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حقوق نشر دليل االستخدام ( 2021 )Cلشركة  .NetSupport Limitedكافة الحقوق محفوظة.
تخضع المعلومات المذكورة بهذه الوثيقة للتغيير ون ارابإ ذارذارح تظرترك ر كة  NetSupport Limitedلنرسرها
بظإ تنقيح هذه الوثيقة نتغيي مظتواها من آ آلخ ون االلتزام بإعالم أي خص بهذه التعديالت أن التغيي اتح
يتم توفي الب اامج الموصوف بهذه الوثيقة من خالل اتراقية ت خيص ،حيث أ هرذا الب ارامج مظمرم بموقرا قروااين
النش الدنليةح يمكنك عمل اسخة من هذا الب اامج بغ ض النسخ االحتياطم فقط ،كما يمكنك ااتخدامه حسرا مرا هرو
موضح باتراقية الت خيصح
تخضع أي هاوات ضمااة ضمنية بما فم ذلك هاوة ضرمااة صرالحية العر ض بااارواو ،أن االارتخدام اغر اض
معينة للبنوو الموضظة بشهاوة الضمااة المذكورة باتراقية الت خيصح
حقوق نشر البرنامج ( 2021- 1991 )Cلشركة  .NetSupport Limitedكافة الحقوق محفوظة.
العالمات التجارية
تعد  NetSupportعالمة تجارية مسجلة لش كة NetSupport Limitedح
يعد كل من  Windowsن  Windows 10 /8/8.1Windows 2003/2008/XP/Vista/7ن Windows 11
عالمات تجارية مسجلة لش كة Microsoft Corporationح
تخص المنتجات نالعالمات التجارية نالعالمات التجارية المسجلة ااخ ى مالكيها ااصليينح
شكر وتقدير
تقرردم ر كة  NetSupport Limitedررك ها نقزيررل امتنااهررا للمسرراعدة نالتعرران الررذي قدمترره م اسررة ال رررر
التجراريرة (البسرررام) نموظريها فم المساهمة الرعالة فم ذاتاج النسخة الع بية من ب اامج التظكم المدرام ات ابورت
اكول NetSupport Schoolح
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ترخيص NetSupport
ال قاء ق اءة هذه االتراقية قبل ااتخدام هررذه النسررخة مررن ب اررامج NetSupportح تعررد هررذه االتراقيررة اتراقيررة قااوايررة بينررك نبررين ر كة
 NetSupport Ltdح يجا عدم تظميل هذا الب اامج أن تنشيطه أن ااتخدامه فم حالة عدم ال غبة فم االلتزام ببنوو اتراقية الت خيص هذهح
المدة :يخضع الت خيص لالاتخدام الدائم حسا ما هو مذكور بالرق ة الخاصة بإاهاء الت خيص الموضظة أوااهح
منح الترخيص :بموقا قيامك بدفع راوم الت خيص المعمول بها ،نااللتزام بش نط نأحكام هذه االتراقية ،تمنظك كة NetSupport
 Ltdحإ االاتخدام غي الظ ي نغي القابل للتظويل لنسخة ناحدة من اإلصدار المظدو من الب اامج الذي ا ت يتهح
االستخدام :تم ت خيص الب اامج مع نط حجم االاتخدام المظدو فررم ذقر ار ااررتالم الطلررا المعمررول برره ،أن فرراتورة المنررتج ،أن ررهاوة
الت خيص أن عبوة المنتجاتح يمكنك ااتخدام أن تن يا أن اسخ الب اامج بأي عدو من النسخ اإلضررافية علررد عرردو ااقهررزة المظرردوة فررم
الش نطح يجا أ تتوف لديك اآللية المناابة لضما عدم تجانز عدو ااقهزة التم تم تن يا الب اامج عليها عررن عرردو التر اخيص التررم
ح لت عليهاح
االستخدام على الخادم :ذلد الظد المق ر فم ذق ار ااتالم الطلا المعمول برره ،أن فرراتورة المنررتج ،أن عبرروة المنررتج أن ررهاوة التر خيص،
يمكنك ااتخدام الب اامج علد قهاز أن علد خاوم فررم بي ررة مسررتخدم متعرردو أن رربكة ("االاررتخدام علررد الخرراوم")ح يجررا الظ ررول علررد
ت خيص منر ل لكل قهاز أن "مقعررد" قررد يررتم توصرريله بالب اررامج فررم أي نقررت ،بغررا الن ر عمررا ذذا كاارت هررذه ااقهررزة أن المقاعررد
الم خ ة يتم توصيلها بالب اامج فم نقت ناحد من عدمه ،أن تستخدم الب اامج فم أي نقت معين بالرعررلح ال ير وي ااررتخدام الب اررامج أن
الجهاز الذي يقلل عدو ااقهزة أن المقاعد التم تت ل بالب اامج نتستخدمه مبا ة أن فم نقت ناحد (علد ابيل المثال ،ب امج أن أقهررزة
"اإلراال المتعدو" أن "التجميع") ذلد تقليل عدو الت اخيص المطلوبةح علد نقه التظديد ،يجا أ يكو هذا العرردو مررن التر اخيص الررذي
يساني عدو المدخالت الواضظة لب اامج أن قهاز اإلراال المتعدو أن التجميع "ناقهة أمامية")ح ذذا كررا عرردو ااقهررزة أن المقاعررد التررم
يمكنها االت ال بالب اامج قد يتجانز عدو الت اخيص التم ا ت يتها ،فيجا أ تكررو هنرراي آليررة معقولررة لضررما عرردم تجررانز ااررتخدامك
للب اامج حدنو االاتخدام المظدوة فم الت خيص الذي ا ت يتهح
حقوق النشر :هذا الب اامج مظمم بموقا قوااين النش الدنليةح يمكنك عمل اسخة من هذا الب اامج بغ ض النسخ االحتيرراطم فقررطح هررذا
الب اامج م خص لك بااتخدامه نلم يتم بيعه لكح
التقييدات :ال يظإ لك أن اي بائع تجزئة تأقي النسخة الم خ ة الم دو عليها أن بيعها أن اقل حإ ااتخدام هذا الب اررامج اي ررخص
آخ  ،فيما عدا أاه يمكنك بيع حإ ااتخدام النسخة ااصلية أن التنازل عنها فم حالة عدم االحتراظ بأي اسررخح ال يجررا تعررديل الب اررامج أن
تركيكه أن ذرقاعه ذلد التعليمات الب مجية (ال مز) الخاص به ذال بموافقة كتابية من كة NetSupport Ltdح
الضمانة المحدودة :تضمن كة  NetSupport Ltdعمل الب اامج فم ااسررجام تررام مررع الوثررائإ الم رراحبة لمرردة  90يومرا مررن ترراريخ
الش اءح تكمن المس نلية الكاملة لش كة  NetSupportنمس نلية ذصالح الب اامج فم النقطتين التاليتين:أ) ااررتبدال الب اررامج المعيررا أن
ب) ذرقاع الثمنح نت قع عملية اختيار اإلصالح لش كة  NetSupportبعد ذثبات الش اء من م در معتمدح
تخضع أي هاوات ضمااة ضمنية بما فم ذلك هاوة ضمااة الجووة ،أن االاتخدام اغ اض معينة للبنرروو الموضررظة بشررهاوات الضررمااة
كة  NetSupport Ltdمس نلة تظت أي ظ ف عن عدم االاتراع أن فقدا بيااات أن معلومات من أي اوع أن عن
المذكورةح لن تكو
أي أض ار خاصة كاات أن ع ضية أن غي مبا ة تظدث أن أي ارروع مررن أاررواع ااضر ار المشررابهة ااخر ى الناتجررة عررن خر و هررذه
الضمااات أن الناتجة عن ااتخدام هذا الب اامج حتد فم حالة اإل ارة ذلد ذمكااية حدنث هذه ااض ارح ال تسمح بعا البلدا بهذه القيوو
أن الموااع الخاصة بااض ار الع ضية ،لذلك فقد ال يتم تطبيإ القيد أن المااع المذكور أعاله عليرركح ال تر ث هررذه الضررمااة علررد حقوقررك
القااواية التم تتغي من بلد آلخ ح لن تتجانز قيمة التعويا المقدم من كة  NetSupportالثمن المدفوع من قبل المستخدم أن الشخص
الممنوح له الت خيصح
اإلنهاء :يمكنك ذاهاء هذا الت خيص نهذه االتراقية فم أي نقت عن ط يإ ذتالف الب اامج ننثائقه باإلضافة ذلد أي اسخ من أي اوعح
يمكن لش كة  NetSupport Ltdذاهاء هذا الت خيص فم الظال بالكتابة ذليك فم حالة ااتهاي أي بند من بنرروو هررذا التر خيص (فررم حالررة
كو االاتهاي يمكن تالفيه) الذي ينتهم فم خالل  30يوما بعد ااتالم طلا مكتوب من ر كة NetSupport Ltdحلتالفررم هررذا االاتهرراي
(يتضمن مثل هذا الطلا تظذي ا من كة  NetSupport Ltdب غبتها فم اإلاهاء)ح نبموقا اإلاهاء فإاه يجا ذتالف النسررخة ااصررلية
نكافة النسخ االحتياطية للب اامج أن ذرقاعها ذلد كة  NetSupport Ltdنتأكيد ذلك كتابةح
الدعم :ذذا كا لديك مشكلة فم تن يا الب اامج ،فيجا أنال االت ال بالبائعح يمكنك
تغطم توفي التظسينات نعمليات الت قيةح
القانون المعمول به :ايتم العمل بهذه االتراقية بموقا قوااين ذاجلت اح
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ما هو برنامج NetSupport School؟
ي من الب امج ال ائدة من اوعه لظلول التدريبات ،حيث يزنو المدراين  NetSupport Schoolيعتب ب اامج
بالقدرة علد التدريس للطلبة نم اقبتهم صوت/صورة مع ذمكااية التراعل معهم ،ذما مع كل طالا علد حدة أنمع
مجموعة معينﯩة أن مع الر ل كلهح
لتواقه تظديات نمتطلبات الر ل الدرااد الظديث ،مع  NetSupport Schoolت تقد النسخة ااحدث من قمعها
لميزة ع ض مظتوى الدرس نم اقبة قميع ااقهزة بالتزامن مع العمل الجماعد نالتأكد من قذب ذاتباة نت كيز
الطلبة طوال الوقتح ال توقد أى ملظقات خريه للب اامج ،فجميع الخ ائص تعتب من اااايات الب اامج بما فد ذلك
حزمة ذختبارات ذبتكارية قابلة للتخ يص ،ن ا ة التظكم الخاصة بالتقند ،نالنسخة ال قمية من الدرس الخاصة
بالطالا التد تساعده علد الم اقعة ،نمخطط الدرس ،مع ذمكااية مكافأة الطلبة لجهدهمح
مع أى قهاز كمبيوت يعمل بن ام نيندنز نهو م مم كذلك للعمل مع كال  NetSupport Schoolيستخدم مع
التقنيات الظديثة  NetSupport Schoolمن الشبكات السلكية نالالالكية بكرأة عاليةح كما يتوافإ ب اامج من ااقهزة
المستخدمة فد المدارس نبي ات الكمبيوت المختلرة مثل الخاوم الط فد "السي ف " ،نالمعتمدة علد مشاركة الموارو
بين المستخدمين ،نمتوافقه مع خاصية اطح المكتا التخيلد بإاتخدام خاصية الكمبيوتنج "تعدو
ذمكااية ذاتخدام قهاز ناحد فد ارس الوقت"ح
NetSupport Tutor Assistant
تقدم كة  NetSupportأواة مساعد المعلم ‘ ’Tutor Assistantنالتم توف المزيد من ذمكااية التنقل للمدراين
الاتخدامها فم الر ول الدرااية التم تستخدم ب اامج  NetSupport Schoolالموقوو ،نهم أيضا أواة مثالية
تسمح لمساعدي المعلم بتقديم المساعدة فم م اقبة تقدم الطالب.
تعمل ااواة  Tutor Assistantلر  NetSupport Schoolمع أقهزة  Apple iOSنأقهزة الجوال نااقهزة
الكرية التم تعمل بن ام  Androidنتتوف مجااا فم متج ي  AppleنAndroid App.
برنامج الطالب لـ  Androidوتطبيق المتصفح لـ iOS
يواقه ب اامج الطالا لر  Androidنتطبيإ المت رح لر  iOSتظديات اا ة عن االاتخدام المتزايد لتكنولوقيا
التجوال فم الغ ف الدرااية الظديثةح تمكين المتعلمين المتنقلين من المشاركة فم الدرنس التم تدار بوااطة
 ،NetSupportبمج و التن يا علد أقهزة الكمبيوت ات اللوحية التم تعمل بن ام التشغيل  Androidأن iOS
الخاصة بالطالب ،يستطيع المدراو من التراعل مع نتقديم الدعم للطالب من خالل تطبيإ المعلم علد اطح المكتا
التقليدي.
تطبيق المدرس Windows 10 -
نباإلضافة ذلد تطبيإ اطح المكتا للمدرس لر  ،Windowsتم ت ميم تطبيإ المدرس ااصلم للتن يا علد أقهزة
الكمبيوت اللوحية التم تعمل باللمس التم تستخدم ا ام التشغيل Windowsح باإلضافة ذلد كافة الميزات اااااية
للر ل المتوقعة ،يمنظك تطبيإ المدرس ت كيزا خاصا علد تكامل الخدمات التعليمية ال ئيسية لر Windows 10
نOffice 365ح
Google Chrome
ااترد من قدرات ب اامج  NetSupport Schoolالكبي ة فم بي ة التعليم المستندة ذلد Google Chromebook.
لالاتخدام فم غ فة ورااية مدارة بوااطة ، NetSupport Schoolيمكن تن يا ملظإ تطبيإ الطالا لر
NetSupport Schoolلب اامج  Google Chromeعلد كل قهاز طالا يستخدم ا امGoogle Chrome
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المعلم لبرنامج Google Chrome
ة للتعلمح يمكن تن يا ب اامج المعلم لر NetSupport
لالاتخدام مع بي ات أا مة تشغيل  Chromeالمخ
 Schoolلب اامج  Chromeعلد ا ام التشغيل  Chromeالخاص بالمدرس ليتيح لك التراعل مع الطالب مستخدمم
Chromebooksح
NetSupport SchoolلـMac
حلابرمجيًاا
لالاتخدام واخل الغ ف الدرااية التم تعمل بن ام  ،Macيُعد ب اامج  NetSupport Schoolلر ً Macا
نامعهما.
تاالتيايحتاجونهاالمراقبةاطلبهماوالمشاركةامعه اماوالتعاو ا
إلدارةاالغرفاالدراسيةايضمناللمدرسينااألدوا ا
مالحظة :يمكن لب اامج المعلم لر  NetSupport School Windowsاالت ال بالطالب مستخدمم  Macذذا لزم
االم ح
القواعد المستخدمة
• تم توضيح اإلر اوات خطوة بخطوة ،نالتم يجا ذق اؤها بالتتالم ،فم كل فق ات م قمة ،يليها عنوا موضح
بشكل تام يقول "لر" أي للقيام بركذاح
• بما أاه هناي أكث من ط يقة لتنريذ مهمة ،تم أيضا تضمين الخيار "أن" للتخيي بين أكث من ط يقةح
• ت ه تلميظات أن مالح ات ارحة ذضافية خاصة بهذه اإلر اوات فم كل فق ات م قمة اقطيا ضمن العنوا
"مالح ة"ح
• تم تضمين العناص الموقووة فم أنام القائمة واخل أقواس نيجا اتباعها بالتتالم ،علد ابيل المثال،
{كمبيوت ات عميلة}{بث}ح
المصطلحات المستخدمة
التحكم
الكمبيوتر العميل
الكمبيوتر العميل المتوفر

مظطة عمل المعلم المستخدمة فم التظكم فم مظطة عمل أخ ىح
مظطة عمل الطالا التم يتم التظكم فيهاح
عند تن يا مظطة عمل علد بكة االت ال ،تتوف المظطة لالت ال بالتظكمح يجا
توف الكمبيوت العميل قبل ات ال التظكم بهح
الكمبيوتر العميل المعروف عن القيام بت رح الكمبيوت ات العميلة المتوف ة ،يقوم ب اامج NetSupport School
بتخزين قائمة الكمبيوت ات العميلة فم ملف Client.NSSح نتع ف هذه القائمة
بالكمبيوت ات العميلة المع نفةح
الكمبيوتر العميل المتصل يمكن اختيار كافة الكمبيوت ات العميلة أن مجموعات الكمبيوت ات العميلة لالت ال
الروريح فالتظكم ال يمكنه التظكم عن بعد ذال بالكمبيوت العميل المت ل بهح
عند تظديد كمبيوت عميل مت ل ،يتم تأايس قلسة عمل " خص مع خص"ح عند ذلك
الكمبيوتر العميل المحدد
يمكن للتظكم ع ض ال اائل أن ذراالها ،ذلخ ذلد هذا الكمبيوت العميل فقطح كما يمكن
للتظكم أيضا مشاهدة ا ة نلوحة المراتيح نالمانس الخاص بالكمبيوت العميل المظدو
أن التظكم فيه أن مشاركتهح يمكن للتظكم التبديل بين عدة كمبيوت ات عميلة بجعل كل
منها الكمبيوت العميل المظدو كل بدنرهح
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تخطيط تنصيب
يعتب تن يا ب اامج  NetSupport Schoolعملية اهلة بشكل ال ا ي له علد
التم يجا أ تكو قاهزة نتعمل خالل نقت ق ي قداح

ط اتباع بعا القواعد البسيطة

حدد الوظائف المراد تنصيبها.
ذذا كنت ت غا فم ذوارة الر ل كمدرس ،فستظتاج ذلد تن يا ب اامج المعلم (التظكم) علد الجهاز لديكح
تظتاج ذلد تن يا ب اامج الطالا (الكمبيوت العميل) علد كل قهاز طالا ت غا فم االت ال بهح
للسماح للرنيين بإوارة بكة المدراة نصيااتها ،باإلضافة ذلد تقديم الدعم الرنم ،يمكنك تن يا نحدة الدعم الرنمح
مالحظة :تم ذعداو المعلم لر  NetSupport Schoolالاتخدام TCP/IPح
األسلوب المستحسن لالتصال بالطالب (الكمبيوترات العميلة)
يعد نضع ’الغ فة‘ هو أا ع نأاهل أالوب لالت ال بالكمبيوت ات العميلة فم غ فة معينةح اوف يسمح لك معالج
البدء بتظديد ااقهزة لغ فة معينة ،نفم بداية ورس ،يوضح المدرس الغ ف المظدوة مسبقا التم ي غا الطالب فم
االت ال بهاح نيتوف للطالب المتجولو أيضا االت ال بغ ف معينةح
يمكن أيضا ضبط ذعداوات الغ فة علد قهاز الطالا فم منسإ ذعداوات الطالا لر NetSupport Schoolح
نهناي ط و أخ ى الت ال المعلم بالطالب عن ط يإ الوضع ’ت رح‘ ،نالوضع ’قهاز الكمبيوت ‘ نالوضع
’المستخدم‘ح
أات اآل قاهز لتن يا ب اامجم المعلم نالطالا لب اامج NetSupport Schoolح
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المتطلبات األولية للنظام
تعتمد بعا النواحم فم نظائف  NetSupport Schoolعلد نقوو بعا الملرات/التطبيقات ،ال قاء التأكد من توف ها
قبل تن يا ب اامج NetSupport Schoolح
عام
مستكشف اإلات ات  8أن أحدثح
) Windows XP (SP3أن ) 2003 (SP2أن  Vistaأن  2008أن  Windows 7أن  Windows 8/8.1أن
 Windows 10أن  Windows 11ح
 50ميغا بايت مساحة ح ة لتن يا ب اامج الطالا فقطح
 140ميغا بايت مساحة ح ة لتن يا ب اامج نحدة المعلم فقطح
 100ميغا بايت مساحة ح ة لتن يا ب اامج فنم ا م المعلومات فقطح
 160ميغا بايت مساحة ح ة للتن يا الكاملح
TCP/IP
يعمل  NetSupport Schoolفم الخواوم الط فية ،نالكمبيوت ات العميلة التابعة قزئيا/كليا ( ،)Thin/Zeroاطح
المكتا ال اه ي نبي ات الظوابة مشت كة الموارو نمدعوم علد  Google Chromebooksنالكمبيوت ات اللوحية
التم تعمل بن ام Android/iOSح
تطبيإ  Tutor Assistantمدعوم علد ااقهزة التم تعمل علد  iOSاإلصدار  9أن أحدث ن  Androidاإلصدار
3ح 2أن أحدثح
تطبيإ المدرس ااصلم المدعوم علد أقهزة Windows 10
تطبيإ الطالا لر  NetSupport Schoolلر  Androidمدعوم علد اللوحية التم تعمل علد  Androidاإلصدار
 5.0أن أحدثح
ذ تطبيإ مت رح  NetSupportمدعوم علد أقهزة  iOSالتم تستخدم اإلصدار 5ح3ح 9أن أحدث.
ناقهة المعلم فد ب اامج  NetSupport Schoolتتطلا وقة ا ة ال تقل عن 768 x 1024
الدعم الذي يعمل باللمس
ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolالذي يشغل  Windows 7أن أحدثح
ب اامج الطالا لر  NetSupport Schoolالذي يشغل  Windows 8أن 8.1ح
وحدة االختبارات
يتطلا "م مم االختبارات"  MDAC 2.1أن أحدث ن COMCTL32.dllاإلصدار 80ح 5أن أحدثح نيتظقإ ب اامج
 NetSupport Schoolأثناء عملية التن يا من نقوو تلك الملرات من عدمهح نمع ذلك ،ذذا كاات عملية التن يا تتم
بشكل ااكن بااتخدام ااواة المساعدة "اش  ،"NetSupport Schoolفلن يتم تظذي ي من عدم نقوو الملراتح
مالحظة :لتمكين ذراال ذعالمات الطابعة ذلد قهاز المعلم ،يقوم ب اامج التثبيت بتطبيإ التغيي ات التالية علد أقهزة
الطالب:
جدار حماية Windows

عند تن يا قدار حماية  ،Windowsيتم ذضافة اإلوخاالت تلقائيا للسماح الاتخدام المنتج للشبكة النشطةح نفم
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حالة التغيي ذلد بكة أخ ى ،فيجا تمديد اطاو ذوخاالت قدار حماية  Windowsللسماح بااتم ار االت االت من
خالل قدار حماية Windowsح
يتم تمكين "ااتثناء مشاركة الملرات نالطباعة" علد  Windows XP SP3ن Windows Vistaح
يتم تغيي اطاو المنرذ  139 TCPمن " بكة ف عية" ذلد "أي" علد Windows XP SP3ح
إعدادات نهج األمان المحلي
يتم ضبط ذعداوات النهج المظلم التالية علد أقهزة الكمبيوت المت لة بمجموعة العمل الموقووة علد ا ام
التشغيل ( Windows Vistaأن أحدث):
نصول الشبكة :السماح بت قمة "االام "SID/مجهول
نصول الشبكة :عدم السماح بتعداو حسابات  SAMمجهولة
نصول الشبكة :عدم السماح بتعداو حسابات نمشاركات  SAMمجهولة
نصول الشبكة :تطبيإ أذناات الجميع علد المستخدمين المجهولين
نصول الشبكة :ح الوصول المجهول ذلد "القنوات المسماة" ()Named Pipes
نالمشاركات

تمكين
تعطيل
تعطيل
تمكين
تعطيل

بدء التنصيب
نكبديل ،يمكنك تنزيل النسخة الخاصة بك من  NetSupport Schoolمن
www.netsupportschool.com/downloads.asp
ااق فوو اللغة الم اوة من القائمة ثم حدو الخيار لتن يا NetSupport Schoolح
حدو ب اامج التن يا الم او ااتخدامه ،ملف  setup.exeأن ( MSIعمليات اش  Active Directoryفقط)ح
إذا كان نشر  Active Directoryضروريًا ،فستحتاج إلى تنصيب ملف .MSI
مالحظة :لمزيد من المعلومات حول التن يا عب  ،Active Directoryي قد زيارة Knowledge Base
الخاصة بنا نم اقعة المقال Installing NetSupport Manager or NetSupport School via
( Active Directory Group Policyتن يا  NetSupport Schoolعب ايااة مجموعة
.)Active Directory
اوف يبدأ تن يا  NetSupport Schoolبع ض ا ة الت حياح ااق فوو ‘التالم’ للمتابعةح
مالحظات:
• ذذا كنت تقوم بت قية ا ام التشغيل ،Windowsيجا التأكد من ذلغاء تن يا ب اامج  NetSupport Schoolقبل
الت قيةح يمكن بعد ذلك ذعاوة تن يا  NetSupport Schoolبمج و ذكمال ت قية ا ام التشغيلح
• عند التن يا ،تأكد من قيامك بالدخول كمس نلح
• عند تن يا ب اامج  NetSupport Schoolعلد  Windows 7ن Windows Server R2ن Windows
 ،2012 Serverال يتم تن يا ب اامج تشغيل عامل الت رية ذذا لم يكن لديك حزمة الخدمة ناإلصالحات
العاقلة الض نريةح ال يزال بإمكااك متابعة تن يا  NetSupport Schoolبدن ب اامج تشغيل عامل
الت رية لكن بعا لن تتوف بعا ميزات التظكم باإلات ات ،بما فيها ’قرل  ‘FTPن’البظث اآلمن‘ح لمزيد من
المعلومات ،ي قد االت ال بر يإ الدعم الرنمwww.netsupportsoftware.com/support
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ااق فوو "التالم" للمتابعةح
اتفاقية ترخيص برنامج NetSupport

ايتم ع ض "اتراقية ت خيص ب اامج "NetSupportح ال قاء ق اءة االتراقية بتمعن ثم حدو "أقبل الش نط الواروة
فم اتراقية الت خيص" ،ثم ااق فوو "التالم" للمتابعةح
ذذا رفضت "اتراقية الت خيص"( ،ال أقبل الش نط الواروة فم اتراقية الت خيص) فااق فوو "ذلغاء"ح لن يتم تن يا
ب اامج  NetSupport Schoolنايتم توقيهك ذلد "الخ نج" من ب اامج التن ياح
معلومات الترخيص
حدو ’تسجيل‘ نأوخل تراصيل ت خيص  NetSupport Schoolالتم توفي ها لكح ذذا كا ااتخدامك للب اامج علد
ابيل التج بة ،حدو  30يوما كنسخة تج يبيةح اخت اوع الت خيص الم او ااتخدامهح
جميع األنظمة األساسية
قميع الطالب يستخدمو ا ام  Windowsأن خليط من ااا مة  Windowsن Chromeنالكمبيوت ات اللوحيةح
طالب  Chromeفقط
قميع الطالب يستخدمو Google Chromeح
طالب الكمبيوترات اللوحية فقط
قميع الطالب يستخدمو كمبيوت ات لوحيةح
ااق فوو "التالم" للمتابعةح
اختيار نوع اإلعداد
اخت اوع اإلعداو الم او تن يبه علد مظطة العملح

طالب
تن يا ب اامج الطالاح يجا تن يا هذه الميزة (الكمبيوت العميل) علد مظطات العمل/ااقهزة التم اوف يتم
التظكم بها من بُعدح
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وحدة المعلم
تن يا ب اامج المعلمح يجا تن يا هذا المكو الذي يسمد أحيااا بالتظكم علد مظطات العمل/ااقهزة التم اوف .تستخدم للتظكم فم أقهزة
الكمبيوت ااخ ى عن بعد.
فني نظم المعلومات
يجا تن يا هذا المكو علد مظطات العمل التم اتدي أقهزة الكمبيوت نتقوم علد صيااتهاح فهم توف لرنيم
المعامل نمدراء الشبكات ميزات  NetSupport Schoolال ئيسيةح
مخصص
يسمح لك باختيار الميزات الم او تن يبها علد مظطة العملح
ااق فوو ‘التالم’ ،اتتم مطالبتك بتن يا اوع التن يا المظدوح ذذا اخت ت اوع اإلعداو ‘مخ ص’ ،فسوف ت ه
الشا ة ‘ذعداو مخ ص’ح
إعداد مخصص

