת .Google Maps
המשתמש יכול לדווח על מה שמתרחש במועדון/דאנס באר ולקבל דיווחים "חמים" ממשתמשים אחרים
הכוללים בין היתר סוג מוזיקה ,מחיר כניסה ,גילאי כניסה .בנוסף למשתמש יש אפשרות לכתוב תגובות למועדון,
לדרג מועדון ולעלות תמונות.
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מספר פרויקט130109 :
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מספר פרויקט130110 :

שם הסטודנט המציג:
זיו חן
שם הפרויקט4singles Web App – Location Based Dating :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

שם הסטודנטית המציגה:
יעל הוף
שם הפרויקטAll@1MC (All In One Media Center( :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

 4 SINGLESהיא רשת חברתית מבוססת מיקום שנוצרה עבור רווקים ורווקות מכל העולם אשר
מחפשים לעשות כיף .בעזרת ה GPS-אתה יכול למצוא להתחבר ,לדרג וליצור קשר עם הרווקים והרווקות
החמים ביותר בכל העולם! מצא חברים ,אהבה ,או סתם מישהו לעשות אתו כיף בכל מקום ובכל זמן.
הפרויקט הינו גרסת ה web mobile-לאפליקציה.
מאפייני תוכנה:
צד שרת כתוב ב ,NET-התקשורת נעשית על בסיס  Rest ,Ajaxו.Json-
ארכיטקטורת צד לקוח מבוססת  MVCעם שימוש ב.Knockout.js-
התממשקות ל Facebook Connect-ו.Google Maps API-
עיצוב רספונסיבי בסגנון  Flat Uiהמתאים עצמו לכל מכשיר ורזולוציה.

האפליקציה מיועדת לכל מי שרוצה ליהנות ממוצר המשלב מגוון תכונות של  .media centerאפליקציית
המובייל תספק פלטפורמה לחיפוש ,להורדה ולניגון של סרטים וסדרות באופן אינטואיטיבי ונוח למשתמש.
האפליקציה תכלול מנוע חיפוש מתקדם המביא מידע על המדיה אותה ירצה המשתמש להוריד ,הורדה של
המדיה לתיקייה שהוגדרה מראש במחשבו האישי של המשתמש ,ויכולת חיווי על מצב ההורדות (הורדות
שהסתיימו  /בתהליך  /נכשלו) .האפליקציה תאפשר את הצגת המדיה שהמשתמש שומר במחשבו האישי
ברגע נתון ,על גבי המכשיר באמצעות האפליקציה ,תוך מתן מידע כללי על הסרט או הסדרה ואפשרות לנגן
את המדיה באמצעות האפליקציה ,כולל תרגום לבחירה .פיצ'ר נוסף יאפשר רישום למעקב אחר סדרה לאחר
הרישום לסדרה כלשהי ,האפליקציה תזהה יציאה של פרק חדש באותה – סדרה ,ותוריד אותו באופן אוטומטי
למחשבו האישי של המשתמש.
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מספר פרויקט130111 :

14

מספר פרויקט130112 :

שמות הסטודנטים המציגים:
אוהד אסיאו
גל ברוכים
שם הפרויקטFile2Friend - Easy way to send files to friends :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :תקשורת ואינטרנט

שמות הסטודנטים המציגים:
אלכס ביחובסקי
אלכס בט
שם פרויקטNightLife Advisor :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

 File2Friendהיא אפליקציית  Windowsשמאפשרת העברת קבצים בין משתמשים בעזרת התממשקות עם
חשבון ה Facebook -של המשתמש .מחשבון ה Facebook -מסתנכרנים פרטי כל חבריו ובכך נוצרת רשימת
אנשי קשר רחבה ומקיפה אשר מאפשרת העברת קבצים באופן מהיר ויעיל .האפליקציה משתלבת היטב עם
חלון העבודה וחוסכת הפעלה של תוכנות חיצוניות למטרת שליחת קבצים .לאפליקציה ממשק ידידותי וקל
אשר אינו מצריך ידע טכני כלל ,עם מספר תכונות כדוגמת :הצגת שם הנמען בצמוד לתמונתו ,גרירת קבצים
אל חלון האפליקציה ושליחה של מספר קבצים למספר משתמשים בו זמנית ,תכונות אשר מקלות על חווית
המשתמש והופכים את השימוש באפליקציה לקליל ומהנה.

האפליקציה היא אפליקציה שיתופית לגילוי מקומות חדשים לבילוי ,המתאימה למערכת אנדרואיד .האפליקציה
עוזרת לאנשים הרוצים לצאת למקומות בילוי חדשים על ידי כך שהיא מאפשרת לאנשים לדרג את המקום
ולהשאיר עליו תגובות .כמו כן האפליקציה תאפשר לאנשים שהם חברים באפליקציה לראות מי נמצא במקום
שאליו הם מתכננים לצאת .בנוסף האפליקציה תעזור לבעלי מקומות הבילוי לפרסם את המקום הפחות מוכר
לקהל הרחב .האפליקציה מתחברת לפייסבוק ומאפשרת אינטראקציה בין המשתמש באפליקציה לבין חבריו
בפייסבוק.

15

מספר פרויקט130113 :

מספר פרויקט130114 :

שם הסטודנט המציג:
תמיר סיני
שם הפרויקט :מערכת מחקר לניתוח נתוני סקר – GSS Metoda Reports
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

שמות הסטודנטים המציגים:
עדי נוימן
אריאל דינר
איליה טנקלביץ'
נמרוד פרידלין
שם הפרויקטIAAN – Service Managing :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:
מערכת הפקת הדו"חות האוטומטיים הנה מערכת אינטרנטית אשר מאפשרת ניתוח סטטיסטי והצגה גרפית
של נתונים בסקרים אגרגטיביים .תכנון המערכת בוצע בשיתוף פעולה עם ד"ר גלית סיני קרמונה מחברת
"מתודה יישומי מחקר" .תכנון המערכת ובנייתה מבוסס על שיתוף פעולה בין הידע הטכנולוגי לבין ידע
מתודולוגי ,הקשור לאופני ניתוח נתונים סטטיסטיים בסקרים והצגה ידידותית לקורא של הנתונים האגרגטיביים.
מערכת זו תתממשק עם מערכת סקרי האינטרנט הייחודית של חברת "מתודה" GSS – Galit Survey System
ותהווה נדבך נוסף באוטומטיזציה של תהליך איסוף הנתונים בסקרים וסיכומם ללקוחות החברה .יישומי
המערכת ויתרונותיה באים לידי ביטוי בשני היבטים עיקריים:
 .1הפקה אוטומטית של נתונים/מצגות שעד כה מבוצעים באופן ידני .משמעות האוטומטיזציה היא חסכון בזמן,
חסכון בעלויות ביצוע הסקר ,חיסכון בכוח אדם.
 .2הפקת נתונים ויצירת מצגות ישירות על ידי הלקוח יתרון זה רלוונטי בעיקר לפרויקטים – מורכבים שדורשים
ניתוח נתונים וסיכום הממצאים עבור מחלקות שונות בארגון .מאפיין זה של המערכת מאפשר חסכון בעלויות
ובזמן ביצוע המחקר ,ומאפשר ללקוח להתמקד בניתוח סטטיסטי ספציפי הרלוונטי לשאלות המחקר העולות
בהקשר למחלקה שלו.
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תקציר הפרויקט:
 IAANהיא מערכת חכמה לניהול טכנאים בבתי הלקוחות.
המערכת מורכבת משלושה חלקים עיקריים :שרת  Backendשרת שאחראי על הרצת אלגוריתם חכם ליצירת
מסלולים אופטימאליים  -לטיפול בתקלות ושיוך מסלול לכל טכנאי .בנוסף השרת אחראי על שליחת הודעת
 SMSללקוח ערב לפני ביקור הטכנאי בבית הלקוח וכן שליחת הודעה כאשר הטכנאי בדרכו אל הלקוח.
אפליקציית  WEBאפליקציה זו מיועדת לנציגי שירות הלקוחות ,שיכולים לפתוח פניות  -חדשות ולערוך
פניות קיימות ,ולמנהלי הטכנאים שיכולים לראות את מיקום הטכנאים בזמן אמת ולבצע שינוי ידני של
מסלולי הטכנאים שמנוהלים על ידם .אפליקציית  Mobileאפליקציה ייעודית לטלפונים החכמים של
הטכנאים שבאמצעותה הם יכולים לראות את סדר היום מסלול הטיפול בתקלות כפי שחושב עבורם בשרת
ה ,Backend -דיווח למערכת על הגעה לבית הלקוח ובסיום טיפול בתקלה דיווח על סטאטוס הטיפול ויציאה
ללקוח הבא.
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מספר פרויקט130115 :
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מספר פרויקט130116 :

שם הסטודנטית המציגה:
רותם הבר
שם הפרויקטEasy parking :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

שם הסטודנט המציג:
ניר לוי
שם הפרויקטBrain Tracker :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

