יריד
הפרויקטים
22.1.2019
26.6.2022

Amigo .3
אפליקציה סיוע למבוגרים במכשיר נייד.

פרויקטים בIOT-

פרויקטים בIOT-
Cardio-uino .1
באנדרואידהדופק של החולה ומזהה
חכם שמודד את
סטטוסקופ
פרויקטים
הפרעות בלב.

ClubReads

Esc-Box .2
צריךספרים
לאוהבי
מועדון
לפתור חידונים כדי לפתוח סדרה של תיבות עד
קריאהאתה
משחק שבו
לסיום.
SkillDeal
להחלפת שירות  /כשרונות
אפליקציה
BionicEye
.3
לזיהוי מכשולים וניווט עבור ליקויי ראיה.
המשמש
חכם
התקן
YourFitnessGuide

Spin-Itחברתית לניהול אורח חיים בריא
אפליקציה
.4
משחק מרוצים המתופעל על ידי אופניים מוחשיות המעודד את תרבות
GrabIt
הספורט.
אדפטציה למשחק ג'אנגל ספיד
Tower Defense .5
Quizard
לוח אלקטרוני עבור אחד ממשחקי האסטרטגיה הפופולריים אי
משחק
פעם.
משחק טריוויה חברתי
Sand
Table .6
OptiGym
החול.
תמונות על
שולחן
בחדר כושר
לציורהאימון
במהלך
ניווט
Ping Pong Trainer .7
Savet
מערכת לאימון פינג פונג אישי.
ריכוז תוכן מהמדיות החברתיות
Pacmino .8
Bookly
מרגישים נוסטלגיים למשחקי ילדות?
חברתיתפקמינו.
רשת לשחק
בואו
מבוססת ספרים ומנוע המלצות
Kartuino
Jose.9
קרטה.
לקרב
חיישנים
ניהול תהליך חיפוש עבודה
Drive QA .10
Tilters
בדיקת כשרות נהיגה ע"י רכב חכם.
רשת חברתית לקהילת הגיימרים
SensoMotor .11
אורןעם חישנים לנהיגה במשחק מירוצים.
כפפה
אפליקציה לחיפוש ערכים של ויקיפדיה הנמצאים בקרבת מקום
piggyBot .12
קופת חסכון אלקטרונית שנשלטת ע"י אפליקציה
ומאפשרת שמירת יעדים.

תוכנהIOT
מתקדמים ב-
פרויקטיםבהנדסת
פרויקטים
 .1עבור שטראוס

לוח חכם

 Descriptive Analysisלקו יצור לשיפור התפוקות.
לוח לתקשורת אישית עם בעלי מוגבלויות
 .2עבור סנפרוסט
נגב 19
משקל קומבינטורי וירטואלי ולימוד ההתנהגות שלו לאופטימזצית
יצור
לשיפור תהליך גיוס עובדים וניתוח קורות חיים
מערכתמוצר.
משקל

הנשית
החצר יוניליבר
 .3עבור
deviceלניהול העמותה
אפליקציה
לאופטימיזצית מילוי מיכלים.
יצור
 .4סונארקס
Welli-be
 CSMAעל תקשורת סונארית עבור מימושי בית חכם.
אפליקציה להגברת תחושת הקירוב בין צוות רפואי למטופלים
BTW .5
פעמונים
תחבורה חכמה ואינטראקציה בין רכבים לרמזורים.
יצירת מערכת ניהול לגיוס עובדים ,לשימוש עמותת "פעמונים"
 .6זיהום אויר
הוראת
מכונהמפוי מרחבי של המשתמשים.
לומדתאויר כולל
ביתי של זיהום
ניטור
מערכת להוראת  MLלתלמידי תיכון
באנדרואיד
פרויקטים
תרומות
ניהול

Shiftly .4
Aid-Scale
לסידור משמרות עבודה.
אפליקציה
משקל מדבר לכבדי ראייה ועיוורים עם
.5
Eveביצועים אישי ,בשיתוף עמותת "מגדל
מעקב
אירועים.
לתכנון
אפליקציה
אור" והפקולטה לתעשיה וניהול
SmartCookEat
Junction.6
חיפוש מתכונים על בסיס מצרכים זמינים.
הפקת תובנות על התנהגות הולכי רגל
טלפונים ניידים .בשיתוף
בצומת בעזרת
RememberMe
.7
באמצעות כרטיסיות.
לשינון
אזרחית
אפליקציהלהנ'
הפקולטה

VoiceDrive4U
Control.8
לניהול יומן של מורה לנהיגה.
אפליקציה
רובוט הפותר קוביה הונגרית בעזרת פקודות קוליות ,ללא קישוריות
TechKnow
.9
בשיתוף חברת אינטל
אינטרנט.
 Stack Overflowטכניוני.
Fall prevention