حدو المكواات الم او تن يبها علد مظطة العملح
طالب
قم بتثبيت هذا المكو  ،نالذي يسمد أحيااا بالكمبيوت العميل ،علد مظطات العمل التم ايتم التظكم فيها عن بعدح فإذا
الميزات المتوف ة ذلد
تم تن يا هذ المكو  ،يتم تمكين قهاز المعلم من تأايس ارتباط مع قهاز الطالاح تقت
الطالب علد الميزات التم تمكنهم من التعامل مع المدرس ،علد ابيل المثال ،ذراال طلا مساعدةح
تثبيت مكون منسق اإلعدادات
يستخدم منسق إعدادات الكمبيوتر لب اامج  NetSupport Schoolلتخ يص ذعداو الطالا علد كل مظطة عملح علد
ابيل المثال ،تعيين ااتخدام النقل نتخ يص اام الطالا نتعيين ااما ح
عند اختيار مكو الطالا ،يتوف لك خيار تن يا منسإ ذعداوات الكمبيوت العميلح
قم بإلغاء تظديد هذا الخيار ذذا كنت ال ت يد تن يا هذا المكو  ،نيمكن ذعداو قهاز الطالا بتشغيل "منسإ ذعداوات
الكمبيوت العميل" أثناء عملية التثبيت فيما بعدح
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مالحظة :ذذا كنت تقوم بتن يا مكو "معلم" ،فسيتم تن يا "منسقاتكويناكمبيوتراعميل"ا.
إضافة اختصار قائمة بدء منسق اإلعدادات
اخت ذما ذاشاء اخت ار لقائمة البدء أن "منسإ ذعداوات الكمبيوت العميل" علد مظطة عمل الطالاح تكمن ميزة
تثبيت هذا المكو علد قهاز الطالا فم تسهيل ذق اء التغيي ات علد اإلعداوات فم المستقبلحأما العيا فهو عدم
قدرة الطالب من الوصول نعن ق د ذلد الخيار نذق اء التغيي اتح
وحدة المعلم
يجا تن يا هذا المكو الذي يسمد أحيااا بالتظكم علد مظطات العمل التم اوف تستخدم للتظكم فم أقهزة
الكمبيوت ااخ ى عن بعدح فهو يمنح المدراين الوصول ذلد كامل ميزات  ،NetSupport Schoolعلد ابيل
المثال ،ع ض ا ات الطالب نع ض ا اتهم ذلد الطالبح
اي وي تظديد هذا المكو ذلد تن يا مجلد "المعلم المتنقل" ،نيسمح لك هذا بتشغيل ب اامج المعلم من قهاز متنقل
مثل ق ص قلم  USBأن ذاك ة مظمولة (اتيك ميموري) أن ق ص مظمول (فالش ورايف)ح لمزيد من المعلومات،
ي قد زيارة  Knowledge Baseالخاصة بنا نم اقعة المقال Running the NetSupport School
( Tutor from a portable deviceتشغيل ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolمن قهاز مظمول)ح
مالحظة:

ذذا كنت تظتاج ذلد ذمكااية السماح لألقهزة ااخ ى بااتع اض هذا الجهاز ،يمكنك أيضا تثبيت
المكو "طالا"ح

إضافة اختصار على سطح المكتب للمعلم
اخت ما ذذا كنت ت يد ذاشاء رمز علد اطح المكتا خاص بالتظكم (المعلم) من عدمه لتمكين الوصول السهل ذلد
ب اامج "المعلم"ح
األداة المساعدة للتوزيع عن بعد
تتيح لك "األداة المساعدة للتوزيع عن بعد" إجراء عدة عمليات تثبيت لبرنامج  NetSupport Schoolدون الحاجة إلى
القيام بذلك على كل محطة عمل على حدة.
الوحدة الفنية (تتضمن النشر من بُعد)
يجا تن يا هذا المكو علد مظطات العمل التم اتدي أقهزة الكمبيوت نتقوم علد صيااتهاح فهم توف لرنيم
المعامل نمدراء الشبكات ميزات  NetSupport Schoolال ئيسيةح
إضافة اختصار سطح مكتب للوحدة الفنية
اخت ما ذذا كنت ت يد ذاشاء رمز علد اطح المكتا لتمكين الوصول السهل ذلد ب اامج "الوحدة الرنية"ح
األداة المساعدة لتحويل ملفات اإلعادة لـNetSupport School
تتيح لك هذه الميزة بتظويل ملرات اإلعاوة ذلد ملرات فيديوح
مالحظة :ايتم تن يا هذه الميزة افت اضيا عند تن يا مكو ب اامج المعلم أن الوحدة الرنيةح
مصمم االختبارات المستقل  -اختبارات التصميم و التشغيل
ة تشمل ااا لة الن ية نال ور نال وت نالريديو.
تتيح لك ااواة "م مم االختبارات" بوضع اختبارات مخ
مالحظة :ذذا كنت تقوم بتن يا المكو "معلم" ،فسيتم تن يا "م مم االختبارات" افت اضيا
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ملقم االتصال واالسم
توفي نايلة بسيطة نفعالة لتظديد موقع قهاز الطالا ناالت ال بهح
مالحظة:
• خاوم االت ال لر  NetSupportغي مدعوم علد  Windows XPأن Server 2003ح
• ال يمكن تن يا خاوم االت ال لر  NetSupportعلد قهاز تم تن يا بوابة (خاوم) NetsupportDNA
مظلم عليهح
تنصيب إلى:
ايتم تن يا  NetSupport Schoolفم المجلد  C:\Program Files\NetSupport\NetSupport Schoolافت اضياح
ذذا كنت ت يد التن يا فم مجلد آخ  ،ااق فوو " تغيي "ح
ااق فوو "التالم" للمتابعةح
تحديد الغرفة
أوخل القيمة الخاصة بالغ فة التم ت غا فم االت ال بها ،القيمة التم يتم ذوخالها افت اضيا هم تج يبم ()Evalح
يمكن تظديث قيمة الغ فة فيما بعد فم ذعداوات ’منسإ ذعداوات المعلم‘ح ااق فوو "التالم" للمتابعةح
جاهز لتنصيب البرنامج
لبدء التن يا ،ااق فوو "تن يا"ح لتغيي أي من التظديدات السابقة ،ااق فوو السابقحإلاهاء التن يا ،ااق فوو
إلغاءح
مالحظة :ذذا اخت ت تن يا كمبيوت عميل (طالا) ،ايقوم ب اامج اإلعداو بإق اء التعديالت المطلوبة علد ملف
 System.iniن/أن السجل لتظميل الكمبيوت العميل بمج و بدء Windowsح لن يقوم ب اامج NetSupport
 Schoolبااتبدال أي من ب امج التشغيل الموقووةح
إكمال التنصيب
إلكمال التن يا:
• اخت ما ذذا كنت ت يد تشغيل "منسإ ذعداوات الكمبيوت العميل"ح نبهذا يمكنك تعيين ااما نمعلومات الكمبيوت
العميل ااااايةح
• اخت ما ذذا كا يتم تشغيل ااواة المساعدة "اش من بُعد"ح ايزنوي هذا بإمكااية تن يا NetSupport
 Schoolنذعداوه علد عدة مظطات عملح
ااق فوو ذاهاء إلاهاء ب اامج اإلعداوح
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الكشف عن تنصيب موجود
ات ه هذه الشا ة عند نقوو اسخة من ب اامج  NetSupport Schoolمثبتة علد مظطة العمل بالرعلح

تعديل
تغيي ميزات الب اامج التم تم تن يبهاح
إصالح
ذصالح أي أخطاء تن يا فم الب اامجح
إزالة
ذزالة ب اامج  NetSupport Schoolمن الكمبيوت ح
حدو الخيار المطلوب ثم ااق فوو "التالم"ح
إنشاء تنصيب إداري (شبكة اتصال)
تم ت ميم تن يا ذواري (اسخة توزيع) لب اامج  NetSupport Schoolلمساعدة المس ولين ( )Administratorsفم
تن يا ب اامج  NetSupport Schoolعلد أقهزة كمبيوت مت لة بشبكة ات ال فم حالة عدم توف نايطة التن يا
أن تراصيل الت خيص بسهولة نمن المتوقع ذق اء عدو من عمليات التن يا معا أن فت ة زمنية معينةح
يمكن أيضا ذعاوة ذعداو هذا النوع من التن يا إلعداو ب اامج  NetSupport Schoolبخيارات معينة ،نلهذا فمن
الض نري التأكد من ذعداو كافة عمليات تن يا ب اامج  NetSupport Schoolبشكل متماثلح
إلعداد نسخة توزيع من برنامج  NetSupport Schoolعلى ملقم
يمكن ااتخدام اسخة توزيع عند ذق اء تن يا قياام أن تن يا ااكن أن كجزء من عملية توزيع عن بعد نذلك
بمج و تمام اإلاشاءح
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إلعداد نسخة توزيع من برنامج  NetSupport Schoolعلى ملقم
قم بإاشاء مجلد علد بكة االت ال التم يمكن الوصول ذليها من قبل كافة أقهزة الكمبيوت التم ت يد التن يا عليهاح
1ح ااسخ الملف  SETUP.EXEمن الوايطة الم در (الق ص المضغوط أن التظميل)ح
2ح قم بإاشاء ملف  NSM.LICصالح نااسخه ذلد هذا المجلدح ذذا كا ملف الت خيص غي موقوو عند تشغيل
التن يا ،ايتم تن يا ب اامج  NetSupport Schoolبااتخدام ت خيص التقييم االفت اضمح
3ح قم بإاشاء الملف  CLIENT32U.INIنااسخه ذلد هذا المجلدح
مالحظة :يمكنك قعل مجلد بكة االت ال "للق اءة فقط" لتجنا تغيي اإلعداو من قبل المستخدمين غي
الم خ ينح
لتنصيب برنامج  NetSupport Schoolمن ملقم إلى محطات عمل معينة
1ح علد مظطة العمل المطلوبة ،ت رح بكة االت ال للوصول ذلد المجلد الذي يتضمن ملرات ذعداو ب اامج
NetSupport Schoolح
2ح قم بتشغيل ملف Setup.exeح
3ح اتبع اإلر اوات حول كيرية تن يا ب اامج  NetSupport Schoolعلد بدء التن يا
التنصيب الساكن
يعتب التن يا الساكن هو اوع التن يا الذي ال يتطلا من المستخدم القيام بأية ذوخاالت من قاابه ،موف ا بذلك
ط يقة مالئمة إلق اء تن يا معين علد عدة أقهزةح
للقيام بإجراء تنصيب ساكن:
1ح قم بإاشاء اسخة توزيع من  NetSupport Schoolتتضمن ملرات تن يا  NetSupport Schoolالمطلوبةح
2ح لتظديد خ ائص التن يا ،علد اط اانام  ،قم بتشغيل  INSTCFG.EXE /Sمن مجلد ب اامج NetSupport
Schoolح اوف ي ه م بع الظوار "خيارات ذعداوات التن يا"ح يتم تخزين الخ ائص المظدوة فم ملف
معلمات باام  NSS.iniافت اضياح
3ح اخت {ملف}{حرك} ناحرك ملف ‘ ’NSS.iniفم المجلد الذي يتضمن اسخة توزيع NetSupport Schoolح
مالحظة :يمكنك حرك هذا الملف باام من اختياري نذلك لغ ض "التن يا الساكن"ح
4ح للقيام بالتن يا الساكن علد مظطة العمل المطلوبة ،قم بتشغيل
)msiexec /i "NetSupport School.msi" /qn (MSI installer

( setup /S /v/qnب اامج تن يا )setup.exe
مالحظة :يمكن تن يا  NetSupport Schoolعن ط يإ Active Directoryح يجا تطبيإ كائن اهج مجموعة
تن يا الب اامج ( )GPOعلد الوحدات التن يمية ( )OUالمتضمنة حسابات كمبيوت بدال من
المستخدمينح ي قد مالح ة أاه لكم يس ي مرعول تن يا الب اامج مبا ة ،من الض نري تمكين
معلمة "االات ار ونما للشبكة عند بدء الكمبيوت نالدخول" فم ف ع اهج المجموعة Computer
| Configuration| Administrative Templates| System| Logonالمتظكم فم الكمبيوت الخاضع
لتن يا الب اامجح اي ث هذا اام علد أنقات الدخول بالنسبة اقهزة  Windows XPالتم تم تطبيإ
هذا عليهاح نبدن هذا التغيي  ،ايكو من الض نري ذق اء خ نج/وخول لترعيل التن ياح
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خيارات إعداد التنصيب
عند ذق اء تن يا ااكن أن ااتخدام توزيع  ،NetSupport Schoolيمكنك تخ يص التن يا بظيث يالئم متطلبات
بعينهاح يقوم م بع الظوار هذا ،نالذي يمكن الوصول ذليه بتشغيل الملف  INSTCFG.EXE /Sمن مجلد ب اامج
 NetSupport Schoolعند ذق اء تن يا ااكن أن فم حالة ااتخدام "توزيع  ،"NetSupport Schoolعن ط يإ
عالمة التبويا "عام" فم خ ائص التن يا ،بتمكينك من تظديد المتغي ات لعملية التن ياح يتم تخزين المعلومات
فم ملف معلمات باام افت اضم NSS.iniح
الرموز
حدو الم بعات المناابة لإل ارة ذلد "مكواات  "NetSupport Schoolالتم ايتم ذاشاؤها علد أقهزة الكمبيوت ات
العميلةح
عام
مجلد التنصيب
حدو المجلد الذي ايتم تن يا  NetSupport Schoolفيهح ات ي االام فارغا للتن يا فم المجلد االفت اضم،
\Program Files\NetSupport\NetSupport Schoolح
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توزيع NetSupport School
توف "ااواة المساعدة لتوزيع  "NetSupport Schoolلمس ولم بكة االت ال ذمكااية تن يا ب اامج NetSupport
 Schoolنذعداوه علد عدة مظطات عمل ون الظاقة ذلد القيام بذلك علد كل قهاز علد حدةح
داخلااألداةاالمساعدةا ا"نشرا ،"NetSupportتتوف لك ذمكااية النش بااتخدام اطاو عنوا ب نتوكول اإلات ات
(اطاقات ب نتوكول ذات ات مظدوة أن أقهزة كمبيوت بنطاو ب نتوكول ذات ات مظلم ذلد قهاز المعلم) مجاالت
 Windowsأن كبديل ،يتم تزنيدي بااتع اض للشبكة لديكح تسمح لك تلك ااااليا باختيار مظطات العمل التم ت يد
النش ذليهاح
يمكنك باستخدام "توزيع  "NetSupport Schoolأن تقوم:
• بتن يا حزمة  NetSupport Schoolعن بُعد علد عدة مظطات عمل معاح
• بإاشاء ذعداوات كمبيوت عميل معينة نتظميلها علد عدة مظطات عملح
• بتظديث تراصيل ت خيص  NetSupport Schoolعن بُعد علد عدة مظطات عملح
• بإلغاء تن يا حزمة  NetSupport Schoolعن بُعد من عدة مظطات عمل معاح
مالحظة:
• عند النش ذلد قهاز كمبيوت يعمل بن ام  Windows Vistaأن أحدث واخل مجال ،يجا أ يقوم مستخدم
نحدة التظكم ذما بتسجيل الدخول ذلد المجال أن ذوخال اعتماوات المستخدم عند المطالبة بظساب المجال المخول
له صالحيات المس نل علد قهاز الكمبيوت الهدفح
• خيارات ’مطالبة المستخدم قبل التوزيع‘ غي مدعومة علد ا ام التشغيل  Windows Vistaأن أحدثح
تنصيب األداة المساعدة للتوزيع
يتم تق ي مجموعة المكواات الم او تضمينها نذلك عند تن يا NetSupport Schoolح لتن يا "توزيع NetSupport
 ،"Schoolحدو ااواة المساعدة للتوزيع عن بُعد مع أي مكواات أخ ى ت يدهاح
ذ ’توزيع  ‘NetSupport Schoolغي مدعوم علد ا م التشغيل التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows XP
Windows 2003
Windows Vista
Windows Server 2008\2008r2
Windows 7
Windows 8/8.1
Windows Server 2012
Windows 10

التخطيط
يُعد "توزيع  "NetSupport Schoolأواة مساعدة نفعالة ،تجعل من عملية تن يا حزم  NetSupport Schoolعلد
عدة مظطات عمل عملية اهلة نا يعةح نرغم ما بذلناه من قهد ناف لضما عدم نقوو ق ور أن مشاكل عدم
توافإ فم ااتخدام الب اامج ،فنظن اوصم بإق اء توزيع تج يبم علد عدو قليل من مظطات العمل لضما عدم
نقوو تناقا مع المنتجات ااخ ى مثل حزم أما اطح المكتا أن التظكم عن بُعدح فضال عن ذلك ،يجا توف
حقوو المس نل المناابة للوصول ذلد ااقهزة التم تقوم بالتوزيع ذليها نذلك لمزيد من ااما نالظمايةح
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التوزيع إلى  Windows XPأو أحدث
لكم يمكنك اش ب اامج  NetSupport Schoolعلد ا ام التشغيل  ،Windows XP Professionalيجا الوصول ذلد
المجلد  Admin$ shareالموقوو علد الجهاز البعيد لنقل الظزمة الم او اش هاح غي مسموح افت اضيا بالوصول ذلد
المجلد Admin$ shareح
لتمكين الوصول ذلد الشبكة:
1ح
2ح
3ح
4ح

فم  ،Administrative Toolsاخت Local Security Policyح
اخت }{Security Settings}{Local Policies}{Security Options
اخت {}Network access: Sharing and security model for local accounts
غي اإلعداو الخاصة بهذا النهج ذلد {}Classic – local users authenticate as themselves

حين ذ ،ايتوف المجلد  Admin$ shareنيمكنك النش بشكل عاويح
ذذا كنت تقوم بالت قية من  Microsoft Windows XP Service Pack 1ذلد  ،Service Pack 2ايقوم قدار حماية
 Windowsبتأمين كافة أاشطة الشبكة افت اضيا الناتجة عن ب اامج NetSupport Schoolح لتمكين ب اامج
 NetSupport Schoolمن العمل بشكل صظيح ،تم توفي أواة مساعدة تقوم بإعداو قدار حماية Windowsح
نلتمكين  NetSupport Schoolفم ذعداو قدار حماية ،Windows

1ح قم بتظميل الملف ( ICFCONFIG.EXEالموقوو علد )www.netsupportsoftware.com/support/
2ح قم بتشغيل ااواة المساعدة علد قهاز عليه ب اامج  NetSupport Schoolبااتخدام اام التالم:
ICFCONFIG -e NSS

3ح نايتم ذاشاء كافة اإلوخاالت المطلوبة فم ذعداو قدار حماية للسماح لب اامج NetSupport School
 Schoolالعمل بشكل صظيحح
يمكن ااتخدام ااواة المساعدة  ICFCONFIGأيضا الاتخدام منتج  NetSupport Schoolمن ذعداو قدار حماية
 ،Windowsراقع موقع الويا www.netsupportsoftware.com/support/ :لمزيد من المعلومات حول خيارات
اط أنام  ICFCONFIGبالكاملح
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بدء توزيع NetSupport School
1ح حدو "توزيع  "NetSupport Schoolمن "مجموعة ب اامج "NetSupport Schoolح
2ح اوف ي ه اإلطار ال ئيسم لتوزيع NetSupport Schoolح

ينقسم "اإلطار الرئيسي للتوزيع" إلى األقسام التالية:
شريط القوائم
يتضمن " يط القوائم" السلة من القوائم المنسدلة نالتم يمكن ااتخدامها فم الوصول ذلد أونات متنوعة نأونات
اإلعداوات المساعدة لعملية التوزيعح
الجزء األيسر
يتضمن عالمتم التبويا " بكة ات ال" ن "ملرات اجل"ح
عالمتي التبويب "شبكة" و"األمان"
تس و الشبكات نالمجاالت نمجموعات العمل المتوف ة ،فم "ع ض الشج ة" ،نالتم يمكن تظديدها إلق اء عملية
النش ح
عالمة التبويب "ملفات سجل"
تس و عمليات التوزيع السابقة فم "ع ض الشج ة"ح
الجزء األيسر
مع تظديد عالمة التبويا "الشبكة" ،يتوف لديك مجموعة من المعلومات العامة حول مظطات العمل الكائنة علد
الشبكة/المجال المظدو (اام الجهاز ،عنوا الكمبيوت العميل ،عنوا  ،MACذصدار الكمبيوت العميل لر
 NetSupport Schoolنا ام التشغيل).
توف عالمة التبويا "ملرات السجل" ت نيرا لعمليات النش السابقة حسا النوعح
كما تس و عالمة التبويا" ااما "معلومات خاصة بكل مظطة عمل كائنة علد الشبكة/المجال المختار .نباإلضافة
ذلد اام الجهاز ،نعنوا ب نتوكول اإلات ات نذصدار الكمبيوت العميل نا ام التشغيل ،فسوف تتمكن من مشاهدة
اواء أكا الكمبيوت العميل مظميا بكلمة م نر أن تم ضبط ذق ار المستخدم باالاتالم مع عدمه .نمع توف مثل هذه
المعلومات ،يمكنك التق ي مقدما ااقهزة الم او تضمينها أن ااتبعاوها من عمليات النش القاومة .علد ابيل المثال،
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ذذا كا تم تن يا الكمبيوت العميل لر  NetSupportمسبقا علد بعا مظطات العمل ،فيمكنك اختيار تجاهلها.
توزيع  -تحضير عملية توزيع
اختيار األجهزة المراد التوزيع إليها:
1ح حدو من اإلطار ال ئيسم عالمة التبويا " بكة ات ال"ح
2ح اوف ت ه قائمة بشبكات االت ال نالمجاالت نمجموعات العمل المتوف ة فم الجزء اايس ح توايع أن
تقليل قائمة الشج ة بالنق فوو اااهمح
مالحظة :يمكنك أيضا النش ذلد اطاو  IPمظدو بإضافة اطاو العنوا ال ظيح ذلد الشج ةح حدو {أونات}{ذضافة
مجال  }IPمن يط القائمةح
3ح حدو المجموعة المطلوبةح
4ح ت ه أاماء مظطات العمل التم تنتمم ذلد المجموعة المظدوة قم الجزء اايمنح ااق بين عالمتم التبويا
"الشبكة" ن"ااما " الاتع اض معلومات مظدوة عن كل قهازح يمنك تغيي الم ه لط يقة االاتع اض
بتظديد {ااتع اض} من يط القائمةح
5ح حدو مظطات العمل الم او تضمينها فم ذق اء عملية التوزيعح (يمكنك ااتخدام المرتاح  CTRLأن  Shiftمع النق )
يمكنك ع ض خ ائص مظطة العمل قبل تق ي تضمينها أن ااتبعاوها ،نذلك بالنق بزر المانس اايمن فوو
اام الجهازح
اختيار ما يتم توزيعه:
يمكنك اختيار:
• حزمةNetSupport School
• ذعداوات كمبيوت عميل
• ملف ت خيص NetSupport School
• ذلغاء تن يا NetSupport School
مالحظة :يمكن أيضا التظديد المسبإ لخ ائص كل ما ابإ ذذا لم يكن من المنااا النش فوراح اا
المسبقة للنش المستقبلمح
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توزيع حزمة NetSupport School
1ح اخت مظطات العمل المطلوبةح
2ح اخت {توزيع}{حزمة  }NetSupport Schoolمن القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم للتوزيع"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو مظطات العمل المظدوة ثم اخت "توزيع" – "حزمة "NetSupport Schoolح
3ح اوف ي ه م بع الظوار "ملخص التوزيع"ح

يع ض م بع الظوار هذا ملخ ا بخيارات التوزيع التم تم تظديدهاح ذذا كاات عملية التوزيع تتم للم ة اانلد،
فسي ه النص باللو ااحم لإل ارة ذلد عدم ذوخال المعلومات الض نريةحااق فوو "خ ائص"ح إلوخال
معلومات التوزيع أن تعديلهاح
4ح ي ه م بع الظوار "خ ائص التن يا"ح

5ح أوخل خ ائص التوزيع بتظديد عالمات التبويا الخمس الواحدة تلو ااخ ىح
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عالمة التبويب "عام"
تستخدم لتظديد حزمة  NetSupport Schoolالم او توزيعها نالمكواات التم ت يد تن يبهاح
أوخل نصرا للظزمة الجاري توزيعهاح ذذا ت كت الوصف فارغا ،فسيتم ااتخدام اام الظزمة نرقم اإلصدارح
ااق فوو "ت رح" ثم حدو المجلد الذي يظتوي علد حزمة  NetSupport Schoolالم او تن يبهاح عاوة ما يكو
مجلدا يظتوي علد اسخة توزيع من NetSupport Schoolح
ااق فوو "تظ ي " لتظديد المكواات الم او تن يبهاح اوف ي ه م بع الظوار "خيارات ذعداوات التن يا"ح
(راقع القسم م بع الظوار ’خيارات ذعداوات التن يا‘ من هذا الدليل للظ ول علد نصف كامل لم بع
الظوارح)
ا للط يقة التم يعالج بها "توزيع NetSupport

مالحظة :ات ي الخيار "ذعاوة تشغيل الجهاز" غي مظدو ،ا
 "Schoolعملية ذعاوة تشغيل مظطات العملح هذا اام منااا عند ذق اء ’تن يا ااكن‘ حيث
يستخدم م بع الظوار ’خيارات ذعداوات التن يا‘ لتظديد الخيارات الم او تن يبهاح

عند االاتهاء من م بع الظوار هذا ،اخت {ملف}{حرك} لظرك الملف  NSS.iniذلد المجلد الذي يظتوي علد
اسخة التوزيع من NetSupport Schoolح
اخت {ملف}{خ نج} لل قوع ذلد م بع الظوار "خ ائص التن يا"ح
عالمة التبويب "خيارات"
ااتخدم المعلومات الموف ة فم عالمتم التبويا " بكة" ن"ااما " لتظديد ااقهزة التم قد يكو تم تن يا
 NetSupport Schoolعليها ،يمكنك حين ذ اختيار أ :
• تجاهلها باختيار الم بع "تخطم ااقهزة التم يعمل عليها "NetSupport Schoolح
• تظديث ااقهزة بأحدث ذصدار باختيار الم بع "تظديث ااا مة الجديدة أن ااقدم ذلد اإلصدار الظالم"ح
• بعد اش الظزمة ،يمكنك تأكيد تشغيل الكمبيوت العميل باختيار الم بع "التأكد من عمل ب اامج العميل بعد
ذعاوة التشغيل"ح تأكد من ذعاوة تشغيل الكمبيوت ات العميلة تلقائيا بعد النش لكم يعمل هذا الخيارح اا
عالمة التبويا "ذعاوة تشغيل" ح
عالمة التبويب "استعالم"
ضع فم االعتبار ما ذذا كاات مظطات العمل قيد االاتخدام عند بدء عملية التوزيعح أم الح يمكنك اختيار:
• تن يا  NetSupport Schoolحاالح ال يتم ذراال مطالبة ذلد مظطات العمل الجاري التوزيع ذليهاح
• تنبيه المستخدم قبل تن يا NetSupport Schoolح يتلقد المستخدم مطالبة مما يستلزم عليه النق فوو
"موافإ" لبدء التن ياح لن يتمكن المستخدمو من ذلغاء هذا اام ح
• يمكن للمستخدم تأقيل تن يا NetSupport Schoolح يمكنك تظديد عدو الم ات التم يمكن للمستخدم تأقيل
التن يا فيهاح ذذا لم يخت المستخدم تأقيل التن يا ،فستتم ذعاوة مطالبته برت ات زمنية مقدرة بالساعة أن
عند ذعاوة تشغيل مظطة العمل فم الم ة التالية ،أيهما أابإح
عالمة التبويب "رسالة"
يمكنك تظديد راالة مخ
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عالمة التبويب "إعادة تشغيل"
مالحظة :ذذا أروت التظقإ من تشغيل الكمبيوت العميل ،فاا
الذي ير ض ذعاوة تشغيل مظطات العمل فوراح
•
•
•
•