אפליקציה מבוססת אנדרואיד לאיתור חניונים הסמוכים ליעד אליו מבקש המשתמש להגיע בתל אביב.
פיצ'רים עיקריים:
 .1חיפוש חניון הסמוך ליעד אליו מבקש המשתמש להגיע בתל אביב ,לפני היציאה לדרך ,ע"י הכנסת כתובת
היעד האפליקציה מחזירה רשימה של חניונים שנמצאים ברדיוס של – היעד שהוכנס.
 .2צפייה במיקומם של כלל החניונים באזור הסמוך ליעד אליו מבקש המשתמש להגיע בתל אביב ,על גבי מפה.
 .3מסירת מידע ספציפי למשתמש ביחס להנחות במחיר החנייה בחניונים הסמוכים ליעד אליו הוא מבקש
להגיע בתל אביב על פי סוגו תושב העיר  /מחזיק כרטיס אשראי מסוים – בעל הנחות וכדומה.
 .4מסירת מידע על מספר המקומות הפנויים שנותרו בחניון תוך עדכונו של המידע אוטומטית ועיתית ,באופן
שככל שבמהלך הניווט אל היעד ייגמרו המקומות הפנויים ,האפליקציה תביא את הדבר לידי המשתמש
ותמליץ לו על חניונים חלופיים שבהם ישנם מקומות חנייה פנויים.
החידושים באפליקציה:
חישוב אוטומטי של הנחה על מחירון על פי נתוני המשתמש ,ניווט לחניון הנבחר ,שינוי מסלול הניווט במידה
ונגמרו המקומות הפנויים בחניון שנבחר.

הפרויקט הינו אפליקציית אינטרנט המייעלת את שיקומם של נפגעי ראש .האפליקציה מורכבת ממשחקים
לאימון קוגניטיבי ,וממערכת המאפשרת למטפל לעקוב אחר ביצועי המטופלים שלו לאורך זמן .בנוסף ,המערכת
מספקת גם סטטיסטיקות לצורך התאמת אימון לכל מטופל בהתאם לצרכיו הייחודיים .האפליקציה גם שומרת
את המידע הנאסף ,וכך ניתן לבצע מחקר על תוצאות טיפול שונות.
האפליקציה תספק  APIלמפתחי משחקים חיצוניים כך שיוכלו לשלב משחקים חדשים באתר בו יאגרו הנתונים
בשרת ויוכלו להשתמש בשירותי האפליקציה.
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מספר פרויקט130117 :

מספר פרויקט130201 :

שמות הסטודנטים המציגים:
רועי סיטבון
לירן טוויג
אמיל חדד
שם הפרויקטEasy House :
שם המנחה :אמיר קירש
שם הסדנא :אינטרנט

שמות הסטודנטים המציגים:
אופיר בן דור
אור חלגבה
ירון יניב
אדווה בן חיון
אורן יונגר
שם הפרויקטAcademeet :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :בינה עסקית

תקציר הפרויקט:

הסדנא שלנו היא אתר אינטרנט ,לניהול הוצאות  /הכנסות של שותפים לדירה באופן מהיר ויעיל למשתמש.
לכל משתמש יש חשבון שדרכו הוא מתחבר לאתר ,ובאמצעותו הוא מנהל בעצמו את הוצאותיו והכנסותיו.
האתר יתמוך במגוון קטגוריות כגון:
ניהול הוצאות הבית ,ניהול מצרכים ,ניהול מטלות בית ,וכדומה.
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תקציר הפרויקט:
 Academeetמועדון הבוגרים של המכללה האקדמית ת"א יפו ,מהווה קהילה מגוונת  -ומוכשרת של בוגרי
תואר ראשון ושני .המועדון האקסקלוסיבי מספק ערוץ לדיאלוג רציף ופורה בין הבוגרים לבין המכללה
ובין הבוגרים לבין עצמם .באמצעות המועדון ,לבוגרים מוצעת גישה למשאבים ושירותים ייחודיים בתחומי
ההשמה ,הקריירה ,ה networking-והפנאי .באפשרות כל אלו ,לחזק את מערכות היחסים בין הבוגרים למכללה
ובין הבוגרים לבוגרים אחרים ,בשלבים שונים בחייהם וברחבי העולם ,באירועים מקוונים ופיזיים כאחד.
המטרה היא להעשיר ,לעודד ,לחזק ולפתח את הבוגרים ובאמצעות זאת ,את תדמית המכללה כמובילה בתחומה.
המערכת מחד ,משלבת אתר לחיזוק הקשרים בין הבוגרים לבוגרים אחרים ובין הבוגרים לבין המכללה ומאידך,
תאפשר למכללה לבצע פילוחים וחיתוכים שיסייעו בין היתר למערך השיווק ומיקוד ההשקעה בסטודנטים
במכללה וקשרים עם מקומות תעסוקה.
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מספר פרויקט130202 :
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מספר פרויקט130203 :

שמות הסטודנטים המציגים:
מורן בוקובזה
יהודה ברנס
שם הפרויקט" :ביטוח מהלקוח"
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :בינה עסקית

שמות הסטודנטים המציגים:
אלברט הארוניאן
דניס טוקרב
ליאורה צ'רניאבסקי
שם הפרויקטTeamOn :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :בינה עסקית

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

הרעיון הכללי הוא לתת מידע ללקוחות שרוצים לקנות ביטוח רכב (או כל מוצר אחר שניתן להתמקד עליו)
לגבי המחיר שלקוחות אחרים שילמו .לקוחות קיימים מכל חברות הביטוח יוכלו להיכנס לאתר ולמלא את פרטי
הפוליסה שלהם (בקצרה) ובכך נוצר לנו מאגר מידע עבור מחירי פוליסות רכב בפועל .כאשר לקוח חדש יזין את
מאפייני הרכב/הנהג וכו' האתר יציג את המחיר הממוצע שלקוחות קיימים שדומים במאפיינים שילמו.

הפרויקט נועד לתת פתרון לגופים שנדרשים ליצור צוותים מתוך מאגר כוח אדם .לדוגמא ארגונים ,מרכזי
הערכה ,מחלקות משאבי אנוש וכדומה .בעזרת שאלון ,הנלקח ממודל תפקידי צוות של החוקר R. M. Belbin
מעולם ההתנהגות הארגונית ,המערכת מזהה חוזקות וחולשות התנהגותיות וכך יוצרת צוות העונה על צורך
מסוים תוך התחשבות בחברי הצוות ותכונותיהם.
האפשרויות הניתנות לארגון הן:
• ליצור צוות הומוגני צוות מוכוון משימה אשר כל חבריו בעלי תכונות דומות.
• ליצור צוות הטרוגני צוות אשר שילוב חבריו יוצר את מכלול התכונות הנדרשות לתפקוד  -אוטונומי של צוות.
• סינון מאגר כוח אדם.
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מספר פרויקט130204 :
שמות הסטודנטים המציגים:
ליטל צוברי
יונתן עמיר
ליאור כליפה
שם הפרויקט?what are your chances :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :בינה עסקית

תקציר הפרויקט:
מערכת לחיזויי הישגיו של מועמד לתואר ראשון ,עפ"י נתוניו ההתחלתיים .המערכת נותנת מענה לשאלה
האם מועמד מתאים לתואר המבוקש והאם הוא צפוי לסיים את הלימודים בפרק הזמן ובציון הרצוי עבור
המכללה ,לצורך קבלת החלטות .המכללה ,ע"י ממשק אינטרנטי ידידותי ,מכניסה את נתוניו ההתחלתיים של
מועמד כגון ציון בגרות ,פסיכומטרי ומספר פרמטרים נוספים ומקבלת את הסיכוי להצלחת המועמד לסיום
התואר המבוקש ,משך התואר הצפוי לו ,חוזי הציון שלו בקירוב ועוד .המערכת בנויה על ניתוחים סטטיסטיים
אמיתיים של נתוני סטודנטים מ 10-השנים האחרונות ונותנת בנוסף ניתוחים כללים לתאריי המכללה השונים.
קישור לממשק המערכתhttp://cryptic-hollows-8598.herokuapp.com :
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מספר פרויקט130205 :
שמות הסטודנטים המציגים:
אלעד ירקוני
רועי גרימברג
שם הפרויקטGlobal War Game :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :בינה עסקית

תקציר הפרויקט:
 Global War Gameהוא משחק ידע עולמי הפועל כאפליקציית מובייל כל שחקן מתחבר למשחק לפי המדינה
שלו ולמעשה משחק נגד מדינות אחרות על ידע בתחומים שונים ומגוונים.
השחקן מתחיל בדרגת חייל ומתקדם בהתאם לניצחונותיו וכמות התשובות הנכונות בקרבות בהם משתתף.
העיקרון הראשי במשחק הוא היכולת לשחק מול מתמודדים ממדינות ותרבויות שונות ולאתגר אותם לשחק
מולך בנושא הנבחר .המשחק חינוכי מאוד וגורם לשחקן לרצות וללמוד עוד על מדינות שונות ולהוכיח כי הוא
יודע טוב יותר .מידע רב נאסף תוך כדי הקרבות על פי התשובות והניצחונות של כל משתמש ומעניק לנו ידע
רב לגבי משתמשי האפליקציה והמדינות המובילות.
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מספר פרויקט130206 :