Octave
.10
המונעת נפילות מהמיטה של מאושפזים עם בעיות ניורולוגיות.
מיטה
אפליקציה חברתית למוזיקאים אשר כוללת גם שימוש ב.GPS
בשיתוף ביה"ח רמב"ם
TakeCare .11
Animatronics
למסירת אוכל ,חומרי לימוד ואבידות.
אפליקציה
ערכה לימודית המשלבת רובוטיקה ותיאטרון בובות.
CourseFreak .12
Lab
Manager
על בסיס השלמת מטריצה.
קורסים
בחירת
פלטפורמה לבקרת גישה חכמה למכשירי חשמל עם תגי  RFIDוממסרים
Tracks .13
חכמים
מעקב אחר תואר.

Swimming
Hand
Familigram
.14
על שחייה בקטועי יד .בליווי של
המקלה
חכמה
לפרוטזה
היתכנות
הוכחת
בבית.
מטלות
לניהול
משפחתית
אפליקציה
ארגון tikkun olam makers
פרויקטים בכופרה
Donate-It

המצלמת ויוצרת קטלוג אונליין של הבגדים באתר
בגדים
.1עמדה לתרומת
Desktop
Ransomware

Write a desktop Ransomware, where the command and control. WIX
section is in the cloud.

Ransomware detection
Paint-Bot.2

Detect and response to ransomware
infection
via cloud
ערכהservice.
בצבעי מים
רובוט המצייר
לימודית של

Ransomeware .3
SmartCloud
Dispenser/Counter

Cloud
ברגיםthat
uses identity
וכבדיthefts
to infect
a full
cloud
Ransomwareדרישה
מסוגים שונים לפי
ראייה המנפק
לעוורים
מסייע
מכשיר
environment.

HI-Robot
פרויקטים ברשתות

רובוט אבטחה זעיר המנווט עצמאית בבית ועוגן לטעינה באופן אוטונומי
LoRaWAN Multi-Chanel Gateway .1
 LoRaWAN Gatewayרב-ערוצי לשיפור הנצילות של חיישני
מימוש של
Smart Building
מעוטות אנרגיה
LoRaWAN
רב-משתמשים ,בעל  4טכנולוגיות חישה ,בשיתוף
ברשתותאולם
דיגיטלי" של
"תאום
לארכיטקטורה
הפקולטה
Cloud Noisy-Neighbor
Detection
.2
"שכן-רעשן" בכלי המתקדם בעולם לניטור רשתות ענן.SkyDive -
ניטור
Smart Surfer
עלSDN
based
Mobile
Ad-hoc
NETwork
((MANET
.3
הגוף והגלשן .בשיתוף
מחיישנים
מידע
ע"י ניתוח
ביצועי גולשים
שיפור
מחקר ומימוש של אלגוריתמים להקצאת תעבורה תוך שימוש בטכניקות
הפקולטה להנ' ביו רפואית ומכון וינגייט
של מערכות לומדות – עבור .Mobile Ad-hoc NETwork

Safety
Manager.4
Advanced monitoring and visibility for
5G Networks

הרשאות
חכמים וניהול
טופולוגיתעם
למכשור מסוכן
הרשאות
התאמת לניהול
מערכת
SkyDive
אלחוטיים
שקעיםרכיבים
רשת עם
לבקרה של
מתקדם
שמבוקרת ע"י .OpenDayLight SDN Controller

Mesh garden.5
Kubernetes Resource Load-Balancing
הקצה לכיסוי
בחלוקתבין יחידות
)mesh(Power-of-choice
אלגוריתם היוצרת רשת אריג
מימושגינה חכמה
ערכת
המשאבים של
.Kubernetes
אופטימלי
Sampling-on-Demand in Programmable Switch using P4 .6
מימוש של דגימת תעבורה על נתב שתומך ב Programmable Data Plane
– באמצעות שפת .P4
OVS Sampling-on-Demand .7

פרויקטים ברשתות

לניהול ואיסוף תרומות לעמותת לב חש
מערכת מידע
Notebook#
.1
אפליקציה שמאגדת סיכומי הרצאות ע"י צילום.

מימוש של דגימת תעבורה על  OpenVSwitchשמבוקר ע"י OpenDayLight
.SDN Controller

Jesta
.2
משחק קופסא חכם
מימוש
אפליקציה חברתית להצעת עבודות מזדמנות.

בתעבורת  QUICמוצפנת
Round
Trip FSP-150
הTime (RTT(-
ניטור
OpenDaylight NETCONF/YANG
Driver
for ADVA
Device
.8
מימוש  Netconf/YANG Driverעבור  Adva FSP-150בבקר .OpenDayLight

משחק קופסא

QUIC RTT Estimator