عالمة التبويا "خيارات" ،يجا تظديد الخيار

تنبيه المستخدم بإعاوة تشغيل الجهازح بعد اكتمال التوزيع ،اوف يتم ع ض راالة علد مظطات العمل تطلا
من المستخدم ذعاوة تشغيل الكمبيوت فم الوقت المناااح ال تظدو الخيار ذذا كا مظدوا بالرعلح
اإللظاح علد المستخدم علد ذعاوة تشغيل الجهازح اوف يتم ع ض راالة علد مظطات العمل تن ح
المستخدمين بإعاوة تشغيل الكمبيوت إلكمال التن ياح
ذعاوة تشغيل ذقباريةح ت ه فم اهاية عملية التوزيع راالة تخب المستخدمين بأاه ايتم ذعاوة تشغيل مظطة
العملح يتم ع ض يط للوقت موضظا عدو الثواام المتبقية علد بدء ذعاوة التشغيلح
ذعاوة تشغيل الجهاز آليا ذذا لم يتم الدخولح ذذا كاات مظطة العمل الجاري التوزيع ذليها لم يتم تسجيل الدخول
ذليها ،فسيتم ذعاوة التشغيل تلقائياح

6ح عند االاتهاء من عالمات التبويا الخمس ،ااق فوو "موافإ" لل قوع ذلد م بع الظوار "ملخص التوزيع"ح
يمكنك م اقعة االختيارات نتظ ي ها ذذا أروتح
7ح ااق فوو "توزيع" لبدء عملية التن ياح اوف ي ه م بع حوار يوضح تقدم العملية ،نالذي يسمح لك بم اقبة
التوزيع أثناء عملية التن يا علد كل مظطة عملح

يتضمن م بع الظوار عالمتم تبويا:
عالمة التبويا" اجل" :تسمح لك بم اقبة عملية التوزيع عند نصولها ذلد كل مظطة عملح
عالمة التبويا "الظالة" :تس و الظالة التم نصلت ذليها عملية التوزيع علد كل مظطة عملح علد ابيل المثال،
ربما تكو عملية التن يا قد اكتملت علد قهاز لكنها ما زالت قيد التقدم علد قهاز آخ ح
8ح ااق فوو "ذغالو" لل قوع ذلد "اإلطار ال ئيسم للتوزيع" عند اكتمال التن ياح
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توزيع "إعدادات كمبيوتر عميل"
يمكنك توزيع ملف "ذعداوات كمبيوت عميل" عن بُعد يتضمن ذعداوات كمبيوت عميل معينة بااتخدام "توزيع
"NetSupport Schoolح
1ح
2ح

3ح
4ح
5ح

6ح
7ح

8ح
9ح
10ح
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حدو مظطات العمل المطلوبةح
اخت {توزيع}{ذعداوات كمبيوت عميل} من القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم للتوزيع"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو مظطات العمل المظدوة ثم اخت "توزيع" – "ذعداوات كمبيوت عميل"ح
اوف ي ه م بع الظوار "ملخص التوزيع"ح
ااق فوو "خ ائص" إلوخال تراصيل عملية التوزيعح
ااق فوو "ت رح" لتظديد المجلد الذي يظتوي علد ملف "ذعداوات الكمبيوت العميل" الم او توزيعهح ملف
اإلعداو االفت اضم هو  ،CLIENT32U.INIنيتم تخزينه فم وليل التن يا الخاص بب اامج NetSupport
Schoolح
مالحظة :ملف اإلعداوات االفت اضم اقهزة الكمبيوت العميل هو pre-v12.50 is CLIENT32.INIح
ااق فوو "تظ ي " للوصول ذلد "منسإ ذعداوات الكمبيوت العميل" للقيام بالتغيي ات علد ملف "اإلعداو"ح
يتم ذعاوة تشغيل "خدمات الكمبيوت العميل" تلقائيا ،بعد عملية التوزيع بشكل افت اضم؛ لكم ت بح اإلعداوات
الجديدة اافذة المرعول فوراح ذذا لم يكن ض نريا ،فقم بإلغاء تظديد الم بع "ذعاوة تشغيل الكمبيوت العميل لر
"NetSupport Schoolح
ااق فوو "موافإ" لل قوع ذلد م بع الظوار "ملخص"ح يمكنك ع ض مظتويات ملف اإلعداو بالنق فوو
اامهح
ااق فوو "توزيع"ح اوف ي ه م بع حوار يوضح تقدم العملية ،نالذي يسمح لك بم اقبة حالة عملية التوزيعح
ااق فوو "ذغالو" عند االاتهاءح
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توزيع "ملف ترخيص NetSupport School
يتم ذراال ملف ت خيص ذلد كل مظطة عمل عند تن يا حزمة NetSupport Schoolح نمع ذلك ،قد تظتاج معلومات
الت خيص أحيااا ذلد التظديثح علد ابيل المثال ،قمت بش اء ت اخيص ذضافية ،نيجا تظديث ملف الت خيص لعكس
هذا اام ح يمكنك تظديث الملف علد مظطة عمل المستخدم عن بُعد بااتخدام "توزيع "NetSupport Schoolح
1ح
2ح

3ح
4ح
5ح
6ح

7ح
8ح
9ح

حدو مظطات العمل المطلوبةح
اخت {توزيع}{ملف ت خيص  }NetSupport Schoolمن القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم للتوزيع"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو مظطات العمل المظدوة ثم اخت "توزيع" – "ملف ت خيص NetSupport
"Schoolح
اوف ي ه م بع الظوار "ملخص التوزيع"ح
ااق فوو "خ ائص" إلوخال تراصيل عملية التوزيعح
ااق فوو "ت رح" لتظديد المجلد الذي يظتوي علد ملف الت خيص الم او توزيعهح الملف االفت اضم هو
NSM.LICح
يتم ذعاوة تشغيل "خدمات الكمبيوت العميل" تلقائيا ،بعد عملية التوزيع بشكل افت اضم ،لكم ت بح اإلعداوات
الجديدة اافذة المرعول فوراح ذذا لم يكن ض نريا ،فقم بإلغاء تظديد الم بع "ذعاوة تشغيل الكمبيوت العميل لر
"NetSupport Schoolح
ااق فوو "موافإ" لل قوع ذلد م بع الظوار "ملخص"ح يمكنك ع ض مظتويات ملف الت خيص بالنق فوو
اامهح
ااق فوو "توزيع"ح اوف ي ه م بع حوار يوضح تقدم العملية ،نالذي يسمح لك بم اقبة حالة عملية التوزيعح
ااق فوو "ذغالو" عند االاتهاءح
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توزيع " -إلغاء التنصيب عن بُعد"
يمكنك ذلغاء تن يا حزمة  NetSupport Schoolعن بُعد بااتخدام "توزيع "NetSupport Schoolح
1ح
2ح

3ح
4ح

حدو مظطات العمل المطلوبةح
اخت {توزيع}{ذلغاء تن يا  }NetSupport Schoolمن القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم للتوزيع"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو مظطات العمل المظدوة ثم اخت "توزيع" – "ذلغاء تن يا NetSupport
"Schoolح
اوف ي ه م بع الظوار "ملخص التوزيع"ح
ااق فوو "خ ائص" إلوخال تراصيل عملية التوزيعح اوف ي ه م بع الظوار "ذلغاء تن يا NetSupport
"Schoolح

5ح أوخل خ ائص التوزيع بتظديد عالمات التبويا ااربع  ،الواحدة تلو ااخ ىح
عالمة التبويب "عام"
توف نصرا للظزمة الجاري ذلغاء تن يبهاح
عالمة التبويب "استعالم"
ضع فم االعتبار ما ذذا كاات مظطات العمل قيد االاتخدام عند بدء عملية التوزيعح أم الح يمكنك اختيار:
• ذلغاء تن يا  NetSupport Schoolحاالح ال يتم ذراال مطالبة ذلد مظطات العمل الجاري التوزيع ذليهاح
• تنبيه المستخدم قبل ذلغاء تن يا NetSupport Schoolح يتلقد المستخدم مطالبة مما يستلزم عليه النق فوو
"موافإ" لبدء ذلغاء التن ياح لن يتمكن المستخدمو من ذلغاء هذا اام ح
• يمكن للمستخدم تأقيل ذلغاء تن يا NetSupport Schoolح يمكنك تظديد عدو الم ات التم يمكن للمستخدم
تأقيل ذلغاء التن يا فيهاح ذذا لم يختار المستخدم تأقيل التن يا ،فستتم مطالبته عند ذعاوة تشغيل مظطة
العمل فم الم ة التاليةح
عالمة التبويب "رسالة"
يمكنك تظديد راالة مخ
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عالمة التبويب "إعادة تشغيل"
يجا ذعاوة تشغيل مظطات العمل لكم تتم ذزالة كافة ملرات  NetSupport Schoolبشكل كاملح
• اإللظاح علد المستخدم علد ذعاوة تشغيل الجهازح يتم ع ض راالة علد مظطات العمل تن ح المستخدمين
بإعاوة تشغيل الكمبيوت إلكمال العمليةح
• ذعاوة تشغيل ذقباريةح ت ه فم اهاية عملية التوزيع راالة تخب المستخدمين بأاه ايتم ذعاوة تشغيل مظطة
العملح يتم ع ض يط للوقت موضظا عدو الثواام المتبقية علد بدء ذعاوة التشغيلح
• ذعاوة تشغيل الجهاز آليا ذذا لم يتم الدخولح ذذا كاات مظطة العمل الجاري التوزيع ذليها لم يتم تسجيل الدخول
ذليها ،فسيتم ذعاوة التشغيل تلقائياح
6ح عند االاتهاء من عالمات التبويا ااربع ،ااق فوو "موافإ" لل قوع ذلد م بع الظوار "ملخص التوزيع"ح
يمكنك م اقعة االختيارات نتظ ي ها ذذا أروتح
7ح ااق فوو "توزيع" لبدء عملية ذلغاء التن ياح اوف ي ه م بع حوار يوضح تقدم العملية ،نالذي يسمح لك
بم اقبة التوزيع أثناء عملية ذلغاء التن يا من علد كل مظطة عملح
8ح ااق فوو "ذغالو" عند االاتهاءح
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إدخال خصائص التوزيع مقد ًما
قد ت يد أحيااا تأقيل عملية التوزيع حتد نقت مناااح يمكنك تظضي اإلعداوات مقدما بااتخدام "توزيع
 "NetSupport Schoolناختيار الوقت الذي تقوم فيه بإق اء التوزيعح
مالحظة :يتم تظديد مظطات العمل الم او التوزيع ذليها عند االاتعداو لتشغيل عملية التوزيعح
لتحضير اإلعدادات للتوزيع في المستقبل
1ح اخت {توزيع}{ذعداوات} من القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم للتوزيع" ح
2ح اوف ي ه م بع الظوار "قائمة التوزيع"ح حدو خيار التوزيع المطلوبح (حزمة أن ذعداوات كمبيوت عميل أن
ملف ت خيص أن ذلغاء تن يا)
3ح ااق فوو "خ ائص" ثم أوخل اإلعداوات المطلوبةح
4ح ااق فوو "ذغالو" لل قوع ذلد "اإلطار ال ئيسم للتوزيع" بعد ذوخال كافة اإلعداواتح
لتشغيل عملية التوزيع
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح
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حدو مظطات العمل الم او التوزيع ذليهاح اا تظضي عملية توزيع
اخت {توزيع} من القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم"ح
أن ااق بزر المانس اايمن فوو مظطات العمل المظدوة ثم اخت "توزيع"ح
حدو خيار التوزيع المطلوبح
ي ه م بع الظوار "ملخص التوزيع" ،موضظا االختيارات المظدوة مسبقاح يمكنك تظ ي هذه االختيارات ذذا
أروتح
ااق فوو "توزيع" لبدء عملية التوزيعح
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ملفات السجل
يتم تسجيل المعلومات حول كل عملية توزيع اواء أكاات تن يا حزمة أم تظديث ت خيص أم تظميل ذعداوات أم
ذك مريد بما تم توزيعه فم السابإ
ذلغاء تن يا ،نذلك عند ااتخدام "توزيع "NetSupport Schoolح بذلك يتم توفي ُم ِّ
فم كل م ة يتم فيها ااتخدام ااواة المساعدةح يتم تخزين المعلومات فم "ملف اجل"ح
لعرض ملفات السجل
1ح حدو عالمة التبويا "ملرات السجل" من اإلطار ال ئيسم لتوزيع NetSupport Schoolح

2ح فم الجزء اايس من "اإلطار ال ئيسم" ،قم بتوايع "ع ض الشج ة" أن طيها ل ؤية نصف كل اوع من أاواع
التوزيع ،نالذي يتضمن تاريخ حدنث عملية التوزيع ننقته نمظطات العمل التم تم التوزيع ذليهاح
3ح ت ه معلومات مر لة عن التوزيع فم الجزء اايمن أثناء تظديده فم الجزء اايس ح
طباعة ملف سجل
1ح حدو ملف السجل المطلوب فم "ع ض الشج ة"ح
2ح اخت {اجل}{طباعة} من القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم للتوزيع"ح
حذف ملف سجل
1ح حدو ملف السجل المطلوب فم "ع ض الشج ة"ح
2ح اخت {اجل}{حذف} من القائمة المنسدلة "اإلطار ال ئيسم للتوزيع"ح
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نشر  – NetSupport Schoolوضع الغرفة
يقدم ب اامج  NetSupport Schoolط يقة اهلة نا يعة الختيار أقهزة الكمبيوت لغ فة معينة ناش ب اامج الطالا
بس عة علد تلك ااقهزةح يظدو المعلم الغ فة المطلوبة فم بداية كل ورس نيت ل بجميع أقهزة الكمبيوت الموقووة
فم الغ فةح
مالحظة :ذذا أروت اش ب اامج الطالا عب الشبكة أن أروت مزيد من خيارات النش المتقدمة ،فسيجا ااتخدام
ااواة المساعدة ’اش  ‘NetSupport Schoolيمكن الوصول ذليها عن ط يإ النق فوو ’الشبكة‘ الموقووة
فم ’معالج بدء  ‘NetSupport Schoolأن اختيار {البدء}{الب امج}{ NetSupport
{}Schoolاش }NetSupport Schoolح
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح
6ح
7ح
8ح

من ’ معالج بدء  ،‘NetSupport Schoolاخت ’الر ل‘ح
اوف ي ه م بع الظوار ’اش NetSupport Schoolح
أوخل الغ فة الختيار أقهزة الكمبيوت ح
اتع ض القائمة المنسدلة قميع مظطات العمل نالمجاالت المتاحة ،نيمكنك أيضا النش ذلد اطاو ب نتوكوالت
 IPمعين باختيار ’ذضافة اطاو  IPقديد‘ من القائمةح
اختي المجموعة المطلوبة نايتم ع ض الكمبيوت ات المتاحة قم القائمة ’الكمبيوت ات المتوف ة‘ح
اخت الكمبيوت (الكمبيوت ات) الم او اش ب اامج الطالا ذليها ثم ااق فوو ’ذضافة‘ ايتم اقل الكمبيوت ذلد
القائمة ’الكمبيوت ات المظدوة‘ح
ااق فوو ’ذاهاء‘ لبدء التن ياح اي ه م بع حوار ب اامج يمكنك من خالله م اقبة عملية النش أثناء التن يا
علد كل كمبيوت ح
ايتم اش ب اامج الطالا لر  NetSupport Schoolعلد ااقهزة المطلوبة ناختياره للغ ف المظدوةح

مالحظة :يمكنك الوصول ذلد م بع الظوار ‘النش ااااام لر  ’NetSupport Schoolمن ‘ذعداو المعلم’ح اخت
{مدراة}{ذعداو – ذعداوات الشبكة السلكية نالالالكية} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم ثم ااق فوو
الزر ‘اش ’ح
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بدء برنامج NetSupport School
ي

دي هذا القسم خالل عملية بدء ب اامج NetSupport School

النقطة اااااية التم يجا نضعها فم االعتبار عند ااتخدام ب اامج  NetSupport Schoolهم أ مظطة العمل التم
تقوم بالع ض أن التظكم عن بعد تسمد التظكم أن "المعلم" أما مظطة (مظطات) العمل التم يتم ع ضها أن التظكم فيها
عن بعد؛ فتسمد الكمبيوت العميل أن "الطالب"ح
مالحظة:

من المرت ض أاك قمت بتن يا الكمبيوت ات العميلة علد مظطات العمل ليتم التظكم فيهاح فإ لم تكن قد
قمت بذلك ،فقم به اآل ح اا تن يا للظ ول علد التراصيلح

بدء برنامج  NetSupport Schoolفي Windows
بعد التن يا ،يتم تظميل ب اامج الطالا تلقائيا علد أقهزة الطالب عند بدء التشغيل.
لبدء ب اامج "التظكم لر  ،"NetSupport Schoolااق اق ا مزونقا فوو رمز "معلم  "NetSupport Schoolالموقوو
فم "مجموعة ب اامج  ،"NetSupport Schoolأن اخت {ابدأ}{الب امج}{{}NetSupport Schoolمعلم NetSupport
}Schoolح
مالحظة :علد  ،Windows 8اوف ي ه ال مزا ’المعلم‘ ن’نحدة التظكم‘ فقط فم ا ة ’البدء‘ ،يمكنك
الوصول ذلد مكواات  NetSupport Schoolااخ ى عن ط يإ النق بزر المانس اايمن نتظديد
"قميع التطبيقات" الموقووة علد طول الجااا السرلم من الشا ةح ذذا أروت ظهور أي من مكواات
ناخت
 NetSupport Schoolااخ ى علد ا ة ’البدء‘ ،فااق بزر المانس اايمن فوو العن
’التثبيت بشا ة البدء‘ح
يوف  NetSupport Schoolثالثة أنضاع لع ض ناقهة المستخدم الخاصة بالمعلم :متقدم نمتواط ناهلح يوف
الوضع "متقدم" الوصول الكامل ذلد قميع ميزات ننظائف NetSupport Schoolح يوف الوضع "متواط"
الوصول ذلد الميزات اااااية نأونات التدريس المستخدمة بشكل متك رح يوف الوضع "اهل" الوصول ذلد
مجموعة م كزة من ميزات ذوارة الر ول الدرااية الالزمة للظراظ علد السيط ة علد الر لح عند تظميل
 ،NetSupport Schoolايتم ا الك عن الط يقة التم ت غا فم ااتخدامهح
اي ه معالج الت حيا حيث يمكنك من خالله اش ب اامج الطالا علد ااقهزة الجديدة فم غ فة الر ل الظالية عن
ط يإ النق فوو ‘الر ل’ح ذذا كنت ت يد اش ب اامج الطالا عب الشبكة أن تظتاج لمزيد من الخيارات المتقدمة،
فااق فوو "الشبكة" لرتح ااواة المساعدة لنش NetSupport Schoolح لبدء ب اامج المعلم فقط ،ااق فوو ‘بدء’
ناي ه معالج الر لح
يمكنك ’معالج الر ل‘ من ذوخال الخ ائص العامة احد الدرنس ناختيار كيرية تظديد موقع الطالب ناالت ال بهمح
يمكنك ذاشاء ف ول متعدوة بااتخدام أااليا ات ال متعدوةح ثم يمكن حين ذ تظميلها فم بداية الدرس نيمكنك االت ال
بس عة بأقهزة الطالبح
مالحظة :تعتمد الخيارات المتاحة فم معالج الر ل علد نضع ناقهة مستخدم المعلم الذي حدوتهح
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أثناء تظميل ب اامج المعلم ،ايقوم ب اامج  NetSupport Schoolبت رح الشبكة بظثا عن الطالب المظدوينح نايتم
ع ض راالة الت رح أثناء البظثح يتم ع ض رموز الكمبيوت ات العميلة فم "ذطار التظكم"ح ايميز رمز تظذي
ااقهزة التم تعذر عليها االت الح ح ي المانس فوو ال مز لع ض ابا فشل االت الح
مالحظة :ذذا قمت بتظديد اوع الت خيص ’طالب  Chromeفقط‘ أن ’طالب الكمبيوت ات اللوحية فقط‘ أثناء تن يا
الوحدة النمطية لب اامج المعلم لر  ،NetSupport Schoolفسيتم ذظهار الميزات المتاحة له الء الطالبح
يمكنك ذوخال أن تغيي تراصيل الدرس للر ل الظالم فم ط يقة الع ض "عاوي"ح يمكن ت غي هذا الجزء بالنق
فوو الزر ح
مالحظة :لمنع ات ال الوحدة الرنية تلقائيا بمظطة عمل المعلم ،تأكد من تن يا الكمبيوت العميل لر NetSupport
 Schoolناضبط الخيار "تمكين ذق ار المستخدم بالعلم" فم منسإ ذعداوات الكمبيوت العميلح ايكو من

الض نرة تأكيد االت ال قبل حدنثهح
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االتصال بالطالب
يسمح ’معالج الر ل‘ للمعلم باختيار نضع االت ال اافضل مالئمة لمتطلباتهح يتم ع ض ’معالج الر ل‘ عند بدء
ب اامج المعلم أنل م ة نعند ذعاوة تشغيل أحد الر ولح نيمكنك أيضا تظديد كيرية االت ال بالطالب نضبط تلك
اإلعداوات فم ’ذعداو المعلم‘ ،اخت {مدراة}{ذعداو – اختيار الطالا} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
ناائل االت ال المتوف ة هم:
وضع الغرفة
االت ال بأقهزة كمبيوت الطالب حسا الغ فةح
وضع جهاز الكمبيوتر
االت ال بقائمة ثابتة من أقهزة كمبيوت ات الطالب حسا اام الجهازح
وضع المستخدم
االت ال بقائمة ثابتة من الطالب (حسا اام المستخدم المسجل للدخول)ح
وضع التصفح
ت رح الشبكة ناالت ال بأقهزة الطالب ذات اام قهاز معينح
وضع SIS
االت ال ببي ة  SISلديك بااتخدام  OneRosterأن الغ ف الدرااية لرGoogle
ااالوب االفت اضم ’االت ال بالطالب فم الغ فة‘ح
مالحظة:
• ذذا لم تتوف مظطة عمل فم التوقيت الذي تم تشغيل المعلم فيه ،فيمكنك االت ال بها فيما بعد بالنق فوو ال مز
’ذوارة الر ل‘ فم يط ااونات ثم ااق فوو ’تظديث‘ح اا ذعداو  NetSupport Schoolلت رح الشبكات
الر عية للظ ول علد مزيد من المعلوماتح
• ذذا تم ذعداو ’بوابة/خاوم االام‘ ،فسوف يستخدم ب اامج المعلم التراصيل المسجلة هنا بدال من ذق اء ت رح عب
الشبكةح
• ايميز رمز تظذي ااقهزة التم تعذر عليها االت الح ح ي المانس فوو ال مز لع ض ابا فشل االت الح
• يمكن ع ض راالة علد مظطة عمل كمبيوت عميل عند ذق اء ات ال عند الض نرةح اا عالمة التبويا
"ذعداو الطالبح
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معالج الفصل
يمكنك ’معالج الر ل‘ من ذوخال الخ ائص العامة احد الدرنس ناختيار كيرية تظديد موقع الطالب ناالت ال بهمح
يمكنك ذاشاء ف ول متعدوة بااتخدام أااليا ات ال متعدوةح ثم يمكن حين ذ تظميلها فم بداية الدرس نيمكنك االت ال
بس عة بأقهزة الطالبح
مالحظة :تعتمد الخيارات المع نضة علد نضع ناقهة مستخدم ب اامج المعلم الذي حدوته عند بدء التشغيلح

تفاصيل الدرس
نيتوف لك الخيار إلوخال اام الطالا نعنوا الدرس نأهداف الدرس ناتائجهح ذذا تم ذكمال تلك التراصيل ،فستشكل
قزءا من اجل الطالا نايتم ع ضها فم يط أونات الطالاح
مالحظة :اوف يتوف حقل اام مستخدم المدرس فقط عند االت ال بوضع SISح حدو اام المدرس المطلوب من
القائمة المنسدلة ،ات ه قائمة بالغ ف الدرااية فم االت ال باللوحةح
ما هو وقت انتهاء الدرس؟
أوخل الزمن الم او ذاهاء الر ل فيه ،اي ه م قت أثناء تقدم الدرسح ذذا كنت ال ت يد تظديد زمن للدرس ،فقم بتمكين
الخيار "ورس مرتوح"ح
االتصال بـ
حدو أالوب تظديد موقع الطالب ناالت ال بهمح
ااق فوو ’قديد‘ إلاشاء أالوب ات ال للر ل لديكح اي ه م بع الظوار ’تظديد نضع البدء‘ :يمكنك االت ال
حسا الغ فة أن قائمة أاماء ااقهزة أن قائمة أاماء وخول الطالب أن ت رح الشبكة المظليةح
مالحظة :لالت ال بااتخدام الوضع  ،SISيجا النق فوو "ذعداو"ح لمزيد من المعلومات ،اا
بااتخدام الوضع "SIS

"االت ال بالطالب

عند تظديد أالوب االت ال للر ل لديك ،ي ه فم ’معالج الر ل‘ نيتوف للتظديدح ااق اق ا مزونقا فوو الر ل
المطلوب أن حدو الر ل ثم ااق فوو "تظديد"ح
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لتعديل ف ل موقوو ،حدو الر ل المطلوب نااق فوو ’تظ ي ‘ح اوف ي ه م بع الظوار الخاص بأالوب االت ال
نيسمح لك بتعديل التراصيلح
لظذف ف ل ،حدو الر ل المطلوب نااق فوو ’ذزالة‘ح
تشغيل أجهزة
تشغيل قميع الكمبيوت ات عند االت ال حسا الغ فة أن أاماء أقهزة الكمبيوت ح
غرفة إضافية
من هنا ،يمكنك وخول غ فة ذضافية لالت ال بهاح يتم ع ض هذا الخيار فم حالة تظديد خيار المطالبة عند بدء
التشغيل فقط فم "منسإ ذعداوات المعلم" – "ذعداوات اختيار الطالا"ح
إنشاء يومية
السماح ببدء أن فتح يومية موقووة.
إنشاء تسجيل طالب
قبل بدء الدرس ،يمكنك مطالبة الطالب بالدخول بأامائهمح نايتم ع ضها علد قهاز المعلم بدال من أاماء ااقهزةح
عدم عرض مربع الحوار هذا مرة أخرى
بتظديد م بع الظوار هذا ،لن ي ه "معالج الر ل" عند البدءح
مالحظة :إلعاوة تنشيط "معالج الر ل" لل هور عند البدء ،اضبط الخيار "ع ض معالج الر ل" فم القسم البدء من
اإلعداوح
إعداد
يوف الوصول ذلد مجموعة من ذعداوات المعلم التم تسمح لك بتعيين ذعداوات الشبكة مثل ،تمكين خاوم االت ال لر
 NetSupportناختيار أالوب االت ال الم او ااتخدامهح
ااق فوو" ااتقال "لبدء الدرس .ناآل  ،اوف يت رح المعلم نيت ل بالطالب بااتخدام نضع االت ال المظدو .ذذا
طلبت من الطالب لتسجيل أامائهم ،اي ه م بع الظوار" تسجيل طالا".
التصال بالطالب عن طريق وضع الغرفة
يقدم  NetSupport Schoolط يقة ا يعة ناهلة لالت ال بااقهزة الموقووة فم غ فة .يسمح لك معالج البدء
السهل بتخ يص أقهزة كمبيوت لغ فة معينة ناش ب اامج المعلم ذلد هذه ااقهزة بس عة .فم بداية كل ورس ،يقوم
المدرس بتظديد الغ ف اابقة التظديد التم ي يد الطالب االت ال بها .كما يتوف للطالب المتجولين أيضا خيار
ة.
االت ال بالغ ف المخ
كما يمكن أيضا ذعداو الغ فة علد قهاز الطالا فم’ منسإ ذعداوات الكمبيوت العميل لر ‘.NetSupport School
االتصال باستخدام معالج الفصل
1ح فم’ معالج الر ل‘ ،حدو’ قديد‘.
2ح ااق فوو" نضع الغ فة".
3ح اي ه م بع الظوار" نضع الغ فة لرNetSupport School”.
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4ح
5ح
6ح
7ح
8ح

أوخل اام الغ فة المطلوب االت ال بها .يمكن وخول عدة غ ف (اف ل بين كل منها بعالمة  ،)+ايتم ذاشاء
ف ل يتضمن تلك الغ فح
لجعل هذا هو أالوب االت ال النشط ،حدو" قعل هذا أالوب االت ال النشط".
ااق فوو" موافإ".
اوف ي ه الر ل الجديد فم’ معالج الر ل ‘.ذذا لم تجعل هذا الر ل هو أالوب االت ال النشط ،فظدو الر ل
نااق فوو" تظديد "ثم ااق فوو" موافإ".
اوف يت رح المعلم للبظث عن قميع الطالب الموقووين ناالت ال بهم نع ض ال موز الخاصة بهم فم ذطار
التظكم.