מספר פרויקט130207 :

שמות הסטודנטים המציגים:
דמי בן ארי
מעיין דיין
יבגני פינסקי
שם הפרויקטKickSight :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :בינה עסקית

שמות הסטודנטים המציגים:
אודי יתר
טל תורגמן
שם הפרויקט :תכנון מערכת שעות לסטודנט
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :בינה עיסקית

תקציר הפרויקט:
האתרים  Kickstarterו Indiegogo-הן פלטפורמות ל ,Crowd Funding-אשר מציעות לאנשים אפשרות לעלות
פרויקטים לאתר לצורך גיוס כספים למימון הפרויקט .המשתמש מציב יעד כספי של גיוס שעליו לעמוד
בו ,ומציע מוצרים בתור תמורה להצעות תמיכה ( .)Backersהמערכת שלנו תהיה כלי עזר  BIלמשתמשי
 KickStarterאשר מעוניינים באפשרויות צפייה בצורה רוחבית על כלל הפרויקטים באתר שלא שייכים להם,
על ההתקדמות שלהם ,חיזוי עתידי של המצב שלהם ,והשפעה והשלכה באמצעות זאת על הגיוס הכספי של
הפרויקטים האישיים שלהם.
המערכת תאפשר גישה נוחה יותר לנתונים וגם אפשרויות ניתוח על הנתונים ההיסטוריים של האתר.
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תקציר הפרויקט:
המערכת תציג לסטודנט הצעה לבניית מערכת שעות .ההצעה תתבסס על הצלחות וכישלונות העבר של
הסטודנט ,וכן על בסיס תוכנית הלימודים כפי שמופיעה בידיעון.
יתרון המערכת הוא בהכרת תכנון מערכת השעות כפי שנקבע בידיעון ,מה שמאפשר לסטודנטים לעמוד בקצב
ולהירשם לקורסי החובה לפי סדר חשיבותם .כמו כן ,קורסי הבחירה שייבחרו יהיו לפי העדפות הסטודנט
לתחומי לימוד.
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מספר פרויקט130301 :
שמות הסטודנטים המציגים:
מאיה ביידר
ליאור עזר
רון שטרן
גלעד יבין
שם הפרויקט :מערכת לניהול קבוצות ספורט – SGM
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנא :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

שמות הסטודנטים המציגים:
רועי פריוב
אבי מסלטי
שמוליק נתן
עידן עומסי
שם הפרויקט”Be in touch“ :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנא :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

• מערכת ייעודית לניהול קבוצות ספורט.
• המערכת נולדה מצורך ברור לשיפור וייעול שיטות הניהול הנפוצות כיום בקבוצות אימון ,על מנת להגדיל
את הישגיות כלל משתמשי המערכת תוך חסכון בעלויות ובכוח אדם.
•  SGMהינו אתר מתקדם המספק לכלל משתמשי המערכת:
א .רישום וניהול יעיל ונוח למתאמנים ,מאמנים וקבוצות.
ב .תכניות אימון המאפשרות להגיע לתוצאות מקסימליות ואפקטיביות.
ג .מעקב ובקרה אחר המתאמנים ברמה אישית וקבוצתית והצגת חריגות.
ד .שיפור הניהול של הצוות המקצועי וחסכון בעלויות.
ה .זמינות וגישה נוחה .24/7
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מספר פרויקט130302 :

 Be in touchהינה מערכת חבר טלפוני המיועדת להפיג את תחושת הבדידות בקרב קשישים בודדים.
המערכת יוזמת ,מקימה ומנהלת שיחות טלפוניות בין קשישים והמנויים לשירות ,אשר חולקים תחומי עניין ,רקע,
שפת אם משותפת וכדומה .למערכת ישנו מנוע מבוסס  NET.המבצע חיבור בין המנויים על בסיס אלגוריתם
התאמה ייחודי וממשק משתמש  WEBהמבוסס על שפת .Ruby On Rails
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130304 :מספר פרויקט
:שמות הסטודנטים המציגים
ליז וייל
זוהרה אלמקיאס
יקטרינה אילייב
My Style :שם הפרויקט
 דרור מרגלית:שם המנחה
 יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה:שם הסדנא

:שמות הסטודנטים המציגים
שירן פאר
רינה שטרית
איתי הרשקו
Trekking-In :שם הפרויקט
 דרור מרגלית:שם המנחה
 יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה:שם הסדנא

:תקציר הפרויקט

:תקציר הפרויקט

“MyStyle” is an innovative mobile application that allows consumers, based on their unique style, to
get recommended outfits from stores' current seasonal inventory. “MyStyle” collects initial information
from the user, including characteristics such as age ,sizing, coloring preferences, and profession.
“MyStyle” initiates a scoring style survey, to initially define the consumer style preferences. Once the
basics of the consumer styling preferences were defined, “MyStyle” offers services for finding new
outfits based on stores' inventory. Consumers are able to search for a new outfit for specific purposes.
At the launching version, “MyStyle” will focus on recommendation for a full outfit for evening events or
special occasions. “MyStyle” preference engine continues to learn the consumer styling preferences
improving the outfits profile for future searches.
“MyStyle” will include outfits from participating leading fashion stores, and will attract consumers by
enhancing a fashion selection process, and by offering unique discounts, on selected outfits.
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130303 :מספר פרויקט

Trekking-in – creating and sharing backpacker’s ultimate trek. Trekking-in provides the most
comprehensive repository of backpackers' tracks offering the most reliable solution for backpackers by
considering the backpacker’s desired routes needs, while not detracting him from the trip experience.
Trekking-In sophisticated engine offers up-to-date treks by real time analyzing and comparing the
various parameters of the recorded treks uploaded to the system servers.
How does it work? Two tier technology:
1. Server- Contains a raw DB of known trek records and uploaded treks, users’ details and the main
algorithm which calculates the ‘ultimate’ trek.
2. Mobile application – Contains all the functionality a backpacker needs:
a. The ability to upload a trek to the server.
b. The ability to record a new trek and adding a user touch to it (photos, notes exc.)
c. The ability to search existing treks on the server, download and edit it (and then of course upload it
as a candidate to be an ‘ultimate’ trek).
This project is being produced in collaboration with the Entrepreneurial compound.
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מספר פרויקט130305 :
שמות הסטודנטים המציגים:
אדריאן אילים
גליה אילנוב
עידן דויד
דן וולפמן
שם הפרויקטAdVantage :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנא :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

תקציר הפרויקט:

AdVantage is a real-time context driven, cloud-based, advertising solution that integrates with
commercial chat platforms, automating advertisements and marketing campaigns. Advantage analyzes
visitor text while in an active chat and matched campaigns are presented to the visitor while tracking
and measuring impressions and click-through rates of the campaigns to provide insight into campaign
effectivity and performance. AdVantage utilizes a two tier architecture. Client side is combination of a
JavaScript snippet of code which is added to the client’s chat window and sends the visitor’s text to
the server to be processed in real-time and present the campaign returned by the server to the visitor.
The admin console is a Java-based application with a SOLR database which is used to query relevant
keyword matches and upon a match, return the relevant campaign in JSON format to the chat window.
Current version offers integration with LivePerson's chat solution. The pricing model is a Cost-PerClick / Pay-For-Performance model.
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מספר פרויקט130306 :
שמות הסטודנטים המציגים:
מילקנה סטטב
נלה שורמן
שם הפרויקטLonely Jogger :
שם המנחה :מר דרור מרגלית
שם הסדנא :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

תקציר הפרויקט:
ה Lonely Jogger -הינו יישום סלולרי ייחודי של "כפתור מצוקה פאסיבי" הנועד לספק שקט נפשי למשתמש,
בזמן שהוא הולך/רץ במקומות מבודדים ,ולמשפחתו .ה Lonely Jogger -מופעל בתחילת ההליכה/ריצה ומנטר
את פעילות החיישנים בטלפון במטרה לזהות כי המשתמש נמצא בתנועה ולא נפל ולא חזר לרוץ/ללכת ,אירוע
שמשמעו כי המשתמש נמצא בסכנה .ה Lonely Jogger -פועל ברקע ואינו מפריע ליישומים האחרים (שיחות,
נגן ,יישומי ריצה נוספים וכו').
במקרה בו זוהתה סיטואציה מסכנת חיים ,ה Lonely Jogger -בגרסת ה Basic -יבצע את הפעולות הבאות:
• יתריע על כך ע"י צלצול ורטט ,וימתין פרק זמן מסוים כדי שהמשתמש יבטל את ההתראה.
• במידה וההתראה לא נוטרלה ,היישום ישלח הודעה טקסט לאיש קשר של המשתמש אשר הוגדר מבעוד
מועד ותיידע אותו בדבר האפשרות כי בן משפחתו/חברו נמצא בסכנה.
גרסת ה ,Premium -תכלול נוסף על הפיצ'רים של גרסת ה Basic -את האפשרויות הבאות:
• הגדרת עד  5אנשי קשר.
• ניסוח עצמי של הודעות הטקסט אשר יישלחו לאנשי הקשר.
• הודעות הטקסט יישלחו בצירוף קואורדינטות  GPSשל מיקומו של המשתמש.
• במידה והמשתמש לא ניטרל את ההתראה ,תשלח הודעה למוקד החירום האיזורי (מד"א).
גרסת ה Basic -תינתן בחינם .גרסת ה Premium -תעלה .$5
בשלב ראשון ה Lonely Jogger -ייפותח מעל מערכת ההפעלה של  ,Androidהמהווה כ 70%-מנתח שוק
הסלולריים אשר נמכרים כיום .בשלב מאוחר יותר תפותח גרסה גם מעל .IOs
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מספר פרויקט130307 :
שמות הסטודנטים המציגים:
דנה דניאלי
שיראל טוביאק
שם הפרויקטGYM FOR U :
שם המנחה :דרור מרגלית
שם הסדנא :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

תקציר הפרויקט:
מספר מכוני הכושר בישראל עומד על כ 850-מכונים .נתון זה מצביע על מספר רב של מכוני  -כושר ועולה
צורך לסייע ללקוח פוטנציאלי לבחור את מכון הכושר המתאים לו ביותר .בעקבות זאת ,החלטנו לפתח את
 gym for youאפליקציית אנדרואיד אשר תהווה פלטפורמה למכוני כושר בישראל להצגת שירותיהם ותאפשר
למשתמש לבחור את מכון הכושר המועדף על ידו על בסיס מספר קריטריונים כגון :מיקום ,חניה ,שעות פתיחה ועו .ד
בנוסף ,למשתמש תהיה אפשרות להיות חלק מפורום וכך גם למצוא פרטנרים לאימונים .האפליקציה ידידותית
ונוחה לשימוש ,מבוססת על מערכת סינונים פשוטה וחכמה המאפשרת התמצאות מהירה של הגולש בה.
 gym for youהינו מיזם המעודד את האוכלוסייה בישראל להיות פעילה ובריאה יותר ,דבר התורם לפרט ברמת
היעילות והתפוקה ,הערנות והחיוניות ,ריכוז והשגיות ,הרגשה ותחושה נפלאה.
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מספר פרויקט130308 :
שם הסטודנט המציג:
יוסף יעקב רוזנברג
שם הפרויקטProtnet :
שם המנחה :מר דרור מרגלית
שם הסדנא :יזמות בפיתוח מוצרי תוכנה

תקציר הפרויקט:
בעידן הגלובלי של היום ,מחאות נוצרות יותר ויותר דרך הרשת ובעיקר דרך יציר ת  Eventsברשתות החב�ר
תיות וקריאה לאנשים להצטרף אליהן ניתן למנות כדוגמאות את האביב הערבי ,את מה שקורה כעת בטורקיה
ועוד דוגמאות רבות( .מגמה זו מעלה את הצורך לפלטפורמה ייעודית אשר תחבר בין אנשים ,ברחבי העולם,
הרוצים למחות ולהפגין למען מטרה מסוימת או לחילופין לפעול ולהתארגן למען מטרה חיובית מסוימת.
 Protnetתספק למשתמשים:
• אפשרות ליצור/להצטרף לאירוע חדש גם מבלי שהם חברים/מקושרים ליוזם האירוע.
• לקבל התראות  /עדכונים לגבי המחאות/הפגנות/אירועים אשר הם לוקחים בהן חלק.
• קישורים להפגנות/מחאות נוספות באותו האזור הגיאוגרפי אשר קשורות לנושא המעניין את המשתמש
ואף מחוץ לאזור הגיאוגרפי.
• אפשרות לאחד אירועים דומים למען אותה המטרה.
 Protnetתפותח בתחילה בגרסת  Webולאחר מכן יפותחו גרסאות למובייל אנדרואיד ולבסוף  IOSבדומה
למודל העסקי ברשתות חברתיות אחרות גרסת  Webתכיל פרסומות ואילו גרסת המובייל תהייה נטולת פרסומות.

35

מספר פרויקט130401 :
שמות הסטודנטים המציגים:
איתי איינהורן
ניר משה
רן קורנפלד
שם הפרויקטGet Pet :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :מגוון פרויקטי תכנות

תקציר הפרויקט:
 Get Petהוא אתר אינטרנט חברתי לאימוץ חיות.
האתר מתבסס על שירותי פייסבוק (הזדהות ותקשורת בין משתמשים) האתר מאפשר למצוא חיה לאימוץ
באופן חכם .באתר מנגנון התאמה שבעזרתו ניתן להתאים למשתמש חיית מחמד מהמאגר לפי תכונות המאמץ
והחיה .האתר משתמש בשרת אינטרנטי ובו בסיס נתונים שהקמנו .בזכות מאגר החיות הצומח באופן חברתי
ומנגנון ההתאמה ניתן לפשט ולייעל את תהליך האימוץ.
לאתר גרסת מובייל הניתנת לשימוש מכל טלפון חכם .האתר פותח בטכנולוגיית  ASP.NETבשפה  #Cבשימוש
ב.Facebook API -
כתובת האתרmta.ac.il\GetPet.vmedu12 :

36

מספר פרויקט130402 :
שם הסטודנט המציג:
ויטלי סבנקו
שם הפרויקטTouchless Keyboard :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :מגוון פרויקטי תכנות

תקציר הפרויקט:
הפרוייקט מממש מקלדת ווירטואלית על בסיס היכולות של מצלמה /חיישן עומק  Kinectשל .Microsoft
השליטה במקלדת הווירטואלית הזו מתבצעת ללא כל שימוש במקלדת או עכבר פיזיים ,אלא ע"י מיקום של
יד המשתמש בנקודות המתאימות במרחב התלת מימדי בשדה  -ראייה של  .Kinectמפת העומק המסופקת
ע"י  Kinectיחד עם השיטות של ראייה ממוחשבת מאפשרות לזהות את מיקום היד במרחב ולתרגם אותו
למיקום הסמן על פני המקלדת  -הווירטואלית .על בסיס הרעיון הזה ניתן לבנות ממשק משתמש אלטרנטיבי
למה שמוצע כיום עבור מכשירים שאין להם מקלדת פיזית בדרך כלל עקב המימדים הקומפקטיים ו  /או אופני
השימוש הספציפיים (למשל ,קונסולות משחקים ,טלוויזיות חכמות וכו').
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מספר פרויקט130403 :
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מספר פרויקט130404 :

שמות הסטודנטים המציגים:
רוני ביננפלד
יעל וינר
שם הפרויקט :מקריא מתכונים
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :מגוון פרויקטי תכנות

שמות הסטודנטים המציגים:
קובי שניידמן
נדב נאור
שם הפרויקטAvaya Call Center :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :מגוון פרויקטי תכנות

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

מטרת התוכנה היא לאפשר לבשל מתוך מתכון ,כאשר המחשב מקריא את המתכון ,כך שלא יהיה צורך לגעת
בידיים מלוכלכות במחשב .התוכנה מאפשרת בקשה להקראה של המתכון ,עצירה ,חזרה על המשפט האחרון,
עיצוב קול המקריא ועוד .הכל מתבצע ע"י פקודות קוליות בלבד.

מערכת דוחות למרכזיית טלפונים מסוג  .Avayaמערכת  Webהמאפשרת הפקת דוחות על השימוש בטלפונים
בארגון .נתונים אשר ניתן לראות באמצעות המערכת הם:
 .1כמות שיחות נכנסות/יוצאות.
 .2שיחות שנענו/לא נענו.
 .3משך שיחה כולל/ממוצע.
 .4זמן צלצול סה"כ/ממוצע.
 .5כמות שיחות שעברו לתא קולי.
 .6זמן שפופרת מורמת (ולא במצב שיחה).
 .7זמן החזק.
 )DND) Do Not Disturb .8זמן/כמות.
 .9גרף עומסים שיחת נכנסות.
הנתונים מופרדים לשיחות מתוך הארגון (פנימי) ומחוץ לארגון (חיצוני) .ניתן להפיק את הדוחות ברמת סוכן,
קבוצה (תור) וברמת הארגון .הנתונים מוצגים בטבלה ובגרף .המערכת מאפשרת למנהל לקבל החלטות לשיפור
וייעול החברה על סמך הנתונים ועל סמך הניתוחים השונים שמוצגים לו בכל מיני צורות.
הפרויקט נמצא היום בשלבי הרצה בחברת הביטוח "כנען" ויוטמע באופן מלא לאחר סיום – ההרצה.
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מספר פרויקט130405 :
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מספר פרויקט130501 :

שמות הסטודנטים המציגים:
לילך בסאלי
דניס שצ'רבין
שם הפרויקטPAD (Preventing Alzheimer disease) App :
שם המנחה :פרופ' בוריס אפשטיין
שם הסדנא :מגוון פרויקטי תכנות

שמות הסטודנטים המציגים:
שאול אשכנזי
עידו בראבא
שם הפרויקט :קאיזן לימוד שפה דרך הרפתקה
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנא :משחוק

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

 PAD Appזו אפליקציית מערכת אימון לאוכלוסיה בסיכון לחלות באלצהיימר .ממצאים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים
מראים שקבוצות בסיכון התפתחות מחלת האלצהיימר אשר ביצעו אימונים קוגניטיביים מסוגים שונים
יראו עיכוב ואף "חיסון" מפני התפרצות המחלה .מבחנים אלה לקוחים מתחומים שונים וקשורים לתהליכים
קוגניטיביים שונים כגון:
קשב ,זיכרון קצר  /ארוך טווח ,קבלת החלטות ועוד.
המערכת משלבת מבחנים פסיכולוגיים מוכחים בתחומים שונים בפסיכולוגיה הקוגניטיבית ומבוססת על
העובדה שאימון במבחנים אלה משפר תהליכים קוגניטיביים.
כיום בעידן הטכנולוגיה הניידת ,ניתן להפוך את המערכת לנגישה עבור כל פלחי האוכלוסייה באמצעות מכשירי
הסמארט פון האישיים .ניתן ליישם את האימונים בסביבה  -הביתית ובאווירה נינוחה.