االتصال باستخدام منسق إعدادات المعلم
1ح اخت }مدراة{}ذعداو{من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم.
2ح اخت }اختيار الطالا{.
3ح ااق فوو الخيار’ ات ال بالطالب فم الغ فة)الغ ف ( نأوخل الغ فة المطلوبة .يمكن وخول عدة غ ف (اف ل
بين كل منها بعالمة  ،)+ايتم ذاشاء ف ل يتضمن تلك الغ فح
4ح لالختيار من ضمن قائمة غ ف فم معالج الر ل ،ااق اختيار من قائمة الغ فح أوخل ااماء الغ ف المطلوبة
فاصال بين كل منها براصلةح
5ح للسماح للطالب باالاضمام ذلد الغ فة لديك ،ااق فوو قبول طالب التجوالح
6ح ااق فوو’ المطالبة بالبدء ‘ذذا أروت مطالبة المعلم بإوخال قيمة غ فة كل م ة يقوم فيها المعلم ببدء التشغيل.
7ح ااق فوو’ موافإ‘
8ح ااق فوو’ اعم ‘إلعاوة تهي ة منسإ ذعداوات المعلم.
9ح ايقوم المعلم باالت ال بالطالب الموقووين نع ض رموزهم فم ذطار التظكم.
مالحظة :ايتم ع ض رمز تظذي بجوار الطالب الذين تعذر عليهم االت ال .ح ي المانس فوو هذا ال مز ل ؤية
ابا فشل االت ال.
اتصال الطالب يدويًا بالغرفة
يمكن ذعداو لطالب التجوال ذما إلوخال الغ ف يدنيا أن االختيار من قائمة بالغ ف المتوف ة من رمز" الطالا "
الموقوو علد يط المهام .ذذا كا ال مز’ الطالا ‘مخريا فم يط المهام ،فسي ل الطالا قاورا علد ذوخال
الغ فة يدنيا عن ط يإ تشغيل الملف  setroom.exeالموقوو فم مجلد الب اامج علد قهاز الطالا.
مالحظة :حتد يتمكن طالا التجوال من االت ال بغ فة ،يجا ضما تظديد الخيار " قبول طالب التجوال" فم
منسإ ذعداوات المعلمح نبالنسبة لمنسإ ذعداوات الطالا ،فيجا تظديد أحد خياري التجوال؛ "هذا الكمبيوت
من النوع الجوال نقد يكو فم الغ ف التالية" أن "هذا الكمبيوت من النوع الجوال نايتم ذوخال غ فته
يدنيا" (حتد يتمكن الطالب من ااتع اض الغ ف المتوف ة ،حدو "ع ض كافة الغ ف المتوف ة)"
1ح

2ح
3ح
4ح
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يط المهام ناخت {تعليقات}{وخول/مغاورة

اخت ال مز "ب اامج الطالا لر  "NetSupport Schoolمن
الغ فة} من القائمة المنسدلة فم ذطار الطالاح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "الطالا" ناخت "دخول/مغادرة الغرفة"ح
اي ه م بع الظوار "وخول/مغاورة الغ فة" نبناءا علد الخيار المعين فم منسإ ذعداوات الطالا ،يمكن للطالا
ذوخال اام الغ فة المطلوبة ،ناختيار غ فة من القائمة المنسدلة ،أن مشاهدة الغ ف المتوف ةح
ااق فوو "موافإ" أن "وخول الغ فة"ح
ايت ل الطالا بالغ فة المظدوة ني ه علد نحدة تظكم المعلمح
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االتصال بالطالب باستخدام وضع التصفح
يسمح لك نضع الت رح بت رح الشبكة المظلية ناالت ال بجميع الطالب المتوف ين المتطابقين مع معيار البظث.
االتصال باستخدام معالج الفصل
 .1فم ’معالج الر ل‘ ،حدو ’قديد‘ح
 .2ااق فوو ’نضع الت رح‘ح
 .3اوف ي ه م بع الظوار ’ت رح ‘NetSupport Schoolح
 .4أوخل أنل بضعة أح ف من اام الكمبيوت العميل الم او االت ال به .علد ابيل المثال ،عند ذوخال" الر ل"،1
يتم االت ال بكافة مظطات العمل التم تبدأ أاماء مظطات العمل فيها بر" الر ل 1".مثل "،الر ل_1مظطة
العمل "1نالر ل_1مظطة العمل "2ذلخ .يمكن ااتخدام ااح ف الكبي ةح
 .5لتنشيط أالوب االت ال هذا ،حدو ’قعل هذا أالوب االت ال النشط‘ح
 .6ااق فوو" موافإ".
 .7اوف ي ه الر ل الجديد فم ’معالج الر ل‘ح ااق فوو ’موافإ‘ح
 .8اوف يت رح المعلم للبظث عن قميع الطالب الموقووين ناالت ال بهم نع ض ال موز الخاصة بهم فم ذطار
التظكمح
االتصال باستخدام منسق إعدادات المعلم
1ح اخت {مدراة}{ ذعداو} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
2ح اخت {اختيار الطالا}ح
3ح ااق فوو ت رح نات ل بالطالب الذين يبدءن بر :ناوخل أنل بضعة ح نف من أاماء الطالب الم او االت ال
بهم؛ يمكن ااتخدام ااح ف الكبي ةح يمكن ت ي هذا الظقل فارغا للبظث عن كافة الطالبح
4ح ااق فوو ’موافإ‘
5ح ااق فوو ’اعم‘ إلعاوة تهي ة منسإ ذعداوات المعلمح
6ح ايقوم المعلم باالت ال بالطالب الموقووين نع ض رموزهم فم ذطار التظكمح
االتصال بالطالب باستخدام وضع جهاز الكمبيوتر
يسمح لك’ نضع قهاز الكمبيوت ‘باالت ال بقائمة ثابتة من أقهزة الطالب حسا اام الجهاز .عند االت ال
بالطالب بااتخدام’ نضع قهاز الكمبيوت ‘ ،ايكو الطالب قزءا من القائمة الثابتة من أقهزة الكمبيوت .القائمة
الثابتة من أقهزة الكمبيوت هم قائمة الطالب المتوف ين التم يتم العثور عليها علد الشبكة.
االتصال باستخدام معالج الفصل
 .1فم ’معالج الر ل‘ ،حدو ’قديد‘ح
 .2ااق فوو ’نضع قهاز الكمبيوت ‘ح
 .3اوف ي ه م بع الظوار ’ذاشاء ف ل‘ح
 .4تظديد اام ننصف للر لح
 .5أوخل باوئة ااماء أقهزة الطالب فم م بع النص (ات كه فارغا للبظث عن قميع أقهزة الكمبيوت )ح
 .6ااق فوو" ت رح"ح
 .7ت ه كافة الكمبيوت ات العميلة المطابقة للباوئة فم القائمة "الطالب المتوف ن "ح
 .8حدو رمز الكمبيوت العميل ثم ااق فوو "ذضافة"ح
 .9لتنشيط أالوب االت ال هذا ،حدو ’قعل هذا أالوب االت ال النشط‘ح
 .10ااق فوو "موافإ"ح
 .11اوف ي ه الر ل الجديد فم ’معالج الر ل‘ح ااق فوو ’موافإ‘ح
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 .12اوف يت ل المعلم بالطالب المظدوين نع ض ال موز الخاصة بهم فم ذطار التظكم .تم ذضافة ه الء
الطالب اآل ذلد القائمة الثابتة من أقهزة الكمبيوت .
االتصال باستخدام منسق إعدادات المعلم
1ح اخت {مدراة}{ ذعداو} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
2ح اخت {اختيار الطالا}ح
3ح ااق فوو" االت ال بقائمة من الطالب".
4ح ااق فوو ’موافإ‘
5ح ااق فوو ’اعم‘ إلعاوة تهي ة منسإ ذعداوات المعلمح
6ح اوف ي ه "معالج الر ل" اتبع الخطوات أعاله فم "االت ال بااتخدام معالج الر ل"ح
إلزالة الطالب من القائمة الثابتة ألجهزة الكمبيوتر
 .1اخت {مدراة}{ذوارة الر ل -تعديل الر ل} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز ’ذوارة الر ل‘ فم يط ااونات نحدو ’تعديل الر ل‘ح
 .2اوف ي ه م بع الظوار ’تعديل الر ل‘ح
 .3حدو ال مز ’الطالا‘ من القائمة ’الطالب فم الر ل‘ح
 .4ااق فوو ’ذزالة‘ح
 .5يتوف اآل الطالا لكنه ليس قزءا من القائمة الثابتة اقهزة الكمبيوت ح
 .6ااق فوو ’موافإ‘ح
 .7ايتم ذزالة رمز الطالا من ذطار التظكمح
مالحظة :إلعاوة االت ال بالطالا الذي تم ذزالته ،يجا الت رح بظثا عنه نذضافته ذلد القائمة ’الطالب فم الر ل‘ح
االتصال بالطالب باستخدام ’وضع المستخدم‘
يسمح لك ’نضع المستخدم‘ باالت ال بقائمة ثابتة من الطالب حسا اام المستخدم المسجل للدخولح عند االت ال
بالطالب بااتخدام ’نضع المستخدم‘ اوف ي بح الطالب قزءا من قائمة ثابتة من المستخدمينح القائمة الثابتة من
المستخدمين هم قائمة بالطالب المتوف ين الذين تم العثور عليهم علد الشبكةح
االتصال باستخدام معالج الفصل
 .1فم ’معالج الر ل‘ ،حدو ’قديد‘ح
 .2ااق فوو ’نضع المستخدم‘
 .3اوف ي ه م بع الظوار ’ذاشاء ف ل‘ح
 .4تظديد اام ننصف للر لح
 .5أوخل أاماء وخول الطالب ،كل طالا علد اط ح
 .6لتنشيط أالوب االت ال هذا ،حدو ’قعل هذا أالوب االت ال النشط‘ح
 .7ااق فوو "موافإ"ح
 .8اوف ي ه الر ل الجديد فم ’معالج الر ل‘ح ااق فوو ’موافإ‘ح
 .9اوف يت رح المعلم عن الطالب ناالت ال بهم نع ض ال موز الخاصة بهم فم ذطار التظكمح تم اآل ذضافة

الطالب ذلد القائمة الثابتة من المستخدمينح
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االتصال باستخدام منسق إعدادات المعلم
1ح اخت {مدراة}{ ذعداو} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
2ح اخت {اختيار الطالا}ح
3ح ااق فوو" االت ال بقائمة من الطالب "ثم ااق فوو" هذه قائمة أاماء مستخدم الطالب".
4ح ااق فوو ’موافإ‘
5ح ااق فوو ’اعم‘ إلعاوة تهي ة منسإ ذعداوات المعلمح
6ح اوف ي ه "معالج الر ل" اتبع الخطوات أعاله فم "االت ال بااتخدام معالج الر ل"ح
لتعديل الطالب في القائمة الثابتة من المستخدمين
 .1اخت {مدراة}{ذوارة الر ل -تعديل الر ل} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز ’ذوارة الر ل‘ فم يط ااونات نحدو ’تعديل الر ل‘ح
 .2اوف ي ه م بع الظوار ’تعديل الر ل‘ح
 .3احذف أاماء وخول الطالب المطلوبة من القائمة أن قم بإضافتهاح
 .4ااق فوو "موافإ"ح
االتصال بالطالب استخدام الوضع SIS
يقدم ب اامج  NetSupport Schoolالتكامل المبا مع  SISبااتخدام الغ ف الدرااية لر  Googleن
 ،OneRosterنيسمح لك بالوصول اآلام ذلد الغ ف الدرااية لر  SISنحسابات الطالب عند بدء ح ة ورااية
تدار بوااطة NetSupportح
مالحظة :يجا تن يا خاوم االت ال لر  NetSupportعلد خاوم  Windowsالاتخدام هذا ااالوبح
إعداد خادم االتصال لـ NetSupport
1ح ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "خاوم االت ال لر  "NetSupportفم يط المهام نحدو "ذعداو" خاوم
االت ال"ح
2ح اخت عالمة التبويا "ف ول"ح أوخل "مع ف المستأق  "OneRosterنمرتاح /APIأما NetSupport
 Schoolذن ال لة ،ثم ت رح للوصول ذلد ملرات  OneRosterذات االمتداو  ،CSVأن ذذا كنت تستخدم
الغ ف الدرااية لر  ،Googleفت رح للوصول ذلد ملف  JSONثم اجل الدخول ذلد Google G Suite
ب الحيات مس نل (ااق هنا لمزيد من المعلومات عن كيرية ذعداو مش نع غ ف ورااية لر  Googleنذاشاء
ملرات  JSONالمطلوبة)ح
مالحظة :ايكو من الض نري ذاشاء مرتاح خاوم ات ال نذوخاله أيضا علد كل من قهازي المعلم نالطالاح
3ح افتح ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolنفم معالج الر ل ،ااق فوو "ذ‘عداو"ح
4ح فم اإلعداوات الالالكية ن بكة المعلم ،اخت استخدام خادم االسم واالتصال ،ااق فوو إعدادات نأوخل عنوا
ب نتوكول اإلات ات لخاوم االت ال ،نالمنرذ نالمرتاح الذي تم ذاشاؤهح
5ح ااق فوو "موافإ"ح
االتصال بالطالب
1ح فم معالج الر ل ،ااق فوو "ذعداو"ح
2ح فم ذعداوات اختيار الطالا ،اخت "االت ال بر  "SISنحدو اام المدراة المطلوبة من القائمة المنسدلةح
3ح ااق فوو "موافإ"ح
4ح اخت المدرس المطلوب من قائمة المدراية المنسدلةح
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5ح ات ه قائمة بالر ول المتوف ةح ااق اق ا مزونقا فوو الر ل المطلوبح ذذا كاات القائمة المع نضة تتضمن
المطلوب ،فااق فوو زر ط يقة االاتع اض
أاماء ف ول متشابهة أن مك رة ،بما ي عا تظديد العن
"تراصيل" لمشاهدة المعلومات اإلضافيةح ايتم ااتي او أعمدة "الموقع" ن"المدو" الخاصة بالدرس ذذا تم تعيينها
فم البيااات الخاصة بكح
6ح ايت رح المعلم بظثا عن ناالت ال بالطالب الموقووين نع ض رموزهم فم ذطار التظكمح
مالحظة:
• ذذا كنت تستخدم  ،Active Directoryايتم تعب ة الظقل "اام مستخدم المدرس" فم معالج الر ل باام
المستخدم المسجل للدخول نايتم ع ض قائمة بالر ول المتاحةح يمكنك التبديل ذلد مدرس آخ من القائمة
المنسدلة أن النق فوو "ذعداو" ناختيار اام مدراة أخ ى من "نضع "SISح
• ذذا كا لديك تكامل مع الغ ف الدرااية لر  Googleنهناي صورة م تبطة بظساب الطالا ،فسيتم ع ضها بدال
من رمز الطالا القياامح إليقاف تشغيل هذه الخاصية ،اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم
– المعلم} من القائمة المنسدلة اارل بإطار التظكم نامسح م بع االختيار ”ع ض صور الطالا من الغ ف
الدرااية لر "Googleح
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قوائم الفصل
يتوف لك من خالل  NetSupport Schoolخيار ذاشاء قوائم الر ل ،بما يوف لك ط يقة ا يعة نمناابة لظرك عدة
قوائم ف ل لجميع الر ول المختلرةح حين ذ يمكن تظميل "قائمة الر ل" عند بدائة تشغيل ورس نيمكنك االت ال
بجهاز الطالا بشكل ا يعح
يتم ذاشاء قوائم الر ول تلقائيا عند ااتخدام ’نضع قهاز الكمبيوت ‘ ،أن ’نضع المستخدم‘ح يمكنك التبديل بين هذين
الوضعين فم ‘منسإ ذعداوات المعلم لر ’NetSupport Schoolح
مالحظة :يمكن ااتخدام ااواة المساعدة لسط اانام إلاشاء قوائم الر ل خارج ب اامج المعلمح يقوم "معالج قوائم
الر ل" بتمكينك من ذاتاج قوائم ف ل مقدما ااتناوا ذلد البيااات التم تم توفي ها من الم در م در
خارقم يتم تن يا الملف  classlistprocessor.exeفم مجلد الب اامج مع مالح ة ارحة لكيرية ااتخدامه،

classlistprocessordocumentation.txtح

إلنهاء قائمة فصل:
1ح اخت {مدراة}{ ذوارة الر ل  -ذاهاء ف ل } من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز ’ذوارة‘ فم يط ااونات ثم حدو ’ذاهاء ف ل‘ح
2ح ايتم ذاهاء الر ل الظالم ني ه "معالج الر ل" متيظا لك بدء ورس قديدح
مالحظات:
• لن يتمكن قهاز المعلم من ذاشاء قوائم ف ل قديدة ما لم يكن له صالحيات الكتابة ذلد المجلد "قوائم الر ل"ح
• نيمكنك تظديد موقع قوائم الر ل لتخزينها بااتخدام مرتاح السجل التالم ثم تظديد الموقع؛
Files\Classlist
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Productive Computer
]Insight\PCICTL\ConfigList\Standard
""Files\\Classlist"="C:\\Temp
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إطار التحكم
إطار التحكم هو الواجهة الرئيسية لـ:
•
•
•
•
•

ذعداو التظكم؛
االت ال بالكمبيوت ات العميلة؛
صيااة معلومات الكمبيوت ات العميلة؛
تظديد الكمبيوت ات العميلة الم او العمل معها؛
تظديد المهام الم او تنريذهاح

شريط العنوان
يشي ذلد "ذطار التظكم" الذي تعمل به حاليا مع ع ض اام مظطة عمل التظكم لب اامج NetSupport Schoolح
شريط القوائم
يتضمن " يط القوائم" السلة من القوائم المنسدلة التم يمكن ااتخدامها للوصول ذلد ااونات المختلرة نأونات
اإلعداو المساعدةح يمكن ااتخدام هذه القوائم لتظديد الكمبيوت ات العميلة الم او العمل معها باإلضافة ذلد صيااة
الكمبيوت ات العميلة نتن يمها فم مجموعات عملح
شريط األدوات
فوو أحد ال موز ،يتم
يتضمن " يط ااونات" اخت ارات للمهام نااونات المستخدمة بكث ةح عند نضع الم
فوو الوظيرة الخاصة بهح نللتسهيل ،تم تجميع الميزات ذات الوظائف المتشابهة فم ارس رمز
ع ض نصف مخت
يط ااونات ،مثل ع ض ،ع ض الريديو ،ع ض ملرات اإلعاوةح نمع ذلك ،يمكن ذضافة هذه ال موز علد اار او
كما ترضلح
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اتتضمن بعا القوائم المنسدلة اارل مثبت صغي فم ااحية الزانية اليس ىح ي وي النق فوو هذا المثبت ذلد
تظويل القائمة ذلد ذطار عائم ،يتم ع ضه حتد تقوم بإغالو اإلطارح
لتخ يص "
"تخ يص"ح

يط ااونات" ،اخت {ع ض}{

يط ااونات  -تخ يص} أن ااق فوو "

يط ااونات" ناخت

يوف  NetSupportثالثة أنضاع الاتع اض ناقهة المستخدم :متقدم ،نالذي يوف الوصول الكامل ذلد قميع
ميزات  ،NetSupport Schoolن"متواط" الذي يوف الوصول ذلد الميزات اااااية نأونات التدريس المستخدمة
بشكل متك ر ،ن"اهل" ،نالذي يوف الوصول ذلد مجموعة م كزة من ميزات ذوارة الر ول الدراايةح يمكنك
التبديل بين الوضع "متقدم" ن"متواط" عن ط يإ النق علد ال مز الوضع "متوسط"/الوضع "متقدم" علد يط
ااوناتح ال يمكن تظديد الوضع "اهل" ذال عند بدء تشغيل نحدة تظكم المعلم أنالح
شريط العرض السريع
يتم ااتخدام يط "الع ض الس يع" للتبديل بين الكمبيوت ات العميلة المت لة حالياح ي وي النق فوو الزر الذي
يتضمن اام الكمبيوت العميل المطلوب ذلد تمكينك من ع ض ذطار الكمبيوت العميل مبا ةح
لتمكين/تعطيل يط "الع ض الس يع" ،اخت {ع ض}{ يط ااونات – ع ض ا يع}.
شريط الدرس
يسمح يط الدرس لك بإاشاء ورس نتوفي ااونات إلوارة الدرس بمج و البدء فم تشغيلهح اي
المعلم عن النشاط الظالم نالزمن المتبقمح
لتمكين/تعطيل "

يط الدرس" ،اخت {ااتع اض}{

يط ااونات -

د

يط التقدم

يط الدرس}

شريط المجموعة
ال ت ه مجموعة "الكل" علد يط ااونات ذال عند ذاشاء مجموعة من الكمبيوت ات العميلة المع فةح نبمج و
تع يرها ،اي ه اام المجموعة مع عدو ااعضاء نت بح رموز أونات المجموعة اشطة بالكامل ،نبذلك يمكنك
ذضافة خ ائص المجموعة أن حذفها أن تغيي هاح
مع تظديد مجموعة الطالب المطلوبة ،يمكن تغيي خ ائص مثل االام المع نض نصورة ال مز
باختيار{مجموعة}{تخ يص} أن {مجموعة}{خ ائص} من القائمة المنسدلة فم ذطار قهاز التظكمح
لتمكين/تعطيل "

يط المجموعة" ،اخت {ع ض}{

يط ااونات –

يط المجموعة}

عرض القوائم

يع ض "ع ض القوائم" الكمبيوت ات العميلة أن المجموعات المت لة حالياح يمكنك تبديل نضع الع ض بين ال موز
الكبي ة نال غي ة نالقوائم نالع ض المر لح من القائمة المنسدلة {ع ض} فم "ذطار التظكم"ح
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عند تظ يك المانس فوو رمز طالا ،يتم ع ض تراصيل قهاز الطالاح
يمكن تغيي خ ائص قهاز الطالا ،مثل اام الع ض ،بتظديد {الطالا}{خ ائص} من القائمة المنسدلة بإطار
التظكمح نيمكن تخ يص صورة رمز الطالا؛ اخت {طالا}{تخ يص} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
مالحظة :يمكن أيضا تخ يص أاماء الطالب بااتخدام الوظيرة "تسجيل طالا"ح
يمكن ع ض مستوى طاقة البطارية نحالة الشبكة الالالكية بجوار رمز الطالا فم حالة ااتخدام نضع االاتع اض
الم غ ات أن القائمةح يمكنك اختيار الم ات الم او ع ضها فم ذعداوات ناقهة مستخدم ب اامج المعلمح
يمكن ااتع اض "ع ض القائمة" فم أنضاع االاتع اض التالية:
االستعراض العادي
وضع المراقبة
استعراض الصوت
استعراض األسئلة واألجوبة
استعراض الويب
استعراض التطبيقات
استعراض الطالب
طريقة العرض "طباعة"
طريقة العرض "أجهزة"
استعراض لوح المعلومات

مالحظة :يمكنك تخ يص أنضاع االاتع اض المع نضة بالضغط علد زر المانس اايمن فم الجااا اايمن من
ذطار التظكم ثم النق فوو "تخ يص"ح
ااق فوو رموز بعينها علد الجااا اايمن من ذطار التظكم ،أن اخت {ااتع اض}{ااتع اض عاوي/الم اقبة/
أا لة نأقوبة/ال وت /الويا/التطبيقات/االاترتاء/طباعة/أقهزة/ااتع اض لوح المعلومات} من القائمة
المنسدلة فم "ذطار التظكم" لتغيي الوضعح نضع االاتع اض االفت اضم هو "ااتع اض عاوي"ح
مالحظة :يمكن ااتع اض م غ ات الطالب فم ا ة كاملة بالضغط علد الزر F11ح
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شريط الحالة
يتم ع ض يط "حالة التظكم" أارل "ذطار التظكم"ح ي ه حالة المعلم نأالوب االت ال الظالم نعدو الطالب
المت لين حاليا نعدو الطالب فم المجموعة المظدوةح ايتم أيضا ع ض قائمة الر ل الظالية نحالة اليومية عند
تمكينهماح
لتمكين/تعطيل

يط الظالة ،اخت {ااتع اض}{

يط الظالة}ح

الوضع "متوسط"
يوفراNetSupport Schoolاثلثةاأوضاعالعرضاواجهةاالمستخدماالخاصةابال امعلم:امتقدماومتوسطاوسه ال.ايوفرا
الوضعا"متقد ام"االوصولاالكاملاإلىاجميعاميزاتاووظائفا.NetSupport Schoolايوفراالوضعا"متوسط ا"ا
الوصولاإلىاالميزاتااألساسيةاوأدواتاالتدريساالمستخدمةابشكلامتكرر.ايوفراالوضعا ا"سهل ا"االوصولاإلىا
مجموعةامركزةامناميزاتاإدارةاالفصولاالدراسيةااللزمةاللحفاظاعلىاالسيطرةاعلىاالفصلا .ا

ا
استخدام الوضع "متوسط"
1ح ابدأ تشغيل نحدة التظكم بالمعلم لر NetSupport Schoolح
ح
2ح ااق فوو
3ح ااق فوو "ابدأ"ح
4ح أوخل التراصيل المطلوبة فم معالج الر ل ،ناخت الر ل الم او االت ال به نااق فوو "موافق"ح
5ح ايتم تظميل نحدة التظكم بالمعلم فم الوضع "متواط"ح
للتبديل بين وضعي استعراض واجهة المستخدم
1ح حدو {ااتع اض} {الوضع متواط} من القائمة المنسدلة اارل بإطار التظكمح
2ح ايتم ع ض عالمة خض اء بجوار الوضع "متوسط" لإل ارة عندما تكو فم هذا الوضعح
أن
1ح ااق فوو ال مز الوضع "متوسط"/الوضع "متقدم" علد

يط ااوناتح
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مالحظة :يمكنك فقط تظديد الوضع "اهل" عند بدء تشغيل نحدة التظكم بالمعلم أنالح
بشكل افت اضم ،تكو أنضاع االاتع اض المتاحة فم الوضع "متواط" هم:
•
•
•
•
•

نضع الم اقبة
م اقبة الويا
م اقبة التطبيقات
ااترتاء الطالب
م اقبة الطباعة

مالحظة :لتخ يص أنضاع الع ض ،ااق بزر المانس اايمن علد الجااا اايمن من ذطار التظكم نااق فوو
"تخ يص"ح
بشكل افت اضم ،الميزات المتوف ة علد
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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يط ااونات فم الوضع "متواط" هم:

ااتع اض الطالب
اقل الملرات
قرل/ذلغاء قرل لوحة مراتيح/مانس الطالب
تعيين مستوى الوصول ذلد الويا
ع ض
تشغيل/ذيقاف تشغيل الطالب
وخول الطالب
خ نج الطالب
مالح ات الطالب نحالتهم المزاقية
ذراال راالة
مظاوثة
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الوضع "سهل"
يوفراNetSupport Schoolاثلثةاأوضاعالعرضاواجهةاالمستخدماالخاصةابالمعلم:امتقدماومتوسطاوسه ال.ايوفرا
الوضعا"متقد ام"االوصولاالكاملاإلىاجميعاميزاتاووظائفا.NetSupport Schoolايوفراالوضعا"متوسط ا"ا
الوصولاإلىاالميزاتااألساسيةاوأدواتاالتدريساالمستخدمةابشكلامتكرر.ايوفراالوضعا ا"سهل ا"االوصولاإلىا
مجموعةامركزةامناميزاتاإدارةاالفصولاالدراسيةااللزمةاللحفاظاعلىاالسيطرةاعلىاالفصلا.