קאיזן (מיפנית :שיפור מתמיד) הינו משחק הרפתקה עבור שחקן יחיד ,שמטרתו ללמד אוצר מלים בסיסי בשפה
היפנית .במשחק ,השחקן יצטרך לאסוף מקשי מקלדת ,להתמצא בעולם חדש ,לפענח הודעות ולפתור חידות
ע"מ להתקדם .אנו מציעים מודל חדש ללימוד שפה ,כשבמודל משחקי זה ,השחקן לא רק משנן לטובת למידת
שפה ,שאולי ישתמש בה בעתיד ,אלא הלמידה נעשית הכרחית לטובת סיום המשחק .אנו מאמינים שבעזרת
המוטיבציה המתאימה אפשר ללמוד הכל ,ובפרט שפה חדשה כמו יפנית.
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מספר פרויקט130502 :
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מספר פרויקט130503 :

שם הסטודנט המציג:
כפיר סחרטוב
שם הפרויקט :משחק “"On Wheels of History
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנא :משחוק

שמות הסטודנט המציג:
תום עודד
שם הפרויקטGym Gamification Gymification :
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנא :משחוק

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

משחק מפה המבוסס על ההיסטוריה והגיאוגרפיה של העם היהודי בארץ ישראל ,בתקופות מקראיות שונות.
מטרת המשחק היא להתמודד עם פערי הידע בקרב בני נוער רבים בתחום תולדות העם היהודי ,מראשיתו
ועד היום .המשחק מאתגר את השחקן בשאלות העוסקות בתרבות ,גיאוגרפיה והיסטוריה תוך כדי התקדמות
על גבי מפות עתיקות של ארץ ישראל .כל שלב במשחק מבוסס על תקופה היסטורית אחרת .עיצוב המשחק
מותאם למכשירים ניידים שונים.

אימונים בחדר הכושר עשויים להפוך למשעממים בעבור המתאמן ,בשל החזרתיות הטמונה בהם .על מנת
להכניס עניין ואתגר לאימונים בחדר הכושר פיתחנו מערכת שמשלבת את האימון בתוך משחק מחשב,
כאשר מכשירי הכושר משמשים בתור בקרי המשחק .המערכת מאפשרת ניטור ותיעוד של האימון ומעקב
על פני ציר הזמן של התקדמות הכושר הגופני של המתאמן .התיעוד מאפשר מגוון רחב של יישומים
שמשפרים את החוויה בחדר הכושר :מעקב אישי של המתאמן ,ניהול "טבלאות מובילים" ועריכת תחרויות
בין כל מתאמני מכון הכושר ,או תחרות קבוצתית בין חדרי כושר שונים ,social workout ,שילוב מנגנוני
תגמול משחקיים מגוונים ,יישום מאמן ווירטואלי אישי ועוד ..המערכת מורכבת מחיישני מרחק ,משקל
וזיהוי המחוברים למכשיר הכושר ומעבירים מידע לבקר  Arduinoומאפשרים תרגום של הפעולות שמבצע
המשתמש לאות הניתן לפירוש על ידי המחשב .עלות המימוש באופן זה זולה משמעותית מפתרונות קיימים.
בנוסף ,הפלטפורמה מאפשרת פיתוח משחקים ב XNA-של  ,Microsoftסביבה מוכרת וחינמית ,ובכך מאפשרים
פיתוח קל של משחקי  3Dהתומכים במכשירי הכושר באיכות מעולה ובעלות נמוכה.
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מספר פרויקט130504 :
שמות הסטודנטים המציגים:
אלירן חכמון
אלירן רובן
שם הפרויקטFlashback :
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנא :משחוק

תקציר הפרויקט:
האם הרגשתם פעם שחוויה מסוימת שחוויתם באמצעות ,ספר ,סרט או מנגינה ,דיברה אליכם ,ורק אליכם?
קרי SRG (Subjective Reality Game( ,הוא משחק שיוצר חוויות אישיות שכאלו.
 Flashbackהוא  SRGשבשלביו הראשונים לומד את עולמו הפנימי של השחקן ובשלב מאוחר יותר עושה
שימוש בידע שצבר כדי ליצור חוויות משמעותיות בעבור השחקן .זהו סיפור של אדם שאיבד את הצבעים
והצורות בביתו ובחייו .מטרתו במשחק היא להיזכר בחוויות שעיצבו את אישיותו ובכך להשיב את ביתו לקדמותו.
המשחק מלווה את הגיבור מילדות לבגרות .כל משימה במשחק ניתנת להשלמה במספר דרכים ,כאשר כל דרך
בה יבחר ,משקפת משהו מעולמו הפנימי של השחקן.
 Flashbackהוא משחק הרפתקה בסגנון “ ”Point & Clickונכתב באמצעות פלטפורמת משחקי ה.3D Unity-
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מספר פרויקט130505 :
שמות הסטודנטים המציגים:
דור שטרן
אוהד צדוק
יוני דנוס
שם הפרויקטiClass :
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנא :משחוק

תקציר הפרויקט:
למודל הלמידה בכיתה חסרונות רבים .ביניהם :פסיביות הלומדים ,חוסר אחידות בין הלומדים מבחינת קצב
למידה ,רמות הבנה ,רקע קודם ועניין .לכל אלו נוספה בשנים האחרונות בעיה נוספת בדמות מכשירי צריכת
מדיה ניידים אשר מהווים אמצעי לזליגת הקשב עבור חלק מהלומדים.
 iClassשמה לה למטרה לשפר את הלמידה בכיתה ע"י רתימת הטכנולוגיה ובכך להפוך את המשוואה.
עם  iClassהלומדים הופכים לאקטיביים והמורה מקבל משוב המאפשר לו להתאים את קצב הלמידה תוך כדי
השיעור .בנוסף ,משימת ניהול הכיתה הופכת קלה יותר באמצעות :בדיקת נוכחות אוטומטית ,שיתוף בחומרי
לימוד ,יצירת קבוצות למידה אוטומטית ,אינטראקציה עם הלומדים ובינם לבין עצמם.
 iClassמוסיפה שכבת ניהול ובקרה על השיעור המאפשרת משחוק של שיעורים ( )lesson gamificationעל ידי
פיתוח דינמיקות למידה חדשות ועתידיות .לדוגמה :קל יותר ל"שבור את הסימטריה" של הלומדים ע"י חלוקת
משימות אישיות ויצירת שיתופי פעולה על ידי פיזור אינפורמציה לא סימטרית בין הלומדים .חלקם עשויים
להיות בכלל מחוץ לכיתה iClass .משלבת אפליקציית  mobileעם  .Webהשליטה על הנוכחות בכיתה מתבצעת
באמצעות תגיי  NFCוקודיי .QR
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מספר פרויקט130506 :

מספר פרויקט130507 :

שמות הסטודנטים המציגים:
ישראל חיון
יונתן כהן
שם הפרויקט :תכנות משחק ™ Hashtag
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנא :משחוק

שמות הסטודנטים המציגים:
קרנית גנצ'אי
לירון שטרן
יסמין אלפרוביץ'
שם הפרויקט :חוות הקשב
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם יועץ מקצועי :גב' איילת הנדלס אמיתי ,פסיכולוגית חינוכית
שם הסדנא :משחוק

תקציר הפרויקט:
 Hashtagהינו משחק חברתי כייפי לשניים עד חמישה שחקנים ™ המבוסס על מכניזם "גילוי משותף" (communal
 .)discoveryמטרת השחקנים לגלות  metadata tagהמשותף לאוסף תמונות כאשר כל אחד מהם נחשף אך
ורק לתמונה אחת .המשחק פועל כיום עם מאגר תמונות מתויגות אך בגרסתו המלאה זהו משחק open-ended
המנצל באופן דינמי את התמונות שמדי יום ביומו מתווספות ל.WEB-

המשחק הומצא על ידי גב' מיכל סקורניק ,תלמידת המחלקה לטכנולוגיות למידה במכון הטכנולוגי בחולון
במסגרת קורס פיתוח משחקים בהנחיית המנחה .אפיון ממשק המשחק גם הוא נעשה על ידי הגב' סקורניק.
תכנון ופיתוח קוד התוכנה נעשה על ידי הסטודנטים של האקדמית תל אביב יפו.
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תקציר הפרויקט:
בעיות קשב וריכוז ניתנות לאבחון כבר מגילאי טרום ביה"ס .עם אבחון והתערבות מדויקת בזמן המתאים,
ניתן לשפר את התפקוד של ילדים מאובחנים לפני שהקשיים מתעצמים במפגש עם מסגרת ביה"ס.
"חוות הקשב" הוא המשחק הראשון לשיפור קשב וריכוז לגילאי  .6-0המשחק מבוסס על תובנות ממבחני הקשב
והריכוז  Tovaו.Moxo -
על מנת לאכלס את החווה הווירטואלית שלו בחיות ואביזרים (כמחווה ל )Farmville-נדרש הילד לבצע משימות
שונות בדרגת קושי המותאמת לצרכיו .המשימות משלבות מסיחים ויזואליים וקוליים שמטרתם לאמן את הילד
בחלוקת קשב נכונה .המשחק פותח ל 'טאבלט' על גבי .Android
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מספר פרויקט130508 :
שם הסטודנט:
מקס אייזשטד
שם הפרויקטSnails Revenge :
שם המנחה :ד"ר אורי גלובוס
שם הסדנא :משחוק

תקציר הפרויקט:
מכירים את המצב בו חברים נפגשים אבל כולם שקועים במכשירים הניידים שלהם? “ ”Snails Revengeהוא
משחק יריות "רב מכשירים" בו עולם המשחק נבנה משילוב מסכי המכשירים .ככל שיש יותר מכשירים ככה
עולם המשחק גדול יותר .המשחק פותח לסביבת  Androidעם תקשורת בין המכשירים ב UDP-וגרפיקה
ב.Open-GL ES 2.0-
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מספר פרויקט130601 :
שמות הסטודנטים המציגים:
גיל פלג
פבל ריבינצב
שגיא פרוכטר
שם הפרויקטScanIt 3D :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנא :פיתוח אפליקציות

תקציר הפרויקט:
בימינו ,שיתוף חוויות הוא דבר טריוויאלי שכל אחד עושה מדי יום ביומו אנחנו מעבירים – את חוויות היום יום
שלנו באמצעות תמונות ,סרטים ועוד לחברינו ישירות בעזרת הפייסבוק והאינסטגרם .אך מה עם היינו יכולים
לשתף בתלת מימד? את הארוחה שהחברה השקיעה עבורנו ,את הנעליים החדשות...
 3D ScanItמהווה את פריצת הדרך הזאת על ידי אפליקציה לסמארט פון ניתן לצלם את האובייקט הרצוי ב
 360מעלות ,לאחר מכן התמונות יועלו לשרתי האפליקציה ,יתורגמו  -למודל תלת מימדי ויישמרו באתר זמינים
למשתמש כרצונו ולשיתוף חבריו .הגיע הזמן להתקדם לחוויית שיתוף בעלת מימד נוסף.
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מספר פרויקט130602 :
שם הסטודנט המציג:
ברק עם שלם
שם הפרויקט :אפליקציית אקורדים לאתר TAB4U.COM
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנא :פיתוח אפליקציות

תקציר הפרויקט:
אנשים רבים אוהבים לנגן על גיטרה ולשיר ,ובמקרים רבים אין מחשב קרוב או שאין חשק לגשת לאזור המחשב.
האפליקציה של  TAB4Uמאפשרת לנגנים לנגן שירים בצורה קלה ונוחה מאוד ,אידיאלית לסמארטפונים,
עם תוכן מדויק של אקורדים  /טאבים  /מילים לשירים ועם תצוגה מיוחדת לנגינת השיר בסמארטפונים.
(האפליקציה חינמית ונמצאת כרגע בשוק האפליקציות של גוגל פלי ,וכבר משתמשים בה אלפי משתמשים פעילים).
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מספר פרויקט130603 :
שמות הסטודנטים המציגים:
מריה טולסטוב
שירן ביטון
שם הפרויקטHello World :
שם המנחה :ד"ר טל הסנר
שם הסדנא :פיתוח אפליקציות

תקציר הפרויקט:
אפליקציית אייפון המהווה רשת חברתית לשיתוף מסלולי טיולים.
האפליקציה מאפשרת הרכבת מסלול והוספת נקודות עניין ,הקלטת מסלול ,דירוג מסלולים ושיתוף המסלולים
עם משתמשים אחרים.
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מספר פרויקט130701 :
שמות הסטודנטים המציגים:
תדהר פאר
רעות צוברי
יניב דגן
מוריה שבתאי
שם הפרויקטAtravesamos :
שם המנחה :גיא רונן
שם הסדנא :פיתוח טכנולוגיות דוט נט

שמות הסטודנטים המציגים:
שלומי לביא
יוני שפריר
רוי מור
נרי שחם
עומר אילת
שם הפרויקטMusic Clique :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

אפליקציה חברתית הנותנת מענה ממשי לאוכלוסייה המבצעת או המעוניינת לבצע פעילות ספורטיבית באופן
תדיר .בעזרת האפליקציה באפשרותך לראות בזמן האימון ולאחריו נתונים סטטיסטיים מדויקים אודות האימון
ולתכנן לו"ז אימונים כרצונך .ליבת האפליקציה הינה ליצור קבוצות או להצטרף לקבוצות המתאמנות יחדיו
בפעילות ספורטיבית זהה ,באותו אזור גיאוגרפי ובעצימות דומה על מנת ליצור דרבון והתמדה לכל אחד
ממשתתפי הקבוצה ולהפוך את הפעילות לחווייתית יותר .כאשר המשתמש מעוניין למצוא קבוצה ,המערכת
משתמשת בנתוניו הגאוגרפים והפיזיים ומציעה לו באופן אוטומטי קבוצות המתאימות לנתוניו.

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:
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מספר פרויקט130801 :

 Music Cliqueהיא אפליקציית מוסיקה חברתית ל Android -שמאפשרת למשתמשים לשתף את המוסיקה
האהובה עליהם ע"י האזנה ל Playlist -משותף שלו מאזינים כל שאר חברי ה . Clique -האזנה למוסיקה שכעת
מתנגנת ב Clique -מתבצעת ע"י  Streamingמהשרת אל האפליקציה בסמארט פון .המשתמש מעלה בעזרת
האפליקציה שירים לשרת  Music Clique -ולאחר מכן הוא יכול לשתף אותם בכל ה Cliques -שבהן הוא חבר.
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מספר פרויקט130802 :
שמות הסטודנטים המציגים:
מיכאל שקרוב
מיכאל חאיט
טל בן שבתאי
ליאור אברמוב
שם הפרויקטGoogle Play Music Remote :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:
אפליקציית שלט רחוק ל  .Google Play Musicהפרויקט מורכב מאפליקציה ייעודית למכשירי אנדרואידIOS ,
והרחבה לדפדפן  .Chromeהאפליקציה מאפשרת למשתמש לשלוט על שירותי המוסיקה בענן של חברת גוגל,

במלואם ,מנוחיות הספה בסלון או בכל מקום אחר בעזרת הטלפון החכם.
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מספר פרויקט130803 :
שמות הסטודנטים המציגים:
עופר לוי
אלעד שמיטנקה
מרב פרי
אביבית טייב
מורן עמר
שם הפרויקטSmart Alarm Clock :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:
 Smart Alarm Clockהינה אפליקציה עבור טלפונים סלולאריים חכמים ,שבנוסף ליכולות המוכרות של שעון
מעורר ,תדע לבצע בין היתר את הפעולות הבאות:
• סינון שיחות ואנשי קשר עפ"י פרמטרים אותם בחר המשתמש ,מה שיוביל לכך שרק השיחות החשובות יגיעו
אל המשתמש.
• שליחת הודעות  SMSבאופן אוטומטי לאנשי הקשר אשר נבחרו לסינון.
• הגדלת הסיכוי שהמשתמש יתעורר בזמן על ידי הוספת מודול המחייב את המשתמש לפעולה אקטיבית.
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מספר פרויקט130804 :
שמות הסטודנטים המציגים:
יניב כרמל
זוהרה כוכבי
אירנה ברונשטיין
יבגני בולוטניקוב
איליה גרומזין
שם הפרויקט)TTM) Time Tracking Management :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:
 TTMהיא מערכת ניהול מקוונת ,מבוססת  ,webהמאפשרת רישום ומעקב של שעות עבודה ומעקב התקדמות
עבור משימות ופרויקטים .המערכת מקליטה ,שומרת ומתעדת את משך זמן ביצוע של משימה .מנהל במערכת
יכול לבדוק את התפוקה התקופתית ,התקדמות בפרויקטים ,שעות עבודה חודשיות וכדומה .כמו כן ,לקוחות
הארגון יוכלו לצפות בהתקדמות המשימות הקשורות אליהם ולהעיר הערות למשימות אלו.
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מספר פרויקט130805 :
שמות הסטודנטים המציגים:
אלעד אוסי
יעד גולני
דותן מלכי
שם הפרויקטNavy C&C System :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:
פיתוחה של מערכת פיקוד ושליטה עבור מערכות אבטחה מדגם "אביב".
מערכת האבטחה "אביב" היא מערכת לטווח הקרוב בינוני ,אשר מהווה פיתרון מודולארי  -וניתן להרחבה
( )scalableעבור מיקומים אסטרטגיים כגון :בסיסים צבאיים ,שדות תעופה ובקרת גבולות .המערכת היא מכלול
הכולל יחידת  Pan & Tiltעליה מותקנות מצלמת  CCDומצלמה תרמית ,אשר מאפשרת תצפיות הן ביום והן
בלילה ,והכל מתאפשר בשליטה מרוחקת ,באמצעות ממשק משתמש נוח וידידותי.
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מספר פרויקט130806 :
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מספר פרויקט130807 :