استخدام الوضع "سهل"
اابدأ تشغيل نحدة التظكم بالمعلم لر NetSupport Schoolح
ح
1ح ااق فوو
2ح ااق فوو "ابدأ"ح
3ح أوخل التراصيل المطلوبة فم معالج الر ل ،ناخت الر ل الم او االت ال به نااق فوو "موافق"ح
4ح ات ه لوحة تظكم بالمعلم فم الوضع "اهل"ح
5ح من هنا ،يمكنك رؤية عدو الطالب فم الر ل لديك نالوصول ذلد الميزات من خالل النق علد ال مز المطلوبح
ااق فوو "تشغيل" لتشغيل أقهزة الطالبح يمكنك طلا أاماء الطالب بالنق فوو "الحصول على أسماء
الطالب"ح إلاهاء الر ل نبدء ف ل قديد ،ااق فوو إنهاء الفصلح ااق فوو "ذاهاء" إلاهاء نحدة تظكم بالمعلمح
الميزات المتوف ة فم الوضع "اهل" هم:
•
•
•
•
•
•
•

قرل/ذلغاء قرل لوحة مراتيح/مانس الطالب
تعتيم ا ات الطالب
تشغيل أقهزة الطالب
قرل الوصول ذلد اإلات ات بالكامل
مالح ات الطالب نحالتهم المزاقية
مشاهدة طلبات مساعدة الطالب
الظ ول علد أاماء الطالب
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شريط أدوات المعلم
يوف أيضا يط أونات المعلم ،تراصيل عن الدرس الظالم للمعلم للوصول ذلد نظائف ب اامج NetSupport
Schoolال ئيسية عند ت غي ب اامج المعلم .يمكن للمعلم كتم ال وت علد قميع أقهزة الطالب ،نذضافة
مالح ات ذلد يومية الطالا ،نالم اقبة نالمظاوثة نذراال راائل ناإلعال نالع ض نقرل/ذلغاء قرل أقهزة الطالب
نتعتيم ا ات الطالب نح الوصول ذلد اإلات ات نذلك بالنق فوو ال مز المطلوب .عند تكبي ب اامج المعلم،
ايتم ذخراء يط أونات المعلم نيتم ع ض أي ذعداوات تم تطبيقها فم ذطار التظكم.
مالحظة :يمكن تكبي ب اامج المعلم بالنق المزونج فوو رمز ’المعلم لر  ‘NetSupport Schoolالموقوو علد
اطح المكتاح
لتعطيل يط أونات المعلم ،اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – واجهة المستخدم} من القائمة المنسدلة فم
ذطار التظكم نألغم اختيار "ع ض يط أونات المعلم عند الت غي ح
مالحظة :كما يوقد
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دخول الطالب تلقائيًا
ذذا تم ااتخدام ا ام تسمية عام اقهزة الر ل الدراام ،فيمكنك تسجيل وخول الطالب تلقائيا لتوفي الوقت عند بدء
الر لح
لدخول أجهزة الطالب تلقائ ًيا:
1ح حدو قهاز الطالا الم او وخولهح
2ح اخت {طالا} {ذوارة الطاقة  -وخول} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز ’ذوارة‘ علد يط أونات قهاز التظكم ناخت ’وخول‘ح
3ح اي ه م بع الظوار ’وخول تلقائم‘ح

4ح أوخل اام المستخدم نكلمة الم نر نالمجال نااق فوو ’وخول‘ح اي ه اام المستخدم بمج و اجاح الدخولح
5ح يمكنك أيضا ااتع اض ا ات الطالب من م بع الظوار هذا ،نتظديد الطالا الم او نالنق فوو "ااتع اض"ح
6ح انقر فوق "إغالق" عند االنتهاء.
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تسجيل طالب
يعرضابرنامجا NetSupport Schoolافتراضيًاااسمامحطةاعميلا"الكمبيوتراالعميل"افيا"إطاراالتحكم" .ومعا
ذلك،اقداتريداأحيانًااقياماالتحكمابعرضااالسماالحقيقياللطالباوطلبامعلوماتاإضافيةا .ا
يسمح الخيار "تسجيل طالا" للمعلم بس ال الطالب عن ببياااتهمح
ضااتغييرااسمامحطةاعملا"لكمبيوتراالعميل"ابتحريرا"تراصيل خ ائص الكمبيوت العميل"ا.
مالحظة :يمكنكاأي ً
لمطالبة الطالب بالدخول:
1ح إذااكاناهناكاتفاصيلاطالبامعينةامطلوبة،افحددارمزاالكمبيوتراالعميلافيا"إطاراالتحكم".ا وكبديل،المطالبةا
جميعاالطلباالمتصلين،ااتركاالرموزادوناتحديد.ا
2ح اخترا{مدرسة}{تسجيلاطالب}امناالقائمةاالمنسدلةافيا"إطاراالتحكم".ا
أو
انقرافوقاالرمزا"تسجيلاطالب"االموجوداعلىاشريطااألدواتا.
3ح حددا"دخول"امناالخياراتاالمتاحةا.
4ح سيظهرام بع الظوار "تسجيل طالا" .يمكناللمعلماتحديداالمعلوماتاالتيايجباعلىاالطالباإكمالهاا.
مالحظة :اي ه "تسجيل طالا" أيضا ذذا حدوت الخيار "ذاشاء تسجيل طالا" فم "معالج الر ل"ح
مربع الحوار "تسجيل طالب"
يسمح م بع الظوار هذا للمعلم بإاشاء اموذج تسجيل مخ ص ،نالذي ايطالا الطالب بالتراصيل الخاصة بهمح
نيمكن للمعلم أيضا عن ط يإ تظديد أحد اااماء بالتعامل مع الطالب بااتخدام خياري "ااتع اض" ن"مظاوثة"ح
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تفاصيل الفصل
عند الض نرة ،يمكن تضمين اام المدرس نعنوا الدرس نرقم الغ فة نأهداف الدرس فم ااتمارة التسجيل الم الة
ذلد الطالبح ايتم ذكمال تلك التراصيل ذذا قمت بالرعل بإوخالها فم معالج الر ل.
مالحظة :نضع بدء التشغيل االفت اضم هو ’االت ال بالطالب فم الغ فة‘ح فم هذا الوضع يع ض الظقل ’الغ فة‘
الغ فة المظدوة عند بدء التشغيل نال يمكن تغيي هاح
تفاصيل الطالب المطلوبة
ضااإضافةاحقلينامخصصيناإلىاالنموذج.ا
تحديداالتفاصيلاالمطلوبةامناالطالب .يمكنكاأي ً
مالحظة :ذذا لم يتم تظديد الخيار "اام مستخدم الدخول" ،فسيتم ع ض االام اانل ناام العائلة باللو ال ماوي
الراتح ،نيستخدم اام الطالا تلقائيا بشكل افت اضم فم اام الدخولح
حفظ التسجيل تلقائ ًيا
يمكنااستعراضاتفاصيلاتسجيلاالطلبافياتقرير،الكناسيتمافقداناذلكاعنداقياماالتحكمابقطعااالتصال.ا إذااأردتا
تخزينانسخةامناالتقرير،افحدداهذااالخيار .ستتمامطالبتكابإدخالااسماللملفاوالموقعاوتنسيقاالملفا ا(CSVاأوا
HTMLاأوا XMLا)
انقرافوقاتسجيل إلرسالاالنموذجاإلىاأجهزةاالطلب .يمكنكامراقبةامستوىاالتقدماأثناءااستجابةاالطلب .انقرافوقا
"إغلق"اعندادخولاجميعاالطلب،اسيعرضارمزاالكمبيوتراالعميلاالموجودافيا"إطاراالتحكم"ااالسماالمسجل"ا .ا

ا
خروج
فيانهايةاجلسةاالعمل،ايمكناإعادةاتعيينا"أسماءاالكمبيوتراتاالعميلة"اباستخداماالخيارا"خروج".ا
1ح اخترا{مدرسة}{تسجيلاطالب}امناالقائمةاالمنسدلةافيا"إطاراالتحكم"ا.
أو
انقرافوقاالرمزا"تسجيلاطالب"االموجوداعلىاشريطااألدواتا.
2ح احددا"خروج"امناالخياراتاالمتاحة .أكداالرغبةافياإلغاءاتسجيلاالطلبا.
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تقرير التسجيل
يمكن ع ض تراصيل ااتخدام الطابعة نتسجيل الطالا فم تق ي لكن ايتم فقدااه عند قيام التظكم بقطع االت الح
1ح اخترا{مدرسة}{تسجيلاطالب}امناالقائمةاالمنسدلةافيا"إطاراالتحكم".ا
أو
انقرافوقاالرمزا"تسجيلاطالب"االموجوداعلىاشريطااألدواتا.
2ح حددا"تقريراالتسجيل"امناالخياراتاالمتاحةا.

مالحظة:
• إذااأردتاتخزينانسخةامناالتقرير،افتأكدامناتمكيناالخيارا"حفظاتلقائياللسجل"االموجوداعلىام بع الظوار
"تسجيل طالا" اعنداالمطالبةابتفاصيلاالطالب.ا يمكناتخزيناالتقريرابتنسيقاCSVاأواHTMLاأواXMLا.
• لطباعة اسخة من التق ي بس عة ،ااق فوو ال مز "تسجيل طالا" ثم ااق فوو "طباعة ا يعة"ح
لعرض اسم دخول الطالب
عند تسجيل تراصيل الطالا ،بدال من مطالبتهم بأامائهم الظقيقية ،يمكن ااتخدام أاماء الدخول افت اضياح
1ح اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم -معلم} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح اخت " ع ض أاماء المستخدم للطالا"ح
3ح ثم ااق علد "موافإ"ح
لحفظ اسم دخول الطالب
قمابتمكيناهذااالخيارالتخزينااسمادخولاالطلبابشكلادائم.ا
1ح اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح اخترا"تذكرااسماالمستخدم/الدخولاللطالب"ا.
3ح ااق فوو "موافإ"ح
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العمل مع تصميمات غرف الدراسة
يمكنك ذعاوة ت تيا رموز الكمبيوت ات العميلة فم ع ض القائمة فم التظكم نذلك بمج و تظديد ذحدى الغ ف
الدرااية أن المجموعاتح يمكن أيضا ذضافة صورة خلرية لتخ يص "ااتع اض التظكم" بشكل أكث ح
عند ااتخدام الوضع ’الغ فة‘ ايتم حرك مخطط الغ فة تلقائيا مقابل الغ فة المظدوةح عند بدء ب اامج المعلم نتظديد
الغ فة ،يتم تظميل المخطط تلقائياح

لترتيب الرموز
1ح حدو رمز الكمبيوت العميل نااظبه ذلد الموقع الم اوح
مالحظة :للظ ول علد معلومات حول كيرية حرك نتظميل المخططات عندما ال تكو فم الوضع "الغ فة" ،ترضل
بزيارة  Knowledge Baseالخاصة بنا نم اقعة المقال Changes to the layout functionality
( when using Room modeالتغيي ات فم نظيرة المخطط عند ااتخدام الوضع "الغ فة")ح
لقفل مخطط
1ح رتا رموز الكمبيوت ات العميلة فم المواضع المطلوبةح
2ح اخت {المخطط}{قرل المخطط} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
3ح ايتم تثبيت رموز الكمبيوت ات العميلة فم موضعها نيتعذر اقلهاح
مالحظة :يمكن طباعة مخطط غ فة الر ل الظالم ،اخت {المخطط}{طباعة المخطط} من القائمة المنسدلة فم
ذطار التظكمح
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ضبط خلفية
كما يمكنك تن يم مواقع رموز الكمبيوت ات العميلة فم "ع ض قائمة التظكم" لع ض ت ميم الغ فة الدرااية ،يمكنك
أيضا اختيار صور بديلة لتزيين الخلرية نتظسين ت ميم ال موزح
مالحظة :تدعم مخططات الخلرية ال ور التم بتنسيإ  BMPن PNGنالشرافةح
لتعيين خلفية
1ح اخت {ت ميم – ضبط الخلرية} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار ‘ضبط الخلرية’.

3ح
4ح
5ح
6ح

NetSupport Schoolح يتم توفي معاينة لل ورة المظدوةح
اخت موضع ال ورة علد الع ض لتظديد موضع ال ورةح ذذا حدوت "متجااا" يمكنك أيضا اختيار
توايط رموز الكمبيوت العميل علد ال ورةح
ذذا لزم ،فظدو "لو الخلرية"ح
ااق علد "موافإ" إلضافة الخلرية ذلد ذطار التظكمح

ذذا كنت ت غا فم مسح الخلرية المظدوة حاليا ،فاخت {ت ميم – مسح الخلرية}ح
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إدارة الطاقة
يعادلااستهلكاالطاقةاإلىاحداكبي اراتوليداالحرارةاوزيادةااستهلكاالطاق اة.امعامليينامحطاتاالعملاالمستخدمة،ا
تاداخلانفساالشركةاأواالمدرسة،القدازادتاالرغبةافياالحفاظاعلىاالطاقةامناكونهاامسألةا
وأحيانااتواجداالمئا ا
ثانوية،اوأصبحتاقضيةارئيسيةاخللاالسنواتاالعشراالماضيةا .ا
ا
قاأجزاءا
قاإغل ا
جاللحدامنااستهلكاالنظاماللطاقة.اوهياتعملاعناطري ا
نااألجهزةاوالبرام ا
إدارةاالطاقةاهياتقني اةاتمك ا
تامناالتوقف،اوهذاايعنياأنامحطةاالعملاعلىااستعداداللعملاعندمااتكوناموجودًااوالحفاظا
منااألجهزةاخللافترا ا
علىاالطاقةاعنداعدماالتواجد.
تشغيل كمبيوتر عميل
لتشغيل كمبيوت عميل لر  ،NetSupport Schoolيظا أ تظتوي مظطة العمل علد مظول بكة ات ال Wake-on-
 LANن BIOSالذي ايقوم بدعم المظول (راقع نثائإ مظول بكة االت ال لمزيد من المعلومات) كما يجا أ يكو
الكمبيوت العميل مع نفا للتظكمح يقوم التظكم بإراال حزمة  Wake-on-LANذلد مظول بكة ات ال الكمبيوت
العميل التم تطلا من مظطة العمل القيام بالتشغيلح
لتشغيل كمبيوتر عميل لـ NetSupport School

1ح حدو رمز (رموز) الكمبيوت العميل الذي ت يد تشغيلهح
2ح اخت {طالا}{ذوارة الطاقة – تشغيل} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز " ذوارة " الموقوو علد يط أونات "التظكم" ناخت "تشغيل أقهزة"ح
3ح ايتم حين ذ تشغيل مظطات عمل الكمبيوت ات العميلةح
إيقاف تشغيل كمبيوتر عميل
يستخدم  NetSupport Schoolميزات "ذوارة الطاقة المتقدمة" ( )APMمن ا ام التشغيل ( Windowsفم حالة
اعتماوه) لتوفي قدرات ذيقاف تشغيل الكمبيوت ات العميلةح تعتمد "ذوارة الطاقة المتقدمة" علد مظطة عمل الكمبيوت
العميل التم تظتوي علد لوحة رئيسية  ATXأن وعم الطاقة ATXح
يمكن للتظكم ذيقاف تشغيل مظطة عمل كمبيوت عميل بااتخدام نظيرة "ذوارة الطاقة لر "NetSupport Schoolح
إليقاف تشغيل كمبيوتر عميل لـ NetSupport School

1ح
2ح
3ح

4ح

تأكد من ذغالو كافة التطبيقات المرتوحة علد مظطات عمل الكمبيوت ات العميلةح
حدو رمز (رموز) الكمبيوت العميل الم او ذغالقهح
اخت {طالا}{ذوارة الطاقة – ذيقاف تشغيل} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو السهم اارل المجانر لل مز " ذوارة" الموقوو علد يط أونات "التظكم" نحدو "ذيقاف تشغيل
أقهزة"ح
أن
ذذا تم الع ض ،فااق فوو ال مز "ذيقاف تشغيل أقهزة" الموقوو علد يط ااوناتح
ايتم حين ذ ذيقاف تشغيل مظطات عمل الكمبيوت ات العميلةح
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االتصال بـ  NetSupport Schoolلطالب Mac
يعد ب اامج  NetSupport Schoolلر  Macأواة إلوارة الغ ف الدرااية التم تعمل بن ام التشغيل Macح نيمكن
لب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolاالت ال بالطالب مستخدمم ا ام التشغيل  Macذذا لزم اام ح
قبل تظميل ب اامج المعلم لر  ،NetSupport Schoolقم بنسخ الملف  NSA.LICذلد مجلد ب اامج NetSupport
:School
32bit C:\Program Files\NetSupport\NetSupport School
64bit C:\Program Files (x86)\NetSupport\NetSupport School

ايسمح ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolحين ذ باالت االت لطالب Macحايتم تطبيإ الظد الخاص بعدو
الت اخيص علد كل منتج علد حدةح
مالحظة :ايتاح لطالب  Macفقط الوظيرة المتوف فم ب اامج  NetSupport Schoolلر Macح
الكتشاف مزيد من المعلومات عن  NetSupport Schoolلر  ،Macااق هناح
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قطع اتصال الكمبيوتر العميل من جلسة نشطة
قد يظدث أ يتم قطع ات ال الطالب ون ق د أثناء قلسة اشطة ،مثل عند ذعاوة تشغيل الجهازح ات ه راالة فم
كل م ة يتم فيها قطع ات ال طالا متضمنة الطالا الذي قطع االت ال بهح يمكن ذبعاو هذه المطالبة أن ت كها حتد
ااتهاء مهلتها حيث تسمح لك بمواصلة العملح يمكن تعطيل هذه ال االة عند الظاقةح
لتعطيل مطالبة اإلعالم بقطع االتصال
1ح حدو {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم} من القائمة المنسدلة فم ذطار قهاز التظكمح
2ح حدو الخيار قطع اتصال تلقائي نااق فوو ’موافإ‘ح لن يتم ع ض ال االة عند قطع ات ال طالا فم الم ة
القاومةح
مالحظة :إلعاوة االت ال التلقائم بالطالب عند توف هم ،تأكد من تظديد الخيار إعادة االتصال بالطالب تلقائ ًيا فم
’ذعداوات ناقهة مستخدم المعلم‘ح
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إعداد  NetSupport Schoolلتصفح الشبكات الفرعية
ذذا كاات بكة االت ال تعمل عب عدة بكات  ،TCP/IPفيجا ذعداو  NetSupport Schoolالاتخدام بكات ف عية
ذضافية عند الت رح بظثا عن الكمبيوت ات العميلةح يجا قبل ذعداو  NetSupport Schoolلت رح بكة ات ال IP
ف عية بعيدة مع فة كيرية ذعداو عنانين  IPخاصة عنوا البث IPح
فهم عنانين IP
اا
إلعداد التحكم لـ  NetSupport Schoolلتصفح شبكات اتصال  IPفرعية
1ح اخت {مدراة}{ذعداوات} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح من خيارات ‘اإلعداو’ اخت ‘ذعداوات الشبكة السلكية نالالالكية’ح
3ح ااق فوو الزر ‘ذعداوات’ ضمن ‘ااتع اض’ح
4ح اوف ي ه م بع الظوار "ذعداو ت رح الكمبيوت العميل لر "TCP/IPح
5ح ااق فوو "ذضافة" ثم أوخل "عنوا البث" الخاص بشبكة االت ال التم ت غا فم ت رظها فم حال مع فتهح

أن
لتمكين  NetSupport Schoolمن حساب "عنوا البث" ،ااق فوو متقدم نأوخل "عنوا  IPالهدف" متبوعا بقناع
"الشبكة الر عية" أن أوخل "اطاو العنوا " المطلوبح

6ح ااق فوو "موافإ"ح
مالحظات:
• يجا التأكد من نقوو "عنوا البث" الخاص بشبكة االت ال الر عية المظلية عند ذضافة عنوا بكة االت ال
الر عية البعيدةح ذذا لم يتواقد العنوا  ،فلن يتمكن التظكم من العثور علد أي كمبيوت عميل مظلم أثناء الت رحح
• تقوم بعا "موقهات" بكات االت ال بإيقاف اقل حزم البث عب ارتباطات بكة االت ال المواعة WANح
لن تتمكن فم هذه الظالة من ت رح بكة االت ال الر عية البعيدة حتد ذذا تم ذعداو التظكم بشكل صظيحح
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معرفة عناوين IP
يتكو عنوا  IPمن  4بايت ،كل نحدة تتكو من ثمااية بت يمكن أ تأخذ القيمة  1أن 0ح لذلك يمكن أ تتكو
عنانين  IPمن 0ح0ح0ح 0ذلد 255ح255ح255ح255ح
ينقسم كل عنوا من عنانين  IPأيضا ذلد قزأين ،قزء خاص بالشبكة يع ف الشبكة التم يوقد الجهاز عليها نقزء
مظلم أن الجزء الخاص بالمضيف يع ف قهازا معيناح
يظدو قناع الشبكة الر عية الم فإ بالعنوا موضع االاقسام بين قزئم عنوا الشبكة نالمضيف .يتكو قناع الشبكة
الر عية من رقم يتكو من أربعة بايت .يدل كل بت بقناع الشبكة الر عية تم تعيينه بال قم  1علد أ نحدة البت
المتوافقة فم عنوا  IPتعد قزء من الجزء الخاص بالشبكة.
علد ابيل المثال ،ذذا كا لدينا عنوا  IPبالقيمة 21ح2ح10ح 10نقناع الشبكة الر عية بالقيمة 0ح255ح255ح255
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عنوا IP
قناع الشبكة الر عية
عنوا  IPباارقام الثنائية
قناع الشبكة الر عية باارقام الثنائية
الجزء الخاص بالشبكة من عنوا IP
الجزء الخاص بالمضيف من عنوا IP
الجزء الخاص بالشبكة من عنوا IP
الجزء الخاص بالمضيف من عنوا IP