שמות הסטודנטים המציגים:
איגור בזוך
יאיר זיצר
גבריאל קרסין
מריאנה אקופיאן
שקד דונאי
שם הפרויקטNetwork latency analyzer for Radware :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

שמות הסטודנטים המציגים:
אור עמית
מיכאל רוזנשטיין
ניר אלבז
רידא אקל
אורון מזרחי
שם הפרויקטZimmer :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

מטרת הפרויקט הינה לפתור את בעיית איתור העומסים ברשת הארגונית של חברת רדוור (.)Radware
המערכת מקבלת ממנהל הרשת של החברה את מבנה הרשת ,ועל ידי סוגים שונים של מדידות עומס (מבוססות
 )RTTיודעת לאתר עומסים ברשת .המערכת מציגה את הפלט כגרף זרימה על גבי ממשק גרפי הבנוי באתר
אינטראקטיבי אשר יושב ברשת האינטראנט של החברה.
הממשק הגרפי מאפשר אימות משתמש ,יצירת שאילתות דינאמיות לגבי עומסים בין יחידות קצה מסוימות,
הצגת רמות העומס ברשת על גבי גרף הצבוע בצבעים שונים בהתאם לעומס ותיעוד הפלטים במערכת לשמירת
קבצי לוג.
איסוף ועיבוד של נתוני הבקרה נעשה באמצעות כלים ופרוטוקולים הנפוצים כיום בשוק ה. IT-

 Zimmerהיא אפליקציית אינטרנט לחיפוש צימרים בארץ.
האתר מאפשר איתור חכם ונוח של צימרים מתאימים על פי קריטריונים הנקבעים על פי המשתמש.
האתר בנוי בשפת ג'אווה בצד השרת למימוש הלוגיקה וג'אווה סקריפט בצד הלקוח על מנת לממש ממשק
משתמש אינטראקטיבי .כמו כן ,האתר משתמש בבסיס נתונים מסוג  mysqlשהקמנו לצרכי שמירת הנתונים
של הצימרים והמשתמשים באתר .באמצעות האתר ,אנו מקווים ,יהיה קל יותר לקשר בין בעלי צימרים ללקוחות
פוטנציאלים בארץ.
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מספר פרויקט130808 :
שמות הסטודנטים המציגים:
אלי כהן
אור לינדנר
אביעד ניסים
גיל עובדיה
שם הפרויקטCollegeOnApp :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:
יצירת אפליקציית אינטרנט המספקת ממשק משתמש ידידותי המאפשר גישה נוחה ומהירה למידע הן פרטני
והן כללי לסטודנט במכללת ת"א יפו .המערכת תסונכרן אל מול שרתי המכללה ,תמשוך ותציג את המידע
בצורה נוחה למשתמשי המכשירים החכמים.
האפליקציה תכלול מערכת שעות ,מערכת להצגת הודעות כלליות ,הצגת לוח מבחנים ,הצגת גיליון ציונים,
יצירת קשר ודרכי הגעה ועוד.
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מספר פרויקט130809 :
שמות הסטודנטים המציגים:
בוגדן מרינוב
אלי פרסין
קיריל ירשוב
עפר מיינצר
ורד זילברשטיין
שם הפרויקטHomeXpense :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:
כיום ,כאשר אנשים רבים שוכרים דירה עם שותפים ,אין מענה אמיתי לצורך בניהול ההוצאות השוטפות של
הדירה .מטרת האפליקציה היא לעזור לשותפים במשימה המפרכת של ניהול וחלוקה של הוצאות הדירה.
במקום לשמור קבלות ,להתעסק עם טבלאות אקסל ולשרבט על לוח ,האפליקציה שלנו מציעה ממשק שיאפשר
לכל שותף ליצור הוצאה חדשה ולשתף אותה ,להזין את ההוצאות שלו ,ולהפיק דו"חות.
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מספר פרויקט130810 :
שמות הסטודנטים המציגים:
ליאור בן דוד
ניר אושה
אולג שרייבשטיין
עמית צויגנהפט
מורן טלבי
שם הפרויקטCorporate Gym Management System :
שם המנחה :ד"ר בוריס לוין
שם הסדנא :פיתוח תוכנות תקשורת בתעשייה

תקציר הפרויקט:
מערכת לניהול חדרי כושר עבור רשתות של חדרי כושר תאגידיים.
המערכת נועדה להגדיל את היעילות של מדריכי חדר הכושר ע"י מתן כלים שנועדו לסייע לבצע אוטומציה
של ניהול חדר הכושר .החלקים העיקריים של המערכת הם :ניהול ורישום מתאמנים ,ניהול תקלות בחדר הכושר,
ניהול מדריכים ,מערכת הודעות למדריכים ושירות תזכורות למייל.
על ידי מקסום היעילות והפרודוקטיביות של המדריך המערכת תתאם את הצרכים של המדריך ובו בעת תהיה
פשוטה לשימוש ולהבנה .באופן יותר ספציפי המערכת מתוכננת לאפשר למדריך לנהל קבוצה של מתאמנים
ולתקשר עם מדריכים אחרים באמצעות מערכת ההודעות .המערכת תתמוך בתקשורת בין מדריכים ,מתאמנים
(תקשורת בכיוון אחד) ותקשורת עם מנהל חדר הכושר באמצעות דואר אלקטרוני.
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מספר פרויקט130901 :
שמות הסטודנטים המציגים:
עומרי שייקו
מוטי קדוש
רון פלד
שם הפרויקטQyou :
שם המנחה :ד"ר אוסי מוקרין
שם הסדנא :רשתות מחשבים

תקציר הפרויקט:
 Qyouהיא אפליקציית רשת ייחודית לאירועים בתחום חיי הלילה ,שמיועדת לכל מי שמתכנן אירוע או מתכנן
להשתתף באירוע .אנחנו מסייעים למארגני אירועים ולבליינים להפיק את המרב מהאירוע שלהם .ב ,Qyou -כל
אחד יכול להיות מארגן אירוע ולכן אנו מציעים כלים שיעזרו לך ליצור אירוע ולקדם אותו במדיה ממש בכמה
קליקים .אפליקציית  Qyouממקסמת את הפוטנציאל של הרשת במהלך חיי הלילה .סצנת התור שמתרחשת
בכניסה למועדונים היא מתסכלת ולא יעילה לא עבור הבליין ולא עבור בעל  -המועדון .הפתרון שלנו הוא
אוטומציה של סצנת התור בכניסה פלטפורמה ניידת לניהול  -האירוע באופן חכם אונליין ,אשר הופכת את
התור לחוויה מהנה שמתגמלת את הבליין – בכל אירוע נכנס יותר מהר מהאירוע הקודם ובעל המועדון מתוגמל
גם הוא מקבל  -סטטיסטיקות בזמן אמת שיתנו לו מידע מדויק על האנשים שנכנסים אליו למועדון לפי
חתכים שונים וכך אופטימיזציה לגבי העסק שלו בהמשך .אפליקציית  Qyouנותנת את כל הכלים כדי ליצור
אירוע בקלות ,להביא אנשים לאירוע ולנהל את התור בכניסה באופן חכם .כתבנו אלגוריתם ייחודי לניהול תור
לפי אילוצים כמו גיל ,מוזמן/לא מוזמן ,האם הגיע בעבר למועדון VIP ,ועוד .כדי שהאפליקציה תהיה מהירה
וסקיילבילית ,פיתחנו בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בשפת .NodeJS, MongoDB, AngularJS :javascript
 - Qyouזה התור שלך!
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מספר פרויקט130902 :
שמות הסטודנטים המציגים:
אבירם בקר
אדיר צובר
שם הפרויקטN’StayOut :
שם המנחה :ד"ר אוסי מוקרין
שם הסדנא :רשתות מחשבים
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מספר פרויקט131001 :
שמות הסטודנטים המציגים:
עומר מילר
טל ברדה
שם הפרויקטWiki Suggest :
שם המנחה :פרופ' גדעון דרור
שם הסדנא :בינה מלאכותית

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

לעתים רבות ,עקב אופיים של חיי היום יום ומזג האוויר ,אנו מוצאים את עצמנו מזניחים את העיסוק בפעילויות
הספורט החביבים עלינו .האפליקציה שלנו נועדה לעזור לנו לשמור על כושרנו הגופני ועל רמת חיינו מעט גבוהה
יות .ר המשתמש ,דרך חשבונו בפייסבוק ,נרשם לשימוש באפליקציה ומתבקש לבחור מרשימה מוכנה מראש את
הפעילויות הספורטיביות המעניינות אותו .באמצעות מידע זה והצלבתו עם תאריכים פנויים מיומנו של המשתמש
(שיוכלו להיקרא ישירות מלוח השנה במכשיר או בהזנה ידנית) ונתוני מזג האוויר לימים הקרובים (שיילקחו משרת
ייעודי) תבנה למשתמש תכנית פעילויות עתידיות אפשרית אותה יוכל לבחור לממש כאוות נפשו.

 Wiki Suggestהינו כלי להמלצה על ערכים עבור הגולשים באתר ויקיפדיה .כאשר משתמש מסתכל על ערך
כלשהי ,הכלי ימליץ לו על ערכים הקשורים אליו ,לא מבחינת תוכן דווקא ,אלא כתוצאה מכך שהם היו פופולריים
בקרב משתמשים אשר ביקרו בערך הנוכחי .בדרך זו משתמש יוכל להיחשף לערכים אשר עשויים לעניין אותו,
ולאו דווקא היה נחשף אליהם בגלישה רגילה באתר.
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מספר פרויקט131101 :
שמות הסטודנטים המציגים:
איתי תמיר
גדי מנור
אושר בלו
דן פריד
שם הפרויקטCar Sensor Security Software :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנאHome Communication :

תקציר הפרויקט:
מטרת התכנה היא לגלות ולהתריע על פריצה לרכב בזמן אמת .אפליקציית מובייל שתודיע למשתמש כשרכבו
נפרץ .על ידי חיישן על דלת הרכב המחובר למחשב ,לאחר נעילת הרכב והפעלת מערכת ההגנה המשתמש יקבל
הודעות על הפריצה לטלפון שלו בזמן אמת.
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מספר פרויקט131102 :
שמות הסטודנטים המציגים:
שי זיו
גבריאל שטיינוורסל
יריב אטיאס
שם הפרויקטPiccolo :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנאHome Communication :

תקציר הפרויקט:
מועדוני לקוחות מאפשרים למנף ולמתג עסקים ועוזרים ביצירת קהל לקוחות נאמן .ניהול מועדון לקוחות לוקח
זמן ומשאבים רבים שבעלי עסקים קטנים לא יכולים להרשות לעצמם .פיקולו פותרת בעיה זו לבעלי העסקים
ע"י ניהול קל ונוח של מועדוני לקוחות וגישה דיגיטלית ומודרנית לקהל הלקוחות .פיקולו טומנת בתוכה שתי
מערכות .הראשונה מיועדת לבעל העסק בה הוא יכול לערוך את פרטי העסק ,לצפות בסטטיסטיקות ולהציע
מבצעים והנחות לקהל לקוחותיו .המערכת השנייה הינה אפליקציה לסמארט פון המיועדת לציבור הרחב .בתוך
האפליקציה יוכל  -המשתמש להירשם למועדוני הלקוחות )ללא תשלום( ולצפות במבצעים הבלעדיים שיקבל
כחבר במועדון.
הפרויקט נבנה באמצעות טכנולוגיות בהן  JS ,CSS3 ,HTML5ו.WEB-
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מספר פרויקט131103 :

מספר פרויקט131104 :

שמות הסטודנטים המציגים:
אוריין משעלי
עמית שאול
גיא קליינר
אמיר בר-שביט
שם הפרויקט Goaa :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנאHome Communication :

שמות הסטודנטים המציגים:
רביע סרייה
גיא אברהמי
ניר אילת
טל כהן
שם הפרויקטHome Dashboard :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנאHome Communication :

תקציר הפרויקט:

תקציר הפרויקט:

 Goaaהיא אפליקציית מוביל חברתית למשפחות ושותפים המשלבת חיבור למוצרי הבית החכם.
 Goaaנועדה לעזור למשפחות ושותפים לתקשר בנושאי הבית השונים ע"י שליחת הודעות ,שיתוף תמונות,
ניהול רשימות  To-doושליטה מרחוק על ממשקי הבית החכם .לדוגמא :הצגת הטמפרטורה ,כיבוי והדלקתו של
דוד המים Goaa .היא  Web-Applicationהמותאמת לשימוש ב  ,Mobileהאפליקציה עושה שימוש בטכנולוגיות
החדשות בתחום Node.js :ו AngularJS -בנוסף האפליקציה משתמשת בבסיס נתונים .MongoDB : NoSQL

 Home Dashboardהינו שירות המנטר בזמן אמת את צריכת החשמל ,מים וגז אצל לקוחות פרטיים.
 Home Dashboardמחזיקה מאגר נתונים המתעדכן בזמן אמת ,7/24 ,המאפשר למשתמש לנתח צריכה
ומגמות שימוש לפי שעות ,חדרים ,מוצרי חשמל ספציפיים ועוד .ניתוח המידע בעזרת השירות יכול לתרום
לחסכון בצריכה ע"י זיהוי מוצרים זוללי חשמל ,זיהוי נזילות  /דליפות ,שינוי הרגלים של דיירי הבית כדי להביא
לחסכון באנרגיה.
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מספר פרויקט131105 :

מספר פרויקט131106 :

שמות הסטודנטים המציגים:
אבידר רועי
אוליבר און
אמבר שניר
דרמי יוגב
פייגנבוים אסף
פרחי ניר
שם הפרויקטSmartDress :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנאHome Communication :

שמות הסטודנטים המציגים:
עדי כהן
ניצן ספיר
שם הפרויקט :מערכת ניהול תקציב חכם
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנאHome Communication :

תקציר הפרויקט:
אפליקציית  SmartDressמאפשרת דרך קלה ונוחה לבחור מה ללבוש בהתאם למזג האוויר באותו יום .אנשים
שונים רגישים בצורה שונה למזג האוויר .אפליקציה זו מתחשבת בעובדה זו ובונה לכל משתמש "ארון בגדים".
ארון זה מותאם לכל משתמש אישית ,ומשתנה בהתאם להעדפות המשתמש .ככל שתשתמש באפליקציה יותר,
ככה היא תכיר אותך יותר טוב .האפליקציה מאפשרת שני סוגים של המלצות לבוש:
 .1המלצה יומית מה ללבוש היום.
 .2המלצה לטווח ארוך המלצה לכללית עבור  2-10ימים.
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תקציר הפרויקט:
המערכת הינה אפליקציית  WEBהמאפשרת ניהול חכם ונכון יותר של תקציב המשפחה .המשתמש במערכת
מזין את כלל הנתונים הכלכליים הרלוונטיים למשפחה ,ביניהם  ₪1000ההכנסות וההוצאות .כמו כן עליו להקצות
סכום כסף עבור כל הוצאה ,לדוגמא ₪ 1000 :בשנה על איפור.
בשונה ממערכות דומות המוצעות בשוק ,המערכת מאפשרת למשתמש לחסוך כסף על ידי שימוש בקופונים
המותאמים אישית לצרכי המשפחה .המשתמש בוחר מילות מפתח מתוך הרשימה המוצגת ו/או ע"י בחירה
חופשית והמערכת מאתרת עבורו קופונים העשויים לעניין את בני המשפחה.
כך למשל :משפחה המעוניינות בקופונים בנושא "איפור" תוכל לחסוך מ 1000-השקלים  -שהוקצו ולהעביר
את הכסף שנחסך לחסכונות או לתחום עניין אחר .כל הנתונים מעובדים על ידי המערכת ומוצגים בצורה נוחה
וברורה למשתמש .בכל עת רשאי המשתמש לשנות נתונים ולהקצות כספים למקומות אחרים עקב חסכון ע"י
השימוש בקופונים.
האפליקציה נכתבה בשפת  Ruby on Railsומשתמשת ב.MySQL Database-
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מספר פרויקט131107 :
שמות הסטודנטים המציגים:
מור נתן
גיא אסף
שם הפרויקטDietCare :
שם המנחה :ד"ר טומה גבר
שם הסדנאHome Communication :

תקציר הפרויקט:
אפליקציה למעקב אחרי התזונה היומית של אדם יחיד .האפליקציה מאפשרת להזין את מה שנאכל באותו יום
ועל פי המידע להציג דוחות על טיב הצריכה במדד של ויטמינים ומינרלים ,כפי שמומלץ על פי מדעי התזונה
המערבית.
• האפליקציה מציגה מידע על הערכים התזונתיים של מוצרי מזון שונים.
• האפליקציה מציגה השוואה של הצריכה בפועל לצריכה המומלצת.
• האפליקציה מציעה רכיבי מזון להשלמת חוסרים בתזונה.
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תודה!
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