لذلك يتم عند ذراال حزمة  IPذلد 21ح2ح10ح 10ذراال حزمة ذلد الجهاز  21علد الشبكة 0ح2ح10ح10
فم المثال المذكور أعاله ،يمكن اللشبكة 0ح2ح10ح 10أ تتضمن  256عنوا مضيف من  0ذلد 255ح نمع ذلك يتم
حجز عنوااين من عنانين المضيف اانل نااخي علد كل بكة من بكات ات ال IPح عنوا المضيف المظجوز
الذي تم تعيين قيم كافة البت به ذلد  0هو عنوا الشبكة نالعنوا الذي تم تعيين البت به ذلد  1هو عنوا البثح
القيمة التم تمثل الشبكة فم هذا المثال هم 0ح2ح10ح10
القيمة 0ح2ح10ح 10تمثل عنوا الشبكة
القيمة  10.10.2.255تمثل عنوا البث.
عند ذراال حزمة  IPذلد عنوا بث علد بكات االت ال ،ايتلقد كل قهاز علد بكة  IPهذه الظزمةح
يتم ااتخدام عنوا بث بكة  IPهذا عند ذعداو التظكم لر  NetSupport Schoolللت رح علد بكة  IPف عية غي
الخاصة به.
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استخدام برنامج  NetSupport Schoolفي بيئة ملقم طرفي
يمكن لتظكم  NetSupport Schoolاالت ال بالكمبيوت ات العميلة من خالل بي ة ملقم ط فمح
لتسهيل االاتخدام ،يقدم ب اامج  NetSupport Schoolحزمة تن يا يمكن تظميلها ت دي خالل عملية التن يا
ناإلعداوح للظ ول علد اإلر اوات الكاملة ،ي قد زيارة  Knowledge Baseالخاصة بنا نم اقعة المقال
Setting up NetSupport School to run in a Microsoft Terminal Server environment
(ذعداو  NetSupport Schoolلتشغيله فم بي ة )Microsoft Terminal Serverح
مالحظة :ال يجا ذعداو ‘خاوم الوحدة الط فية’ نالكمبيوت ات العميلة المتر قة ااخ ى الاتخدام ‘خاوم االت ال
ناالام لر ’NetSupport School
االتصال بطالب  NetSupport Schoolيعمل على جلسة عمل خادم طرفي
الط يقة المرضلة لالت ال بطالا يعمل علد قلسة عمل خاوم ط فم ،هم ااتخدام الخيار " Connect via Room
( " Modeاالت ال عن ط يإ نضع الغ فة)ح ني وي ااتخدام هذا ااالوب ذلد ذمكااية ذعداو الطالب الذي يعملو
علد قلسات عمل خاوم ط فم بظيث يمكن العثور عليهم فم غ فة معينة بناء علد المستخدم المسجل وخوله ذلد
الجلسة.
بمج و ذعداو المعلم علد ارس الغ فة مثل الطالب ،فسيتم توصيله بجميع الطالب الموقووين فم الغ فة تلقائياح
مالحظة :يمكن ضبط ذعداوات خاوم الوحدة الط فية للطالا فم ’منسإ ذعداوات الكمبيوت العميل لر NetSupport
‘Schoolح
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استخدام برنامج المعلم لـ  NetSupport Schoolفي غرف الدراسة الالسلكية
من المسلم به أ الشبكات الالالكية عموما ال ت وي بشكل موثوو مثل الشبكات السلكية ااها تستخدم ت ووات ال اويو
لنقل البيااات التم تكو ع ضة لظدنث تداخلح باإلضافة ذلد ذلك ،اي وي ربط عدو كبي من ااقهزة بنقطة نصول
الالكية معا ذلد حدث تأثي البم علد ع ض النطاو الت ووي المخ ص لكل قهازح
عند ااتخدام  NetSupport Schoolفم بي ة الالكية غي مهيأة ،فقد ي وي ما ابإ ذلد ضعف ااواء نتك ار قطع
االت ال بأقهزة الطالب مع نحدة تظكم المدرسح
يستخدم  NetSupport Schoolتقنيات متقدمة للظد من اآلثار المت تبة علد الشبكة الالالكية غي الموثوو بهاح
لمزيد من المعلومات حول التخطيط لتن يا ب اامج  NetSupport Schoolضمن بي ة الالكية ،ال قاء الضغط
هناح
تهيئة  NetSupport Schoolلالستخدام في بيئة السلكية
بمج و االاتهاء من تأايس ات ال الالكم موثوو به بين ااقهزة فم الر ول الدرااية لديك ،هناي بعا اإلعداوات
التم يمكنك تغيي ها فم نحدة تظكم المدرس لتظسين ااواء علد الشبكة الالالكية لديكح
اوف يتاح للمدراة مقدار مظدنو من ع ض اطاو ت ووي لشبكة االت الح نمن ثم فإ ااتع اض ا ات الطالب،
أن توزيع الملرات أن بث ا ة المعلم فم نقت ناحد يستهلك ع ض النطاو الت ووي هذاح
يوف ب اامج  NetSupport Schoolخيارات ذعداو متعدوة م ممة للظد من كمية البيااات الم الة عب الشبكة ،بما
ي وي ذلد تظسين ااواءح نيمكن االطالع علد تلك الخيارات كل فم القسم الخاص بها فم نحدة تظكم المدرسح
مالحظة :للظ ول علد مشورة عامة حول ذعداو اقطة الوصول الخاصة بكح ي قد زيارة Knowledge Base
(قاعدة المعارف) نم اقعة المقال Optimising NetSupport School on wireless networks
(تهي ة  NetSupport Schoolعلد الشبكات الالالكية)ح
بالنسبة للبي ة الالالكية ،من المستظسن ضبط الخيارات بداخل القسم "ااواء" إلعداوات المعلم كالتالم:
تقليل اللون  -يسمح لك بضبط أق د عمإ للو عند ااتع اض الطالب نالع ض لهمح ايتم ضبط هذا الخيار بدقة
( 256م ترع )لو افت اضيا.
وضع عرض النطاق الترددي المنخفض – ايتم تقليل عدو ذطارات الريديو الم الة ذلد حوالم  5ذطارات/ثاايةح
اي وي ضبط هذا الخيار تلقائيا ذلد "الالكم" ذلد تشغيل نضع اطاو الع ض الت ووي المنخرا عند ااتع اض
الطالب نالع ض لهمح
باإلضافة ذلد ذلك ،فم القسم "ذعداوات الشبكة السلكية نالالالكية" من نحدة تظكم المعلم ،من المستظسن أ يتم
تمكين الخيار التالم عند ااتخدام ب اامج  NetSupport Schoolعلد بكة الالكية:
تمكين بث العرض – عند بث ا ة المعلم أن توزيع الملرات ذلد عدة طالب ،اي وي تمكين هذا الخيار ذلد ذراال
بيااات الشا ة أن الملرات ذلد كافة ااقهزة فم نقت ناحدح
نأخي ا ،يمكن تعزيز ااواء ذلد ورقة كبي ة عن ط يإ تخريا ا عة ذراال البيااات التم تقوم بها نحدة تظكم
المدرس علد الشبكة لتتنااا مع الس عة التم تستطيع بها اقطة نصول الالالكية توصيل البياااتح فقد ي وي ذراال
البيااات ذلد الشبكة بس عة كبي ة قدا ذلد ضياع حزم البيااات ،نبالتالم اوف ت وي ذلد قيام الطالب بالمطالبة
بإراال البيااات م ة أخ ى نالتسبا فم ذحداث ازوحام ذضافم علد الشبكةح
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من المستظسن أ يتم تعيين الخيارات التالية فم الشبكة الالالكية:
شبكة السلكية  -حدو هذا الخيار لتظسين أواء ب اامج  NetSupport Schoolذلد اافضل فم البي ة الالالكيةح
أقصى حجم للمعلومات المارة – يوف هذا الخيار القدرة علد ضبط الس عة التم ت ال بها نحدة تظكم المدرس
البيااات ذلد أقهزة الطالب المت لةح
استخدام خادم اتصال لـ  NetSupportللبحث عن أجهزة الطالب
تم توفي " خاوم االت ال لر " NetSupport Schoolأن" بوابة/خاوم بوابة االت ال ناالام "كمكو تن يا
اختياري .نالغ ض منه هو توفي أالوب تظديد موقع أقهزة كمبيوت الطالب ناالت ال بهم بسهولة ناعتماوية فم
بي ات الشبكة السلكية/الالالكية .نتكمن فائدة ذلك علد نقه الخ وص عند اقل الطالب أقهزة الكمبيوت المظمولة
من ف ل آلخ  ،بظيث ي عا علد خيارات االت ال التقليدية العثور عليها.
بمج و تمام اإلعداو ،تت ل أقهزة الطالب بخاوم االت ال عند بدء التشغيل نتسجل توف ها نعنوا  IPالظالم مع
الخاومح نعلد قهاز المعلم ،عند الت رح لتظديد موقع الطالب ،يتم ذق اء بظث عن خاوم االت ال بدال من الت رح
بااتخدام  UDPعب الشبكةح نيستخدم ب اامج المعلم عنوا  IPالمسجل مع خاوم االت الح
يمكن ااتخدام خاوم االت ال مع كافة أنضاع بدء التشغيلح
فيما يلم مزايا ااتخدام خاوم االت ال عب خيارات الت رح التقليدي:
• عدم الظاقة ذلد ت رح الشبكة لتظديد موقع أقهزة الطالبح
• تقليل الوقت المستغ و فم تظديد موقع الطالبح
• تقليل الظاقة إلعداو نصيااة ذوخاالت اطاو البث فم ذعداو قهاز المعلمح
• أالوب ات ال أكث فعالية فم بي ات بكات االت ال المظلية الالالكيةح ااتخدام قهاز المعلم عنوا ب نتوكول
 IPالظالم عند تأايس ات االتح تجنا المشاكل فم البي ات الالالكية حيث يتم تغيي اقاط نصول أقهزة
الكمبيوت المظمول الطالب نتعيين عنانين ب نتوكوالت  IPقديدةح
• االت ال ببي ة  SISلديك بااتخدام  OneRosterأن الغ ف الدرااية لرGoogle
المتطلبات اااااية الاتخدام خاوم االت ال هم:
• يجا تن يبه علد قهاز يمكن الوصول ذليه من قبل كافة أقهزة المعلمين نالطالبح
• يظتاج لعنوا ب نتوكول  IPثابتح
• يجا ذعداو قهازي المعلم نالطالا الاتخدام خاوم االت ال.
• يجا أ يتم ذعداو مرتاح أمام خاوم ات ال مطابإ علد أقهزة خاوم االت ال نالمعلم نالطالاح
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تنصيب وإعداد خادم اتصال لـ NetSupport
تم ت ميم "خاوم االت ال لر  "NetSupportأن "البوابة" للتشغيل علد قهاز يمكن الوصول ذليه من قبل أقهزة كل
من المعلم نالطالاح نلهذا ،يجا أ يكو له عنوا  IPثابتح يمكن تن يا "خاوم االت ال" كمكو مستقل علد
قهاز ت غا فم ااتخدامه أن مع مكواات  NetSupportأخ ىح
عند ذق اء تن يا  ،NetSupport Schoolاخت مكو ’خاوم االت ال ناالام‘ من الشا ة "ذعداو مخ ص"ح اوف
تظتاج أيضا ذلد ذعداو خ ائص "الخاوم" (البوابة)ح نفم اهاية التن يا ،اي ه م بع الظوار "ذعداو خاوم االت ال
لر  "NetSupportأن بعد التن يا ،نيمكنك تشغيل م بع الظوار عن ط يإ النق بزر المانس اايمن فوو ال مز
"خاوم االت ال" فم علبة الن ام ،أن من القائمة "ملف" فم "نحدة تظكم خاوم االت ال لر "NetSupportح
مالحظة :لع ض ال مز "خاوم االت ال لر "NetSupportفم علبة الن ام ،اخت {ابدأ}{الب امج}{بدء
التشغيل}{خاوم االت ال}ح علد ااقهزة التم تعمل بن ام  ،Windows 8ااق بزر المانس اايمن فم
ا ة ’البدء‘ ناخت ’قميع التطبيقات‘ أارل الشا ةح ااق فوو ال مز ’نحدة تظكم خاوم اااماء لر
‘NetSupport Schoolح
يتم ذعداو خاوم االت ال بعنوا  IPلجهاز خاوم االت ال نمرتاح أما ح يجا ذوخال ارس المعلومات علد كل من
قهازي المعلم نالطالا نبالتالم التظقإ من االت االت بين المكواات المختلرةح
بمج و تعيين خيارات االت ال للمعلم نالطالا الاتخدام خاوم االت ال المظدو ،ايتم تسجيل عنوا  IPالظالم لجهاز
الطالا مع الخاوم فم كل م ة يتم فيها تشغيل قهاز الطالاحاوفياالمقابل ا،اسيتحققاالمعلمامنااألسلوباالمحدداحاليًاا
ضاباستخداماUDPاللشبكة ا،افإن اهاسيقو اماباستطلعا
الًامناإجرا اءااستعرا ا
نابد ا
باعن ادابدءاالتشغيل،اولك ا
لتصفحاالطل ا
خاوم االت ال للبظث عن الطالب المطابقين للمعيارح
مالحظة :ذذا تم االت ال بالطالب عن ط يإ‘ خاوم االت ال ناالام ’فم نضع‘ الغ فة’ ،فمن الض نري من ضبط
ذعداوات‘ خاوم االت ال ناالام ’علد ب اامج المعلم فم كل من‘ ذعداو المعلم ’ن‘ذعداو الكمبيوت العميل’.
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األداة المساعدة إلعداد خادم االتصال لـ  –NetSupportعالمة التبويب "عام"
يمكنك ااتخدام م بع الظوار هذا إلعداو خ ائص خاوم االت ال لر ( NetSupportالبوابة)ح

يمكنك الوصول ذلد م بع الظوار عند اهاية عملية التن يا ،عند ظهور م بع الظوار تلقائيا ،أن عن ط يإ ال مز
"خاوم االت ال لر  "NetSupportالذي ي ه فم علبة الن امح ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز نحدو "ذعداو
خاوم االت ال"ح نيمكن الوصول ذلد م بع الظوار من "نحدة تظكم خاوم االت ال لر  ،"NetSupportحدو
{ملف}{خاوم االت ال لر  }NetSupportمن القائمة المنسدلة .نبدال من ذلك ،يمكنك تشغيل ملف pcigwcfg.exe
من مجلد الب اامج NetSupport Schoolح
مالحظة :لع ض ال مز "خاوم االت ال لر "NetSupportفم علبة الن ام ،اخت {ابدأ}{الب امج}{بدء
التشغيل}{خاوم االت ال}ح علد ااقهزة التم تعمل بن ام ، Windows 8ااق بزر المانس اايمن فم
ا ة’ البدء ‘ناخت ’ قميع التطبيقات ‘أارل الشا ة .ااق فوو ال مز’ نحدة تظكم خاوم اااماء لر
NetSupport School‘.
واجهات ومنفذ االستماع
استماع على كافة واجهات IP
افت اضيا ،يستخدم مكو خاوم االت ال الذي تم تن يبه عنوا (عنانين)  IPالمظلم نيت ل من خالل المنرذ رقم
443ح
استماع على واجهات  IPالمحددة
ذذا كا قهاز خاوم االت ال يتضمن عدة بطاقات مثبته ،فيمكنك ذضافة عنوا  IPمظدو الاتخدامهح ااق فوو
"ذضافة" إلوخال العنوا المطلوبح

67

NetSupport School 14.00

مالحظة :يجا أيضا ذعداو عنوا  IPالخاص بجهاز خاوم االت ال نالمرتاح علد كل من مظطتم عمل الطالا
نالمعلمح
مهلة حزمة إدارة االتصاالت
مهلة حزمة إدارة االتصاالت (( )CMPIثانية):
عند اإلعداو الت االت خاوم االت ال ،ت كد مظطة عمل الكمبيوت العميل توف ها عن ط يإ التظقإ الدنري من
خاوم االت الح يتم ذراال حزمة بكة كل  60ثااية افت اضيا ،لكن يمكنك تغيي ذلك ذذا اقتضد اام ذلكح
ملفات سجل األحداث
يتم تسجيل اشاط خاوم االت ال أثناء الجلسة النشطة فم ملف ا م ،نعاوة ما يكو باام GW001.LOGح تكمن
فائدة هذا اام فم التظقإ من ات ال الكمبيوت ات العميلة نأقهزة التظكم عن ط يإ خاوم االت الح
الموقع:
نيتم تخزين ملف السجل افت اضيا فم \program files\Common Files\NSL\Connectivity
Server\GW001.logحدو" ت رح "لتظديد مسار بديل.
الحجم األقصى للملف (كيلوبايت):
قد ي بح حجم ملف السجل كبي ا قدا بم نر الوقت ،نيمكنك ذوارة هذا بتظديد الظجم ااق د للملفح نعند الوصول
ذلد هذا الظد ،يتم كتابة السجالت الجديدة فوو المعلومات الموقووة فم الملفح
مالحظة :حتد تس ي ذعداوات التغيي ات علد الملف ،اتظتاج ذلد ذعاوة تشغيل خدمة Gateway32ح

68

NetSupport School 14.00

األداة المساعدة إلعداد خادم االتصال لـ  –NetSupportعالمة التبويب "مفتاح"
يتم حماية الوصول ذلد خاوم االت ال لر  NetSupportبااتخدام مرتاح أما ح

لن يقبل خاوم االت ال ات االت من المعلم أن الطالا ما لم يتم تظديد "مرتاح خاوم االت ال" نذعداو ارس المرتاح
علد كل من قهازي المعلم نالطالاح يمكن أ يدعم خاوم االت ال عدة مراتيح ،نيجا تظديد مرتاح ناحد علد ااقلح
حدو "ذضافة" لتظديد المرتاحح نيجا أ يتكو المرتاح من  8ح نف علد ااقلح
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األداة المساعدة إلعداد خادم االتصال لـ  –NetSupportعالمة التبويب ‘الترخيص’
ع ض قميع الت اخيص المخزاة فم مجلد  ،NetSupport Schoolذذا لم يكن لديك ات ال باإلات ات ،فيمكنك تنشيط
ت خيص  NetSupport Schoolيدنيا هناح

مطلوب رمز تنشيط ،ات ل  NetSupport Schoolأن البائع للظ ول علد ال مزح ااق فوو "تنشيط" نأوخل ال مزح
حين ذ ،يجا ذعاوة تشغيل خاوم االت ال لر NetSupportح
مالحظة :فم حال توف ات ال باإلات ات ،ايتم تنشيط الت خيص تلقائيا نلن يظتاج خاوم االت ال لر NetSupport
ذلد ذعاوة التشغيلح

70

NetSupport School 14.00

األداة المساعدة إلعداد خادم االتصال لـ  –NetSupportعالمة التبويب ‘األمان’
يقدم خاوم االت ال لر  NetSupportالدعم لمستوى تشغيل مظسن المطلوب ااتخدامه عند بدء االت ال من أقهزة
كمبيوت بعيدةح

تمكين تشغيل االتصاالت بأجهزة كمبيوتر بعيدة
عند التمكين يتم تشري قميع االت االت فم عملية االت الح
مالحظة :يجا أ تستخدم أقهزة الكمبيوت البعيد (أقهزة التظكم نالكمبيوت ات العميلة) اإلصدار 61ح 10أن أحدثح
قفل أي كمبيوترات بعيدة ال تستخدم االتصاالت المشفرة
اإلصدارات السابقة من ب امج التظكم نالكمبيوت ات العميلة ال تدعم مستوى التشري المظسنح ي وي اختيار هذا الخيار
ذلد قرل االت االت من ااقهزة البعيدة التم تستخدم ذصدارات ب اامج التظكم أن الكمبيوت العميل التم ال تدعم هذاح
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األداة المساعدة إلعداد خادم االتصال لـ  – NetSupportعالمة التبويب "الفصول"
يوف خاوم االت ال لر  NetSupportالتكامل المبا مع الغ ف الدرااية لر  Googleأن  OneRosterنيتيح
الوصول ذلد الغ ف الدرااية نحسابات لر  SISالطالب عب اإلات اتح

مصدر بيانات الفصل
بال
اي وي تظديد هذا الخيار ذلد ذزالة أي معلومات  SISمخزاة مسبقاح
ClassLink One Roster
حدو هذا الخيار لل بط مع  ClassLink One Rosterناوخل مع ف مستأق المدراة الخاصة بكح لمزيد من
التظقإ ،أوخل مرتاح /APIتأمين  NetSupport Schoolالمطابإ المتوف فم بوابة خاوم Rosterح (يمكن العثور
علد المرتاح فم بوابة خاوم  OneRosterعن ط يإ تظديد "تطبيقات>  >NetSupport Schoolبيااات ا ية
نمرتاح "APIح
 CSVإلى ملفات OneRoster
كبديل ،يمكنك ااتخدام ملرات  CSVالمضغوطةح ااق فوو

نت رح بظثا عن الملرات المطلوبةح

مالحظة:
• يجا أ تتوافإ ملرات  CSVمع معايي OneRosterح
• االام اانل الذي تم ذعداو "خاوم االت ال" به الاتخدام ملرات  OneRosterالمضغوطة ،يجا ذق اء ت دي
مجمع لبيااات SISح
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Google Classroom
للت رح ناختيار أحد ملرات  JSONالتم تم
حدو هذا الخيار لالرتباط بالغ ف الدرااية لر Googleح ااق فوو
اسخها ذلد الجهاز (البد أ يكو كال الملرين موقدين ،لكن يمكن تظديد أي من الملرين) ااق هنا للظ ول علد
معلومات حول كيرية ذعداو مش نع غ ف ورااية لر  Googleنذاشاء ملرات  JSONالمطلوبةح
ااق فوو "تطبيإ" نايتم مطالبتك بالدخول ذلد  Google G Suiteب الحيات مس نل نمنح الوصول ذلد
NetSupport Schoolح
مرات المزامنة في اليوم
ايقوم خاوم االت ال بالمزامنة مع الغ ف الدرااية لر  Googleأن  OneRosterم ة فم اليوم افت اضياح نيمكن
تعديل ذلك بإوخال قيمة أخ ى هنار كما يمكنك أيضا التوقيت الذي ايتم فيه ذق اء المزامنةح
ااق فوو "مزامنة اآل " لمزامنة خاوم االت الح اي وي النق فوو "ذعاوة تعيين البيااات" ذلد مسح كافة البيااات
السابقة المخزاة ،نفم حالة نقوو بيااات كثي ة مطلوب تنزيلها ،فقد يستغ و ذلك بعد الوقتح
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وحدة التحكم في خادم االتصال لـ NetSupport
نامكانا
ضاالنظ اراع ا
إنااألساسافياحلولاالدعمامنابعداالناجحاهواالقدرةاعلىاتحدي اداموقعااألجهزاةاواالتصا الابهاابغ ا
تاقياسيةا .ا
ناطرقااالتصا الاكمواصفا ا
وجودها.اايوفراNetSupport Schoolامجموعةام ا
ا
يعداخادمااالتصالالـاNetSupportامنصةامركزيةاإلدارةاكافةااتصاالتاNetSupportاعبرااإلنترنت.اومناخللا
وحدةاالتحكم،ايمكنكامشاهدةامكواات ات ال  NetSupportالتم تم تن يبها نالمستخدمةح
وحدة التحكم في خادم االتصال لـ NetSupport
لرتح خاوم االت ال لر  ،NetSupportااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "خاوم االت ال لر  "NetSupportفم
علبة الن ام ثم حدو "فتح" أن النق المزونج فوو ال مزح
يتم ع ض ا
عالمة تبويا:

ة عامة عن عدو الكمبيوت ات العميلة المت لة حالياح نيمكن الظ ول علد مزيد من المعلومات فم كل

الميزات:
ع ض مكواات خاوم االت ال لر  NetSupportالتم تم تن يبهاح
الكمبيوترات العميلة:
ع ض قائمة بالكمبيوت ات العميلة لر  NetSupportالمت لة حاليا بخاوم االت ال لر NetSupportح
الجلسات النشطة:
ع ض قائمة باالت االت الظالية بين قهاز التظكم لر  NetSupportنالكمبيوت العميل لر  NetSupportمع التاريخ
نالتوقيت الذي بدأ فيها االت الح
الخدمات:
ع ض قائمة بأقهزة المعلمين لر  NetSupportالنشطة فم الوضع "الغ فة"ح نيسمح هذا اقهزة الطالب لر
 NetSupportباالت ال بالغ فة من خالل خاوم االت الح
لضبط اإلعداوات لخاوم االت ال لر  ،NetSupportاخت {ملف}{خاوم االت ال لر  }NetSupportمن القائمة
المنسدلةح
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تنصيب وإعداد برنامج NetSupport Tutor Assistant
تقدم كة  NetSupport Schoolأواة مساعد المعلم ’ ‘Tutor Assistantنالتم توف المزيد من ذمكااية التنقل
للمدراين الاتخدامها فم الر ول الدرااية التم تستخدم ب اامج  NetSupport Schoolالموقوو ،نهم أيضا أواة
مثالية تسمح لمساعدي المعلم بتقديم المساعدة فم م اقبة تقدم الطالبح
يعمل ب اامج مساعد المعلم لر  NetSupport Schoolعلد أقهزة  iPadن  iPhoneن Androidنااقهزة اللوحية
ن Kindle Fireنيتوف مجااا علد متاق تطبيقات  Apple iTunesن Google PlayنAmazonح
المرحلة األولى  -إعداد برنامج المعلم لـ  NetSupportلالتصال بأداة NetSupport Tutor Assistant
اتتم مطالبتك بإعداو ات االت  NetSupport Tutor Assistantعند بدء التشغيل ،حين ذ يمكنك ضبط رمز
الم نر لتخويل االت االت من Tutor Assistantح للوصول إلى إعدادات برنامج  Tutor Assistantبالكامل:
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح
6ح
7ح

اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية –  }Tutor Assistantمن القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
اي ه م بع حوار ذعداو Tutor Assistantح
أوخل ااما لمعلم  NetSupport Schoolلي ه علد أواة Tutor Assistantح
أوخل منرذ االت ال ،نذذا لزم اام  ،أوخل كلمة م نر ات ال يقوم "مساعد المعلم" بإوخالها لالت ال "بالمعلم"ح
حدو ما ذذا كنت ت يد السماح بالتخويل التلقائم لر  Tutor Assistantأن التخويل اليدنيح
ااق فوو "ابدأ" لبدء "خاوم المساعد" – ايتم ع ض عنوا  IPالظالمح
ااق فوو ’موافإ‘ح

المرحلة الثانية  -تنصيب NetSupport Tutor Assistant
1ح قم بتنزيل ب اامج مساعد المعلم لر  NetSupport Schoolمن متج التطبيقات المناااح
2ح افتح تطبيإ "مساعد المعلم"ح
3ح أوخل عنوا  IPلوحدة تظكم المعلم لر  NetSupport Schoolنكلمة م نر االت ال (ذذا تم تظديدها)ح
4ح رقم المنرذ االفت اضم هو 37777ح يمكن تغيي هذا ال قم لكن يجا تعديله علد قهاز المعلم لر NetSupport
Schoolح
5ح اخت "ات ال" نايقوم ب اامج "مساعد المعلم" باالت ال "بوحدة تظكم المعلم" المظدوةح
مالحظة :علد حسا اإلعداوات المظدوة فم نحدة تظكم المعلم ،قد يظتاج "مساعد المعلم" للم اوقة قبل أ يتمكن
من االت ال "بوحدة تظكم المعلم"ح
اوف يتغي رمز
باالت الح

يط أونات  Tutor Assistantذلد

عند بدء خدمة  Tutor Assistantنالسماح

الميزات المدعومة على أجهزة الكمبيوتر اللوحي:
• وعم أقهزة الكمبيوت اللوحم التم تعمل بن ام  AndroidنiPad.
• ااتع اض م غ ات الطالب.
• ذراال راالة مسبقة اإلعداو ذلد الطالب.
• قرل مواقع الويا المظ ورة.
• ضبط المواقع المسموحة.
• قرل قميع أاواع الوصول ذلد اإلات ات.
• قرل/فتح أقهزة كمبيوت الطالب.
• تسجيل خ نج أقهزة كمبيوت الطالب.
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•
•
•
•
•
•

تعتيم/ذلغاء تعتيم ا ات الطالب.
ح الطباعة علد الطالب.
ضبط التطبيقات المسموحة.
قرل التطبيقات المظ ورة.
تظديد مجموعة من الطالب.
ط يقة االاتع اض’ تراصيل‘.
ااتع اض ذعالمات طلبات المساعدة من الطالب.
ت غي /تكبي علد الطالب.
ف ز الطالب حسا ت تيا االام/المعلم.
ااتع اض التطبيقات الظالية.
ااتع اض مواقع الويا الظالية.
ضبط كلمة م نر االت ال.
ع ض باوج علد قهاز المعلم بوضح عدو مساعدي المعلم المت لين حاليا.

الميزات المدعومة على الهواتف الذكية:
• وعم الهواتف الذكية التم تعمل بن ام  AndroidنApple iOS
• ذراال راالة مسبقة اإلعداو ذلد الطالب.
• قرل مواقع الويا المظ ورة.
• ضبط المواقع المسموحة.
• قرل قميع أاواع الوصول ذلد اإلات ات.
• قرل/فتح أقهزة كمبيوت الطالب.
• تسجيل خ نج أقهزة كمبيوت الطالب.
• تعتيم/ذلغاء تعتيم ا ات الطالب.
• ح الطباعة علد الطالب.
• ضبط التطبيقات المسموحة.
• قرل التطبيقات المظ ورة.
• ضبط كلمة م نر االت ال.
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تطبيق المدرس من  NetSupport Schoolلالستخدام على أجهزة Windows 10
نباإلضافة ذلد تطبيإ اطح المكتا للمدرس لر  ،Windowsتم ت ميم تطبيإ المدرس ااصلم للتن يا علد
أقهزة الكمبيوت اللوحية التم تعمل باللمس التم تستخدم ا ام التشغيل Windowsح هو مكو مكمل نيتوف للتنزيل
من متج Windowsح
مالحظة :لمزيد من المعلومات عن تن يا نااتخدام تطبيإ المدرس ،ي قد ال قوع ذلد "وليل تطبيإ المدرس لر
"Windows 10ح
نتعد البساطة ناهولة االاتخدام من السمات ال ئيسية لتطبيإ الطالا نتم توفي العديد من ميزات الغ ف الدرااية
اااااية واخل ناقهة المستخدم المبسطة الجديدة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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تقديم أهداف الدرس نالنتائج المتوقعة
تجميع اجل حضور الطالب
م اقبة طلبات المساعدة من الطالب
قرل أن تعتيم ا ات الطالب لجذب االاتباه
م اقبة م غ ات ا ات الطالب
التظكم من بُعد فم طالب بعينهم
المظاوثة مع نذراال ال اائل ذلم الر ل
م اقبة ااتخدام اإلات ات نح ها
م اقبة ااتخدام التطبيقات نالتظكم فيها (اطح المكتا نالمتج )
تشغيل التطبيقات نمواقع الويا علد ا ات الطالب
ذق اء ااترتاء اهاية الدرس ا يع
قياس التقدم – يتضمن ورقات تقييم الن ي نطالب بعينهم
اقل المستندات نالموارو ذلد طالب بعينهم أن الكل
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تنصيب وإعداد  NetSupport Schoolعلى Google Chrome
يقدم  NetSupport Schoolااونات التم تظتاقها للمساعدة فم تع يم فعالية التدريس بااتخدام الكمبيوت  ،ناآل ،
يمكنك االاتراوة من قوة  NetSupport Schoolفم بي ة Google Chromebookح
يمكن تن يا تطبيإ الطالا لر  NetSupport Schoolعلد كل قهاز طالا يستخدم Google Chrome OSح من
قهاز المدرس (ا ام التشغيل  Windowsن ،)Chromeيمكنك حين ذ االت ال بكل ا ام تشغيل Chromebook
بما يمكنك من م اقبة الشا ات نالتراعل مع كل طالا بس عة نفعاليةح
لكم يتمكن المدرس من م اقبة الطالب نالتراعل معهم بااتخدام  ،Google Chromebooksيجا تن يا خاوم
االام ناالت ال لر  NetSupport Schoolعلد خاوم Windows؛ نيجا تن يا ب اامج المعلم لر NetSupport
 Schoolذما علد قهاز يعمل بن ام  Windowsأن بن ام  ،Google Chromeنيجا تن يا ب اامج الطالا لر
 NetSupport Schoolلملظإ  Google Chromeعلد كل قهاز طالا يستخدم Chromebooksح
مالحظة :يمكن لب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolلر  Chromeاالت ال فقط بالطالب مستخدمم Google
Chromeح
تنصيب برنامج المعلم لـ  NetSupport Schoolلـ Chrome
1ح قم بتنزيل تطبيإ المعلم لر  NetSupport Schoolمن متج Google Play
2ح حدو موقع ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolلر  Chromeنقم بتشغيلهح
3ح اوف يبدأ تشغيل ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolلر  Chromeني ه م بع الظوار "ذوخال
الت خيص"ح
4ح أوخل تراصيل الت خيص التم ح لت عليها ثم ااق فوو "ت خيص" ،أن ااق فوو "تقييم" الاتخدام الب اامج
لعدو ي ل ذلد خمسة طالب يستخدمو  Chromebooksلمدة  30يوماح
5ح اوف ي ه م بع الظوار "ات ال"ح
6ح أوخل عنوا البوابة نرقم المنرذ نمرتاح ااما ح يجا أ تكو تلك البيااات مطابقة لما تم ذعداوه فم "خاوم
االام"ح
7ح اخت ما ذذا كنت تت ل بطالب  Google Chromeبااتخدام اام الر ل أن نضع المستخدم أن نضع الت رح
أن نضع SISح
8ح ااق فوو "ات ال"ح
مالحظة :يمكنك ااتخدام  Google Admin Consoleإلعداو ناش تطبيإ المعلم لرNetSupport School
م كزيا علد حسابات المعلم فم  Chromeالمطلوبةح ااق هنا للظ ول علد اإلر اوات الكاملةح
إعداد  NetSupport Schoolلالتصال بالطالب الذين يستخدمون Google Chrome
يمكنك اآل الت رح بظثا عن الطالب مستخدمم  Google Chromeفم نضع "الغ فة" أن "المستخدم" أن "القائمة
الثابتة"ح لالطالع علد اإلر اوات الكاملة حول ذعداو ملظإ ب اامج الطالا لر  ،NetSupport Schoolااق هناح
1ح
2ح
3ح
4ح

5ح

اخت {مدراة}{ذعداو} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
حدو ( Network and Wireless Settingsإعدادات الشبكة والشبكة الالسلكية)
ضمن ذعداوات  ،TCP/IPحدو ( Include Chromebooksتضمين أجهزة  )Chromebookنااق فوو
( Settingsإعدادات)ح
أوخل عنوا البوابة نرقم المنرذ نمرتاح ااما ح يجا أ تكو تلك البيااات مطابقة لما تم ذعداوه فم "خاوم
االام"ح تأكد من عدم تظديد ( Connect by Hostnameاتصال حسب اسم المضيف)ح
ااق فوو "موافإ"ح
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6ح يمكنك اآل الت رح بظثا عن طالب  Google Chromeفم نضع الغ فة أن نضع المستخدم أن بااتخدام
القائمة الثابتة أن نضع SISح
تن يا نذعداو ب اامج الطالا لر  NetSupport Schoolلملحق Google ChromeChromebooks
ذذا كاات م استك تستخدم  ،Google Apps for Domainsفيمكنك ذوارة ذعداوات NetSupport School
م كزيا فم  ،Google Admin Consoleااق هنا للظ ول علد اإلر اوات الكاملةح
1ح قم بتنزيل االمتداو الخاص بب اامج  NetSupport School Chromeمن متج Chromeح
https://chrome.google.com/webstore
2ح أوخل عنوا مظدو المواقع  chrome://settings/extensionsللوصول ذلد صرظة ذعداو ‘الملظقات’ح
3ح حدو موقع ب اامج الطالا لر  NetSupport Schoolلملظإ  ،Google Chromeثم ااق فوو "خيارات"ح
4ح أوخل عنوا "البوابة" نرقم المنرذ الخاصين "بخاوم االام ناالت ال"ح
5ح عند االت ال بااتخدام نضع الغ فة ،حدو الغ فة التم ايتم تعيين الطالب ذليهاح
6ح اختياريا ،أوخل اام لتع يف هذا الطالاح
7ح بمج و ذوخال خيارات ذعداوات الطالا المطلوبة ،من الموصد به حماية اإلعداوات بإوخال كلمة م نرح
8ح ااق فوو "حرك" لتخزين اإلعداواتح
9ح بدال من ذعداو كل قهاز  Chromebookيدنيا ،يمكن ذوارة عمليات التن يا المتعدوة بااتخدام الخيارات
المخزاة فم نحدة التظكم Google Adminح ااق فوو "ت دي كملف" إلاشاء ملف ذعداوات يتضمن
اإلعداواتح قبل ذاتاج (توليد) الملف ،لديك الخيار للسماح بإق اء تغيي ات علد حقلم "اام الكمبيوت العميل"
ن"عنوا  "MACعلد ال رظة "خيارات"ح ايعطل الملف المولد هذين اإلعداوين افت اضياح
10ح ااق فوو "ذاتاج ملف" ايتم تسمية الملف  Config.jsonافت اضياح يمكن ذيداع الملف حين ذ فم نحدة التظكم
 Google Adminحتد يتم تطبيإ ذعداوات ب اامج الطالا لر  NetSupport Schoolم كزيا علد ااقهزة
المطلوبةح ذذا احتجت للمساعدة فم هذا اام  ،فات ل بر يإ الدعم لديناح
مالحظة :لضما ح ولك علد المعلومات ال ظيظة عن ااتخدام االات ات الخاص بالطلبة يرضل ا تقوم بإيقاف
نضع التخرد ) (INCOGNITOمن خالل االعداوات الخاصة بتطبيقات  Googleالتعليمية تظت ا ام
تشغيلChrome .
ذذا اخت ت اوع الت خيص "الطالب مستخدمم  Chromeفقط" أثناء عملية تن يا ب اامج المعلم NetSupport
 Schoolلر  ،Windowsفسوف يع ض المعلم فقط بعا الميزات المدعومة للطالب مستخدمم Google
Chromeح
من ب اامج المعلم لر ( NetSupportا ام التشغيل  Windowsأن  ،)Chromeيمكن للمدرس القيام بالوظيرة التالية
علد الطالب مستخدمم أقهزة :Chromebooks
• ع ض صورة م غ ة ناضظة لكل ااقهزة فد ع ض ناحد.
• قم بالتكبي الاتع اض م غ ات بظجم أكب اي قهاز طالا يستخدم Chromebookح
• ااق علد ال ورة الم غ ة لتتمكن من متابعة ما يظدث علد الجهاز أن لتتواصل مع الطالا*.
• ع ض ا ة المعلم :لضما قذب ااتباه نت كيز الطلبة خالل الش ح عن ط يإ ع ض الشا ة الخاصه
بالمعلم علد ا ات الطلبة الذين تختارهم*.
• ع ض تطبيإ معين لمجموعة من الطلبة*.
• التظكم عن بعد :يستطيع المعلم متابعة ما يرعله الطلبة بدن مقاطعتهم (ا ام المشاهدة) أن يمكنه التواصل مع
أقهزة الطلبة نمشاركتهم التظكم (ا ام المشاركة) نهو مثالد فم حالة تقديم المساعدة لطالا ما فد الر ل*
• ع ض تطبيإ معين لمجموعة من الطلبة.
• ايقاف تظكم الطالا فد لوحة المراتيح نالمانس خالل الش ح
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•
•
•
•
•

اراال ااتبيااات فورية ان طلا آراء الطلبة نع ض النتائج الرورية علم أقهزتهم.
اراال راالة ان تعليمات مظدوة لجذب ااتباه الطلبة.
منع المواقع غي الم ح بها.
ااتخدام المواقع الم ح بها فقط.
منع ااتخدام االات ات تماما.
فتح موقع الكت ناد علم اقهزة الر  ChromeBookالخاصة بالطلبة*.
اغالو موقع الكت ناد علم اقهزة الر  ChromeBookالخاصة بالطلبة*
يمكنك اسخ مظتويات الظاف ة خالل الش ح من نذلد أقهزة الطلبة
منع ااتخدام ب نتوكولFTP.
ع ض تراصيل عن الموقع االلكت ناد الذي يشاهده الطلبة حاليا.
طلا تسجيل هويات الطلبة فد بداية كل ورس.
ثالث ط و لتجميع الطلبة من خالل اام الغ فة لتتمكن من التظكم فد الطلبة المتنقلو من صف آلخ .

* تلك الميزات غي متوف ة عند ااتخدام ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolلر Chromeح
ترخيص Google Chrome
يجا نقوو ت خيص لكل قهاز يستخدم  Google Chromeيت ل ’بخاوم االام ناالت ال‘ح يمكن اء ت اخيص
 Google Chromeبشكل مستقل عن منتج  NetSupport Schoolنيتم تسجيلها مع ’خاوم االام ناالت ال‘ عن
ط يإ تظميل ملف ت خيص قديد )(NSW.LICح يتظكم هذا الملف فم عدو الطالب الذين يمكنهم االت الح نفم
حالة عدم نقوو هذا الملف ،فسوف يسمح ملف ت خيص ’خاوم االام ناالت ال‘ ) (NSM.LICالمعتاو لر Google
 Chromeباالت ال لكن اوف يقلل عدو الت اخيص المتوف ة لطالب NetSupport Schoolح
مثال
ايظد الب اامج مع كل ملف من الملرين  10( NSM.LICمستخدمين) ن 10( NSW.LICمستخدمين) ،بشكل
مستقل ذلد  10ات االت لكل اوعح نمع ات ال طالب  ،NetSupport Schoolايتم رفا الطالا رقم  11الذي
يستخدم Google Chromeح
نمع ملف  NSM.LICفقط ( 20مستخدم) ،اوف يظد الب اامج العدو ااق د من االت االت ذلد  20ات ال بغا
الن ما ذذا كااوا من طالب  Google Chromeأن ب اامج NetSupport Schoolح
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تنصيب وإعداد برنامج الطالب لـ NetSupport Schoolللكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظامAndroid
يقدم ب اامج  NetSupport Schoolااونات المطلوبة للمساعدة فم تع يم فعالية عملية التدريس المستندة ذلد
الكمبيوت ح ناآل يمكنك االاتراوة من قدرات ب اامج  NetSupport Schoolالقوية علد ااقهزة التم تعمل بن ام
Androidح
يمكن تن يا تطبيقات الطالا المستخدم لن ام  Androidعلد كل اللوحية Androidح من اطح المكتا الخاص
بالمدرس ،يمكنك حين ذ االت ال بكل ا ام بما يتيح لك التراعل مع كل طالا بس عة نبكراءةح
تعمل تطبيقات  NetSupport Schoolعلد اللوحية  Androidنتتوف مجااا علد متج Google Playح
مالحظة :يتوف ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolلالاتخدام علد أقهزة Androidح لمزيد من المعلومات
عن تن يبه نااتخدامه ،ي قد ال قوع ذلد "وليل ب اامج المعلم لر "Androidح
إعداد وتنسيق طالب Android
يمكنك القيام بالتنسيإ المسبإ لكل قهاز بااتخدام ذعداوات االت ال للغ ف الدرااية المظمية بكلمة م نر من الجهاز
أن الضغط م ة ناحدة علد اإلعداوات لكل قهاز من واخل ب اامج المعلم لر :NetSupport School
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح
6ح
7ح
8ح
9ح

اخت {مدراة}}اللوحية{{ تطبيإ ذعداوات الطالب} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
اي ه م بع الظوار ’ذعداوات الطالا‘ح
اخت الطالب الم او ذراال اإلعداوات ذليهمح
لتعديل اإلعداوات ،ااق فوو ’تعديل‘ح
اي ه م بع الظوار "تعديل ذعداوات الطالب"ح
اضبط الخيارات المطلوبة نااق فوو "موافإ"ح
ذذا كاات هناي كلمة م نر تم تعيينها مسبقا علد قهاز  ،Androidفأوخلهاح
ااق فوو "ذراال"ح
يمكنك اآل الت رح بظثا عن الطالب مستخدمم  Androidفم نضع "الغ فة"ح

مالحظة :فم بي ات مختلرة ،قد يتعذر علد نحدة التظكم لب اامج  NetSupport Schoolالطالب مستخدمم ا ام
التشغيل  Androidأثناء الت رحح لمزيد من المعلومات حول كيرية تظديد موقع أقهزة  Androidناالت ال
بها ،ي قد زيارة ( Knowledge Baseقاعدة المعارف) الخاصة بنا نم اقعة المقال What to do if
( the Android Students are not found by a Tutor Console browse at startupماذا
ترعل ذذا لم يتم العثور علد طالب  Androidمن خالل نحدة تظكم المعلم عند بدء التشغيل)ح
ذذا قمت بتظديد اوع الت خيص ’طالب الكمبيوت ات اللوحية فقط‘ أثناء التن يا ،فسوف يع ض ب اامج المعلم لر
 NetSupport Schoolالميزات المدعومة للطالب مستخدمم الكمبيوت ات اللوحيةح
الميزات المدعومة علد ا ام Android
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

توقيهات مبا ة (نضع الع ض)
ع ض م غ ات الطالبح
مكافأة الطالاح
البطارية/الشبكة الالالكيةح
م
تشغيل  URLعلد قهاز الطالاح
تعتيم ا ة الطالاح
الوحدة النمطية لألا لة نااقوبةح
اقل الملراتح
توزيع الملراتح
تشغيل عند البدءح ايتم تشغيل ب اامج الطالا لر  NetSupport Schoolلمستخدمم أقهزة  Androidعند
تشغيل الجهاز نايتم الدخول تلقائيا (عند نقوو الجهاز فم غ فة ثابتة)ح
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تنصيب وإعداد تطبيق متصفح (iOS) NetSupport
يقدم ب اامج  NetSupport Schoolااونات المطلوبة للمساعدة فم تع يم فعالية عملية التدريس المستندة ذلد
الكمبيوت ح ناآل يمكنك االاتراوة من قدرات ب اامج  NetSupport Schoolالقوية علد ااقهزة التم تعمل بن ام
iOSح
يدعم التطبيإ أيضا القدرات اإلوارية اااااية لر  ،NetSupport DNAنيتيح لك تجميع التراصيل اااااية
لمخزن الن ام نم اقبة اااشطة مبا ة علد اإلات اتح لمزيد من المعلومات عن  ،NetSupport DNAااق هناح
يمكن تن يا "تطبيإ مت رح  "NetSupportعلد كل قهاز iOSح من اطح المكتا الخاص بالمدرس ،يمكنك
حين ذ االت ال بكل ا ام بما يتيح لك التراعل مع كل طالا بس عة نبكراءةح
يعمل "تطبيإ مت رح  "NetSupportعلد ذصدار  iOS v9.3.5أن أحدث نيتوف مجااا علد متج iTunesح
مالحظة :نظيرة  NetSupport Schoolمدعومة علد ااقهزة اللوحية فقطح
إعداد وتكوين تطبيق متصفح NetSupport
يمكنك القيام بالتنسيإ المسبإ لكل قهاز بااتخدام ذعداوات االت ال للغ ف الدرااية المظمية بكلمة م نر من الجهاز
أن الضغط م ة ناحدة علد اإلعداوات لكل قهاز من واخل ب اامج المعلم لر :NetSupport School
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح
6ح
7ح
8ح
9ح

اخت {مدراة}}اللوحية{{ تطبيإ ذعداوات الطالب} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
اي ه م بع الظوار ’ذعداوات الطالا‘ح
اخت الطالب الم او ذراال اإلعداوات ذليهمح
لتعديل اإلعداوات ،ااق فوو ’تعديل‘ح
اي ه م بع الظوار "تعديل ذعداوات الطالب"ح
اضبط الخيارات المطلوبة نااق فوو "موافإ"ح
ذذا كاات هناي كلمة م نر تم تعيينها مسبقا علد قهاز  ،iOSفأوخلهاح
ااق فوو "ذراال"ح
يمكنك اآل الت رح بظثا عن الطالب مستخدمم  iOSفم نضع "الغ فة"ح

ذذا قمت بتظديد اوع الت خيص ’طالب الكمبيوت ات اللوحية فقط‘ أثناء التن يا ،فسوف يع ض ب اامج المعلم لر
 NetSupport Schoolالميزات المدعومة للطالب مستخدمم الكمبيوت ات اللوحيةح
الميزات المدعومة علد ا ام iOS
•
•
•
•
•
•
•
•
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منح التراخيص للكمبيوترات اللوحية
يظتاج أي كمبيوت لوحم يعمل بن ام  Androidن  iOSمت ل بب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolذلد
ت خيصح نيمكن اء ت اخيص للكمبيوت ات اللوحية بشكل مستقل عن منتج  NetSupport Schoolااااام نيتم
تسجيله مع  NetSupport Schoolبتظميل ملف ت خيص  NST.LICقديدح يتظكم هذا الملف فم عدو الطالب
مستخدمم الكمبيوت ات اللوحية الذين يمكنهم االت الح ذذا كا هذا الملف غي موقوو ،فسوف يسمح ملف الت خيص
 NSM.LICالمعتاو للطالب مستخدمم الكمبيوت ات اللوحية باالت ال لكنه اوف يقلل من عدو الت اخيص المتوف ة
لطالب NetSupport Schoolح
مثال:
مع ملف الت خيص  10( NSM.LICمستخدمين) نالملف  10( NST.LICمستخدمين) ،اوف يظدو الب اامج
بشكل مستقل عدو  10مستخدمين لكل اوعح نمع نقوو  10مستخدمين لب اامج  NetSupport Schoolمت لين،
ايتم رفا المستخدم رقم  11الذي يستخدم الكمبيوت اللوحمح
الب اامج عدو االت االت علد  20ات ال كظد أق د بغا
مع الملف  20( NSM.LICمستخدم) ،اوف يق
الن عما ذذا كااوا من مستخدمم الكمبيوت ات اللوحية أن مستخدمم ب اامج  NetSupport Schoolالعاويينح
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العمل مع المجموعات
يوف ب اامج  NetSupport Schoolنظائف تجميع متطورة لتمكينك من ذوارة مجموعات مختلرة من الكمبيوت ات
العميلة نتن يمهاح يمكن ااتخدام الوظائف التالية علد المجموعات ككل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ع ض
توزيع ملرات
م اقبة
تنريذ
ذراال راائل
قرل/فتح
وعم تعدو الواائط
ذراال/تجميع العمل
مظاوثة
نضع الر و فم ااا لة نااقوبة

إلنشاء مجموعة
1ح اخت {مجموعة}{قديد} من القائمة المنسدلة "التظكم"ح
أن،
ااق فوو ال مز "مجموعة قديدة" الموقوو علد " يط المجموعة"ح
أن،
ااق بزر المانس اايمن فوو رموز الكمبيوت ات العميلة المظدوة ناخت "ذضافة ذلد مجموعة" نحدو "قديد"ح
للمجموعةح حين ذ يقوم
2ح ي ه م بع الظوار "معالج المجموعة" الذي يطلا منك توفي اام ننصف مخت
بمساعدتك فم ذاشاء المجموعةح
ات ه المجموعة التم تم ذاشاؤها حديثا كعالمة تبويا علد " يط المجموعات" للوصول الس يعح

تجميع الطالب عشوائ ًيا
1ح اخت (مجموعة) ثم (تجميع عشوائم) من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
2ح ي ه م بع الظوار "تكوين ف و"ح
3ح حدو كيرية تجميع الر و ،ذذا كاات عشوائية ،فأوخل عدو الر وح ذذا كا الطالب يختارن الر يإ ،فأوخل أاماء
الر يإ ،حين ذ يتمكن الطالب من اختيار ف يإ من القائمة المنسدلة اارلح ااق فوو "موافإ"ح
4ح ات ه المجموعة (المجموعات) المكواة حديثا كعالمة تبويا فم يط المجموعةح
مالحظة :يمكنك ذلغاء تجميع الطالب باختيار {مجموعة}{ذلغاء تجميع} من القائمة المنسدلة اارل فم ذطار التظكمح
لتغيير أعضاء إحدى المجموعات
1ح اخت {مجموعة}{خ ائص} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
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أن،
ااق فوو ال مز "خ ائص" الموقوو علد " يط المجموعة"ح
أن،
ااق علد ال مز "خ ائص" الموقوو علد يط أونات "ذطار التظكم"ح
2ح اخت عالمة التبويا "أعضاء" ثم حدو ااعضاء الم او ذزالتهم أن ذضافتهمح
3ح ااق فوو "موافإ" عند االاتهاءح
أن،
1ح ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت العميل المظدو ناخت "ذزالة" من مجموعة"ح
رئيس المجموعة
عند العمل مع مجموعات مع فة من الكمبيوت ات العميلة ،يمكن للتظكم تعيين حالة "رئيس المجموعة" لعضو معين
من المجموعةح يمكن لل ئيس المختار مبا ة التظكم فم المجموعة نذق اء العديد من المهام التم يقوم بها التظكم
ال ئيسمح يظترك التظكم ال ئيسم بالمس ولية كاملة أثناء قيام "رئيس المجموعة" مقامه كما يمكنه ذزالة الظالة فم أي
نقتح
لتظديد الميزات المطلوب ذق اؤها نالمتوف ة لر "رئيس المجموعة" ،اخت {عرض}{اإلعدادات الحالية – عالمة
التبويا "رؤساء المجموعات"} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
يمكن ع ض ات االت رئيس المجموعة الم ئية بما يسمح لك بمشاهدة ال ابط بسهولة بين رئيس المجموعة نالطالب
فم قميع ط و الع ضح اخت "ع ض ات االت رئيس المجموعة الم ئية" لتمكين هذه الميزةح
يتم تمكين ميزات "رئيس المجموعة" افت اضيا لكن يمكن ذزالتها عن ط يإ ذلغاء تظديد الم بعات المناابةح
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تعيين رئيس مجموعة
1ح حدو المجموعة المطلوبة من " يط المجموعة"ح
2ح حدو رمز الكمبيوت العميل المطلوبح
3ح اخت {طالا}{رئيس مجموعة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق بزر المانس اايمن فوو الكمبيوت العميل المطلوب ثم حدو "رئيس مجموعة"ح
ايتم تمييز رمز الكمبيوت العميل فم "ذطار التظكم" لإل ارة ذلد تعيينه كر "رئيس مجموعة"ح يمكن أيضا ع ض
يط ات ال ي ه ال ابط من رئيس المجموعة ذلد الطالب ،اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – رؤااء
المجموعات} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم نتمكين "ع ض ات االت رئيس المجموعة الم ئية"ح

ايتلقد الكمبيوت العميل راالة تخب ه بأاه أصبح رئيسا للمجموعةح يمكن للطالا اختيار تشغيل ’نحدة تظكم رئيس
المجموعة‘ فورا أن فيما بعد بالنق فوو ال مز ’رئيس المجموعة‘ الذي ايتم ذاشاؤه فم علبة الن ام الخاصة به أن
يط أونات الطالاح
مالحظات:
• بال غم من ذمكااية أ يكو الكمبيوت العميل فم أكث من مجموعة ذال أاه ال يمكنه أ يكو رئيسا اكث من
مجموعة فم ارس الوقتح
• يمكن أ يكو لكل مجموعة مع نفة "رئيس مجموعة" حتد نذ كا أحد أعضاء المجموعة ي أس مجموعة
أخ ى بالرعلح
• يمكن للتظكم ال ئيسم متابعة م اقبة كافة الكمبيوت ات العميلة بما فيها رؤااء المجموعاتح
إيقاف رؤساء المجموعات مرحليًا
قد ي يد المعلم ذق اء مهمة بدن التعارض مع ئ يقوم "رئيس المجموعة" به أثناء قلسة عمل التظكم حيث يقوم
رؤااء المجموعات مقام التظكمح فمن ااح ى بدال من القيام بإزالة كل رئيس مجموعة نذعاوته ذلد نضعه السابإ،
يمكنك القيام ذيقاف "رئيس المجموعة" م حليا نذعاوته عند الظاقةح
إليقاف رؤساء المجموعات مرحل ًيا
1ح اخت {مدراة}{ذيقاف رئيس المجموعة م حليا} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
2ح يتم ذيقاف كافة "رؤااء المجموعات" م حلياح
إلعادة رؤساء المجموعات
1ح اخت {مدراة}{ذيقاف رئيس المجموعة م حليا} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
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2ح يتم ذعاوة كافة "رؤااء المجموعات"ح
إزالة حالة رئيس المجموعة
يمكن للتظكم ال ئيسم ذزالة حالة رئيس المجموعة من الكمبيوت ات العميلة فم أي نقتح
إلزالة رؤساء المجموعات
1ح حدو المجموعة التم تظتوي علد الكمبيوت العميل المطلوب من "ذطار التظكم"ح
2ح ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت العميل ثم حدو "رئيس مجموعة"ح
أن،
اخت {طالا}{رئيس مجموعة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
ايتلقد الكمبيوت العميل راالة تخب ه بسظا صالحيات رئيس المجموعة منهح
تخصيص رموز المجموعات والكمبيوترات العميلة
يمكن تخ يص رموز المجموعات نالكمبيوت ات العميلة المع نضة فم ذطار التظكم لتنااا المتطلبات الشخ يةح
يمكن االختيار من ال ور نتطبيقها علد أاماء ااقهزة أن المستخدمين المسجلين للدخولح
تخصيص رموز المجموعات و/أو الكمبيوترات العميلة
1ح حدو {طالا}{تخ يص} أن {مجموعة}{تخ يص} من القائمة المنسدلة ذطار التظكمح
2ح اي ه م بع الظوار ’تخ يص ال ور‘ح حدو ذحدي عالمات التبويا الثالثة:
تطبيإ ال ورة المظدوة علد اام الجهازح
كمبيوترات عميلة
اسم المستخدم المسجل دخوله تعيين ال ورة الام المستخدم نبالتالم تظميله علد أي قهاز يقوم المستخدم
بالدخول عليهح يأخذ هذا الخيار ااابقية عن اام الجهازح
يتيح لك تطبيإ صورة علد كل مجموعة مظدوة من الطالبح
مجموعات
3ح حدو ’اام الكمبيوت العميل‘ أن ’المجموعة‘ من القائمة ثم ااق فوو ’تعديل‘ح فم حالة ااتخدام الخيار ’اام الم
اتخدم المسجل وخوله‘ ،نااق فوو ’ذضافة‘ إلوخال اام وخول الطالبح
4ح ت رح للوصول ذلد صورة ال مز المطلوبةح يتوف عدو من المكتبات االفت اضية (*ح )nclفم مجلد الب اامج أن
يمكنك تظديد صورة من اختياريح حدو ال ورة المطلوبة ثم ااق فوو ’موافإ‘ح ك ر هذه العملية مع أي كمبيوت
عميل أن مجموعات أخ ىح
5ح ااق فوو ’تم‘ عند االاتهاءح
مالحظة :يمكن تغيي رمز الكمبيوت العميل نالمجموعة بتعديل خ ائص المظدو منهماح اخت
{طالا}{خ ائص}{عالمة التبويا تراصيل} أن {مجموعة}{خ ائص} من القائمة المنسدلة فم ذطار
التظكمح حدو ’تخ يص الم ه ‘ح
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استخدام برنامج NetSupport School

في هذا الفصل …….
اتكتشف كيرية ااتخدام الميزات الوفي ة المتوف ة لمستخدم التظكمح بدءا من تشغيل قلسة التظكم عن بُعد ذلد كيرية
م اقبة النشاط نذوارته علد مستخدمم أقهزة الكمبيوت ح
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قفل/فتح لوحة المفاتيح والماوس الخاص بالطالب
عند ذق اء الع ض ،يتم قرل لوحدة المراتيح نالمانس الخاص بالكمبيوت ات العميل تلقائياح نمع ذلك ،قد يكو هناي
أحوال أخ ى ت يد قرل لوحة المراتيح نالمانس الخاص بالكمبيوت ات العميلةح يمكنك فقط قرل/فتح الكمبيوت ات العميلة
المت لةح
يمكن ذعداو لوحة المراتيح نالمانس للقرل المنر ل عند الظاقةح من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم" ،اخت
{عرض}{اإلعدادات الحالية – عالمة التبويب "خيارات"}ح
لقفل الكمبيوترات العميلة
1ح حدو الكمبيوت (ات) العميل أن مجموعة الكمبيوت ات العميلة التم ت غا فم ذغالقهاح
2ح من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم" ،اخت {طالا}{قرل لوحة المراتيح/المانس}ح
أن،
من " يط ااونات" ،اخت "قرل"ح
أن،
ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت العميل المظدو ناخت "قرل"ح
3ح ات ه صورة افت اضيا علد مظطة عمل الكمبيوت العميل تخب ه بقرل لوحة المراتيح نالمانس الخاص بهح
لتشغيل الكمبيوترات العميلة
1ح من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم" ،اخت {طالا}{فتح لوحة المراتيح/المانس}ح
أن،
من " يط ااونات" ،اخت "فتح"ح
أن،
ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت العميل المظدو ناخت "ذلغاء قرل"ح
تعتيم شاشة كمبيوتر عميل أثناء القفل
1ح اخت {ع ض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
2ح حدو "تعتيم الشا ة عند قرل لوحة المراتيح نالمانس"ح
3ح ااق فوو "موافإ"ح
4ح حدو الكمبيوت (ات) العميل أن مجموعات الكمبيوت ات العميلة الم او ذغالقهاح
5ح من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم" ،اخت {طالا}{قرل لوحة المراتيح/المانس}ح
أن،
من يط ااونات ،ااق فوو ال مز "قرل"ح
مالحظة :ذذا كنت تقوم بع ض كمبيوت عميل تم ذغالقه ،لن يتم تطبيإ ذعداو تعتيم ا ة الكمبيوت العميلح لتعتيم
ا ة كمبيوت عميل أثناء الع ض ،اخت {طالا}{تعتيم الشا ة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
هذه الخاصية غي متوف ة علد أقهزة الطالب التم تستخدم ا ام التشغيل  Windows 8أن أحدثح
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لعرض صورة أثناء قفل محطة عمل كمبيوتر عميل
يتم ع ض رام علد ا ة الطالا افت اضيا عند قرل المعلم للوحة المراتيح نالمانس الخاصين بالطالاح يمكنك
اختيار تعطيل هذا ،أن تعتيم ا ة الطالا أن يمكن تغيي ال ورة عند الض نرةح

1ح
2ح
3ح
4ح

اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
امسح الخيار ’ع ض صورة عند قرل المانس نلوحة المراتيح‘ح
ااق علد "موافإ"ح
ايتم اآل تعتيم ا ة الطالا عند القرلح

مالحظة:
• ذذا كا لديك كمبيوت عميل مقرل ،فلن يتم تطبيإ صورة الع ض علد ا ة الكمبيوت العميلح
• ذذا تعذر تظديد موقع ملف صورة علد قهاز الكمبيوت العميل ،ايتم ع ض راالة نامضة "تم قرل هذا الجهاز
من قبل مستخدم التظكم" علد ا ة الكمبيوت العميلح
قم بتغيير الصورة المراد عرضها
يمكن ااتبدال ال ورة ،عند الض نرة ،بااتبدال الملف أن ااتخدام منسإ ذعداو الكمبيوت العميل لتظديد ملف بديلح
1ح
2ح
3ح
4ح
.5

فم "منسإ ذعداو الكمبيوت العميل" ،اخت {متقدم} من "خيارات ال ور"ح
ايع ض "ملف ال ورة" الملف االفت اضمح
ااق علد "ت رح" لتظديد ملف بديل ،ثم علد "فتح"ح
ايع ض "ملف ال ورة" الملف الجديد.
ااق علد "موافإ".

مالحظة:
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ذذا كنت ت يد ع ض "ملف ال ورة" غي المتوف علد مظطات عمل الكمبيوت العميل ،فااتخدم
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عرض شاشة طالب
يمكنك التظكم فم كمبيوت عميل عند االت ال به .نتسمد هذه العملية "ع ض" .يتم ع ض ا ة الكمبيوت العميل
علد ذطار فم مظطة عمل التظكم .يتيح لك ب اامج  NetSupport Schoolع ض ا ات عدة كمبيوت ات عميلة
فورا ،كل ا ة فم ذطار خاص بها.
مالحظة :ذذا لزم اام  ،يمكن ع ض ال االة علد مظطة عمل الكمبيوت العميل ت كد ااتم ار ع ضهح اا
"قسم ذعداو الكمبيوت العميل" فم وليل المستخدم هذاح
يتيح لك " يط الع ض الس يع" ع ض الكمبيوت ات العميلة بس عة ناهولةح عند االت ال بكمبيوت عميل ،ي ه
زر يظمل اام الكمبيوت العميل علد يط "الع ض الس يع" علد "ذطار الع ض"ح عند النق فوو أحد اازرار،
يتم ع ض ا ة الكمبيوت العميل أما النق فوو أحد اازرار أثناء ع ض "ذطار ع ض" ،ي وي ذغالقهح
الستعراض كمبيوتر عميل
1ح ااق اق ا مزونقا فوو رمز الكمبيوت العميل المطلوب فم "ع ض القائمة"ح
أن،
مع تظديد رمز الكمبيوت العميل المطلوب ،اخت {كمبيوت عميل}{ااتع اض} من القائمة المنسدلة فم "ذطار
التظكم"ح
أن،
يط ااونات فم "التظكم"ح

ااق فوو ال مز "ااتع اض كمبيوت عميل" الموقوو علد
أن،
ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "كمبيوت عميل" ،ناخت {ااتع اض}ح
أن،
ااق فوو اام "الكمبيوت العميل" الموقوو علد يط ااونات "ااتع اض ا يع"ح
2ح اي ه "ذطار الع ض" الخاص بهذا الكمبيوت العميل فم ذطار علد التظكمح لمساعدة التنقل فم
ا ة الكمبيوت العميل ،يتم ع ض صورة م غ ة للشا ة نذتاحة ذمكااية التم ي فم اطح مكتا الكمبيوت
العميل بسهول أكب ح فقط ااق نااظا واخل الم غ ة لع ض مناطإ معينةح يمكن تمكين لوحة التنقل أن تعطيلها
بتظديد {ااتع اض}{تنقل} من القائمة المنسدلة فم ذطار االاتع اضح
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مالحظة:
• لضما ااواء السليم أثناء عملية الع ض ،تأكد من ذيقاف تشغيل "اطح المكتا النشط" علد الكمبيوت
العميلح
• ذذا كا الكمبيوت العميل يستخدم عدة أقهزة ع ض ،فستتمكن من التبديل بين أقهزة اطح المكتا بالنق
فوو عالمات التبويا المع نضة أارل يط أونات ذطار االاتع اض.
• ذذا كا كل من المعلم نالطالا يستخدما أقهزة تعمل باللمس ،فسيتمكن المعلم من التظكم فم قهاز الطالا
بااتخدام أنام اللمسح
يقاف االستعراض والعودة إلى إطار التحكم
1ح اخت {طالا}{ذغالو} من القائمة المنسدلة "ذطار الع ض"ح
يمكنك عرض الكمبيوترات العميلة بثالثة أوضاع:
مشاركة
يتم ع ض ا ة الكمبيوت العميل علد كل من التظكم نالكمبيوت العميلح ايتمكن كل من التظكم نالمستخدم علد
الكمبيوت العميل من ااتخدام لوحة المراتيح نالمانسح
مشاهدة
يتم ع ض ا ة الكمبيوت العميل علد كل من التظكم نالكمبيوت العميلح يمكن للمستخدم علد الكمبيوت العميل
ااتخدام لوحة المراتيح نالمانسح بينما ال يمكن للمستخدم الموقوو علد التظكم من ااتخدامهماح
تحكم
يتم ع ض ا ة الكمبيوت العميل علد كل من التظكم نالكمبيوت العميلح يمكن للمستخدم علد التظكم من ااتخدام
لوحة المراتيح نالمانسح بينما ال يمكن للمستخدم الموقوو علد التظكم من ااتخدامهماح
لتغيير وضع االستعراض
1ح أثناء ااتع اض الكمبيوت العميل ،ااق فوو ال مز "نضع االاتع اض" الموقوو علد
فم "ذطار االاتع اض" نحدو "مشاركة" أن "مشاهدة أن "تظكم"ح
أن،
حدو {طالا}{مشاركة/مشاهدة/تظكم} من القائمة المنسدلة فم "ذطار االاتع اض"ح

يط ااونات

خيارات "إطار االستعراض" األخرى:
مناسب للشاشة
قد يكو الكمبيوت العميل يقوم بالتشغيل بدقة أعلد من وقة التظكمح نفم هذه الظالة ،ي وي اختيار الخيار "منااا
للشا ة" من "ذطار االاتع اض" أن " يط ااونات" ذلد تغيي حجم الشا ة بظيث تالئم اإلطار الذي يتم ع ضها
فيهح
إبقاء المظهر
الظراظ علد اسبة الع ض ذلد اإلرتراع للشا ة البعيدةح
التبديل إلى ملء الشاشة
يمكنك بالتباول اختيار ااتخدام كامل ا ة التظكم لع ض ا ة الكمبيوت العميلح نتع ف هذه العملية باام "ع ض
ملء الشا ة"ح يتم ع ض يط أونات عائم أثناء ااتع اض ا ة "الكمبيوت العميل فم نضع "ملء الشا ة"ح نذذا
قمت بإغالو هذا الش يط ،فتذك ااتخدام مراتيح التشغيل الس يع >CTRL+RSHIFT+LSHIFT< ،لل قوع ذلد
"ذطار التظكم" أن اضغط علد < >PAUSE+ALTلع ض قوائم الع ض المنسدلةح
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تمكين تصريف الشاشة
أفضل نايلة مع  NetSupport Schoolنأكث ها فعالية اللتقاط بيااات الشا ة هو ربط ب اامج تشغيل الريديو
لمظطة العمل الجاري ااتع اضهاح نمع ذلك ،قد تكو هناي حاالت ال تعمل فيها هذه الوايلة ا ا لتجانز بعا
التطبيقات ب اامج التشغيلح نفم هذه الظاالت ،يمكنك تمكين الوضع’ت يف الشا ة‘ اخذ لقطة من الشا ةح نعلد
ال غم من التأثي الكبي علد الشبكة ،ذال أاه ايوف علد ااقل تمثيال وقيقا لشا ة الكمبيوت العميلح
تهيئة
يتم ضبط عمإ اللو بدقة ( 256م ترع) لو افت اضيا عند ااتع اض ا ة طالاح يسمح لك هذا الخيار بتغيي
قووة اللو عند ااتع اض ا ات الطالبح
تكبير منطقة العرض
ذخراء " يط أونات الع ض" ن" يط الظالة" ن" يط ااونات" الاتخدام أق د مساحة ممكنة فم ع ض
ا ات ع ض الكمبيوت ات العميلة ون التبديل ذلد الوضع "ملء الشا ة"ح
حدود باللمس
عند ااتع اض طالا علد قهاز يعمل باللمس (يجا أ يكو المعلم يستخدم قهاز يعمل باللمس) ،يمكنك تمكين
الخاصية "حدنو باللمس"ح حيث يسهل هذا الظد الوصول ذلد نظائف معينة من  Windows 8ن 8.1عند ااتخدام
اإليماءات باللمس للسظاح
تعتيم شاشات الكمبيوترات العميلة أثناء العرض
قد ت يد تعتيم ا ة الكمبيوت العميل ،بغ ض الس ية ،أثناء التظكم فيه من بعدح
مالحظة :هذه الخاصية غي متوف ة علد أقهزة الطالب التم تستخدم ا ام التشغيل  Windows 8أن أحدثح
1ح اخت {طالا}{تعتيم الشا ة} من القائمة المنسدلة "ذطار االاتع اض"ح
2ح ايتم تعتيم الشا ةح
3ح الاتعاوة الشا ة ،اخت {كمبيوت عميل}{تعتيم الشا ة} من القائمة المنسدلة "ذطار االاتع اض"ح
إرسال Ctrl+Alt+Delete
يمكنك ذراال  Ctrl+Alt+Deleteذلد مظطة عمل تقوم بع ضهاح
إلرسال  Ctrl+Alt+Delإلى كمبيوتر عميل تقوم بعرضه
1ح اضغط المراتيح  Ctrl+Alt+Escمعاح
أن،
اخت {كمبيوت عميل}{ذراال  }Ctrl+Alt+Deleteمن القائمة المنسدلة "ذطار االاتع اض"ح
2ح ااق فوو "اعم" ،لتأكيد "ذراال "Ctrl+Alt+Deleteح
عرض عدة طالب معًا
يتيح لك ب اامج  NetSupport Schoolع ض عدة كمبيوت ات عميلة معا ،كل فم اافذتهح نيمكنك أيضا تظديد حجم
ذطار االاتع اض لمالئمة ا ة التظكمح
لعرض عدة شاشات كمبيوترات عميلة
1ح اخت {ذطار}{تتالم} ،ثم حدو ذطار  NetSupport Schoolالذي ت يد ع ضه ،اواء من التظكم فم القائمة
المنسدلة {ذطار} أن من كمبيوت عميل فم القائمة المنسدلة {ااتع اض}ح
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2ح يتم تتالم اإلطارات المختارة علد ا ة التظكمح ذذا كنت ت يد رؤية ا ة الكمبيوت العميل بالكامل ،اخت
الخيار "منااا للشا ة" الموقوو فم يط ااونات فم كل ذطار ع ض للكمبيوت العميلح
مالحظة :تم تعيين الخيار "منااا للشا ة" افت اضياح لع ض الشا ة فم الدقة العاوية ،قم بإيقاف تشغيل الخيار
"منااا للشا ة"ح
تعتيم شاشات كافة الكمبيوترات العميلة
يمكن تعتيم ا ة كمبيوت عميل أثناء القيام بع ضهح يتيح لك هذا الخيار تعتيم كافة ا ات الكمبيوت ات العميلة معاح
لتعتيم كافة شاشات الكمبيوترات العميلة
1ح اخت {مدراة}{تعتيم الشا ة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "تعتيم الكل" الموقوو علد يط أونات المعلمح
2ح ايتم تعتيم ا ات الطالبح
3ح الاتعاوة الشا ات ،ك ر العملية أعالهح
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الحافظة البعيدة
أثناء قلسة االاتع اض ،يمكنك اسخ مظتوى الظاف ة بين قهاز التظكم نالكمبيوت ات العميلةح
يوف رمز "الظاف ة" الموقوو علد

يط أونات ذطار االاتع اض الخيارات التالية:

إرسال الحافظة
يستخدم عند النسخ من التظكم ذلد الكمبيوت العميل نااتخدام خيار القائمة {تظ ي }{قص/اسخ}ح
استرجاع الحافظة
يستخدم عند النسخ من الكمبيوت العميل ذلد التظكم نااتخدام خيار القائمة {تظ ي }{قص/اسخ}ح
تلقائي
عند تمكينه ،يوف أا ع نايلة لنسخ البياااتح ااتخدم مراتيح التشغيل الس يع ( )Ctrl-C & Ctrl-Vللنسخ التلقائم من
نذلد الظاف ة علد كل من قهازي التظكم نالكمبيوت العميلح
إرسال محتوى الحافظة من محطة عمل تحكم إلى كمبيوتر عميل
1ح ااتع ض الكمبيوت العميل المطلوبح
2ح افتح التطبيإ المنااا علد مظطتم عمل الكمبيوت العميل نالتظكمح
3ح حدو نااسخ البيااات المطلوبة من التطبيإ علد التظكمح
فم حالة تمكين الخيار تلقائي ،يتم اسخ البيااات مبا ة ذلد الظاف ة عن ط يإ ااتخدام Ctrl-Cح
أن
عند ااتخدام {تظ ي }{قص/اسخ} ،ارقع ذلد ذطار ااتع اض الكمبيوت العميل نااق فوو رمز الظاف ة
الموقوو علد يط أونات ذطار االاتع اض ناخت "ذراال الظاف ة"ح
4ح لل إ البيااات علد تطبيإ الكمبيوت العميل ،اخت {تظ ي } من القائمة المنسدلة فم تطبيإ الكمبيوت
العميل ،ثم حدو "ل إ"ح
أن
ااتخدم مراتيح التشغيل الس يع ( )Ctrl-Cلل إ البياااتح
إرسال محتوى الحافظة من محطة عمل كمبيوتر عميل إلى التحكم
1ح ااتع ض الكمبيوت العميل المطلوبح
2ح افتح التطبيإ المنااا علد مظطتم عمل الكمبيوت العميل نالتظكمح
3ح ااسخ البيااات المطلوبة من التطبيإ علد الكمبيوت العميل كما هو فم السابإ ،لكن ذذا تم ااتخدام خيارات
القائمة بدال من مراتيح التشغيل الس يع ،فاخت "الظاف ة -اات قاع الظاف ة" من يط ااوناتح
4ح ارقع ذلد التطبيإ علد التظكم نال إ البيااات بااتخدام خيارات القائمة المناابة أن مراتيح التشغيل الس يع
()Ctrl-Cح
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مراقبة الطالب
تتيح لك نظيرة "الم اقبة" التنقل ضمن كل كمبيوت عميل مت ل كل بدنره مع ع ض ا ته علد التظكمح نتعتب
هذه الوظيرة بديال لر ع ض عدة كمبيوت ات عميلة فم ذطارات مناابة الظجم ،التم قد ت وي ذلد تعذر ق اءة
الشا اتح
يمكن أيضا م اقبة "عدة كمبيوت ات عميلة" فم "ذطار م اقبة" ناحدح
لمراقبة شاشة كمبيوتر عميل في المرة الواحدة
1ح اخت {مجموعة}{م اقبة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
2ح ي ه م بع الظوار "م اقبة"ح

3ح حدو الكمبيوت العميل الم او م اقبته عن ط يإ تظديد عالمة االختيار المجانرة الامه أن ذلغاء تظديدهاح
مالحظة :ذذا كنت ت يد بدء الم اقبة من كمبيوت عميل مظدو ،فظدو ال مز الخاص به فم م بع حوار "م اقبة"ح
4ح
5ح
6ح
7ح
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حدو "م قت الم اقبة"ح
حدو "ع ض قهاز ناحد كل م ة"
ااق فوو "م اقبة"ح
ي ه ذطار الم اقبة فورا نيع ض الكمبيوت العميل اانل بالتتالمح يتم التنقل ضمن الكمبيوت ات العميلة المظدوة
مع ع ض الشا ات الخاصة بها علد التظكم حتد تقوم بإاهاء الم اقبةح
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يتضمن شريط أدوات األزرار الخاصة بإطار مراقبة كمبيوتر عميل واحد الوظائف التالية:
األزرار "السابق" و"تلقائي" و"التالي"
يمكنك تشغيل التوقيت التلقائم أن ذيقاف تشغيله من يط ااونات "ذطار الم اقبة" أن اختيار التنقل لألمام أن للخلف
بين الكمبيوت ات العميلةح يُ ه الزر "السابإ" ا ة الكمبيوت العميل السابإ الذي يتم م اقبتهح أما الزر "التالم"
فُي ه ا ة العميل التالم فم ونرة الم اقبةح
مناسب للشاشة
قد يكو الكمبيوت العميل يقوم بالتشغيل بدقة أعلد من وقة التظكمح نفم هذه الظالة ،ي وي اختيار الخيار "منااا
للشا ة" من "ذطار االاتع اض" أن " يط ااونات" ذلد تغيي حجم الشا ة بظيث تالئم اإلطار الذي يتم ع ضها
فيهح
ملء الشاشة
يمكنك ااتخدام

يط أونات "الم اقبة" العائم للتظكم فم العملية عند الم اقبة فم الوضع "ملء الشا ة"ح

التقاط الشاشة
ايتم أخذ لقطة من ذطار ااتع اض الكمبيوت العميل المظدوح اتتوف لك حين ذ ذمكااية تسمية التقاط الشا ة نحر هح
إلنهاء المراقبة
1ح اخت {م اقبة}{ذغالو} من القائمة المنسدلة "ذطار الم اقبة"ح
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مراقبة عدة شاشات كمبيوترات عميلة
يمكن م اقبة عدة ا ات كمبيوت ات عميلة معا فم "ذطار الم اقبة"ح
لمراقبة عدة شاشات م ًعا
1ح اخت {مجموعة}{م اقبة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
2ح ي ه م بع الظوار "م اقبة"ح
3ح حدو الكمبيوت ات العميلة الم او م اقبتها عن ط يإ ذزالة عالمة االختيار المجانرة الام الكمبيوت العميل أن
تظديدهاح
4ح حدو ع ض عدة كمبيوت ات عميلة فم الم ة الواحدةح
5ح حدو عدو ا ات الكمبيوت ات العميلة الم او ع ضها فم ذطار الم اقبة"ح
6ح ذذا كنت ت اقا أكث من أربع ا ات ،حدو م قت الم اقبةح
7ح ااق فوو "م اقبة"ح
8ح ي ه ذطار الم اقبةح
مالحظة :ذذا كنت تقوم بم اقبة ا ة أكث من كمبيوت عميل أكث من عدو الشا ات المع نضة فم "ذطار
الم اقبة" ،فيمكنك التبديل بين عدة ذطارات م اقبة بااتخدام اازرار "التالم" ن"تلقائم" ن"السابإ"ح

تتضمن أزرار شريط األدوات لمراقبة عدة كمبيوترات عميل الوظائف التالية-:
األزرار "السابق" و"تلقائي" و"التالي"
يمكنك تشغيل التوقيت التلقائم أن ذيقاف تشغيله من يط ااونات "ذطار الم اقبة" أن اختيار التنقل لألمام أن للخلف
بين الكمبيوت ات العميلةح يُ ه الزر "السابإ" ا ة الكمبيوت العميل السابإ الذي يتم م اقبتهح أما الزر "التالم"
فُي ه ا ة العميل التالم فم ونرة الم اقبةح
مناسب للشاشة
قد يكو الكمبيوت العميل يقوم بالتشغيل بدقة أعلد من وقة التظكمح نفم هذه الظالة ،ي وي اختيار الخيار "منااا
للشا ة" من "ذطار الع ض" أن " يط ااونات" ذلد تغيي حجم الشا ة بظيث تالئم اإلطار الذي يتم ع ضها فيهح
تكبير
لتكبي "ذطار ع ض كمبيوت عميل"ح لن يتوف هذا الزر حتد تقوم بتظديد "ذطار ع ض كمبيوت عميل"ح نلتكبي ه،
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ااق فوو الزر "تكبي " أن ااق فوو الم بع الموقوو فم الجااا العلوي اايمن من "ذطار ع ض الكمبيوت العميل"ح
قفل
لقرل لوحة المراتيح نالمانس الخاص بالكمبيوت ات العميلة المظدوح
محادثة
لبدء قلسة مظاوثة بين كمبيوت عميل نالتظكمح
مشاركة
لع ض كمبيوت عميل فم "نضع المشاركة"ح
التقاط الشاشة
ايتم أخذ لقطة من ذطار ااتع اض الكمبيوت العميل المظدوح اتتوف لك حين ذ ذمكااية تسمية التقاط الشا ة نحر هح
إلنهاء المراقبة
1ح اخت {م اقبة}{ذغالو} من القائمة المنسدلة "ذطار الم اقبة"ح
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وضع المراقبة
نضع الم اقبة ،يشبه الميزة م اقبة،يسمح للمعلم بااتع اض عدة ا ات طالب معاح

ط يقة ااتع اض مناابة لكل ا ة طالا مت ل مع نضة علد قهاز المعلم مع توفي أالوب اهل نا يع لم اقبة
اشاط الطالبح فم حالة نضع الم اقبة ،يمكن للمعلم الوصول ذلد مجموعة الميزات الكاملة لب اامج NetSupport
 Schoolمثل االاتع اض نالمظاوثة ناقل الملراتح
1ح اخت {ااتع اض} {الوضع  -ااتع اض الم اقبة} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو "نضع الم اقبة" علد الجااا اايمن من "ذطار التظكم"ح
ايع ض اام "ااتع اض القائمة" صورة م غ ة لكل قهاز طالاح نيمكنك تكبي الشا ة بتظ يك المانس فوو
ال ورة الم غ ةح عند النق علد ال ورة الم غ ة ،ايتم فتح قلسة ااتع اض مع الطالا المظدو ،ااق بزر
المانس اايمن فوقه ناتتمكن من التظديد من بين المجموعة الكاملة من ميزات الكمبيوت العملية المتوف ةح علد ابيل
المثال ،عند تظديد عدة صور م غ ة ،يمكنك وعوة ه الء الطالب ذلد قلسة مظاوثةح
ايتم ع ض الم غ ات افت اضيا بدقة ( 256متواط) لو ح لمشاهدة الم غ ات بجووة أعلد ،يمكنك تبديل هذا ذلد
ألوا غي مظدوةح اخت {ع ض}{م غ ات قووة عالية} من القائمة المنسدلة بإطار التظكمح
مالحظة :يمكن تبديل تشغيل/ذيقاف ذمكااية "تكبي /ت غي " بتظديد {م اقبة}{نضع الت غي /التكبي } من القائمة
المنسدلة فم التظكم أن النق فوو ال مز "تكبي " أارل ذطار التظكمح
يقدم وضع المراقبة عدد من األدوات اإلضافية:
تخصيص حجم المصغرات
يمكن تغيي حجم م غ ات الطالب لتنااا الترضيالت الشخ يةح نتكمن فائدة هذا اام علد نقه الخ وص أثناء
االت ال بعدو كبي من أقهزة الطالبح
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1ح اخت {م اقبة}{حجم} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح حدو الظجم المطلوب من الخيارات المتوف ةح
أن
1ح ااتخدم يط التم ي الموقوو علد ال مز "الظجم" فم أارل ذطار التظكم لتظديد الظجم المطلوبح
مالءمة الحجم تلقائيا ً لمصغرات الطالب
ايضبط هذا الخيار تلقائيا حجم الم غ ات المع نضة لتالئم اإلطارح
1ح اخت {م اقبة}{مالءمة تلقائية للطالب} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "حجم تلقائم" أارل "ذطار التظكم"ح
مالحظة :يمكن ااتع اض م غ ات الطالب فم ا ة كاملة بالضغط علد الزر F11ح
تغيير معدل تحديث المصغرات
طبقا لدرقة الم اقبة عن ق ب ااشطة الطالب ،يمكنك ضبط المعدل الذي يتم تظديث الم غ ات فيهح
1ح اخت {م اقبة}{تظديث} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق علد ال مز "تغيي المعدل" أارل "ذطار التظكم"ح
المطلوب من الخيارات المتوف ةح
2ح حدو العن
عرض التطبيق النشط
عند التمكين ،اي ه رمز أعلد يمين كل م غ ة توضح التطبيإ النشط حاليا علد قهاز الطالاح عالنة علد أاه ذذا
قمت بإاشاء قائمتم تطبيقات مظ ورة نمسموحة ،فسي ه حدا أخض (مسموح) أن أحم (مظ ور) علد
الم غ ات منبها ذياي بأي اوء ااتخدام للتطبيقاتح
1ح اخت {م اقبة}{ع ض التطبيإ النشط} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق علد ال مز "ع ض التطبيإ النشط" أارل "ذطار التظكم"ح
عرض موقع الويب النشط
ع ض رمز فم أعلد يمين الم غ ة يشي ذلد الموقع الذي يقوم الطالا بزيارته حالياح عالنة علد أاه ذذا قمت
بإاشاء قائمتم مواقع مظ ورة نمسموحة ،فسي ه حدا أخض (مسموح) أن أحم (مظ ور) علد الم غ ات منبها
ذياي بأي اوء ااتخدام لإلات اتح
1ح اخت {م اقبة}{ع ض موقع الويا النشط} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "ع ض موقع الويا النشط" أارل "ذطار التظكم"ح
عرض طلبات المساعدة
عند التمكين ،يبين هذا الخيار ذذا ما كا هناي طلبات مساعدة من الطالاح ي ه رمز مساعدة ناما فم أارل
اليسار للم غ ة المعنيةح
للتمكين/التعطيل ،اخت {م اقبة}{ع ض طلبات المساعدة} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
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التقاط الشاشة
يتيح التقاط الشا ة للمعلم أخذ لقطة لشا ة الطالا الظالم أثناء االاتع اض أن الم اقبة نالسماح له بظرك مظتويات
الشا ة الظالية ذلد ملفح ايتم أيضا تسجيل اام الجهاز ناام الطالا نالتاريخ نالوقت ناام المنتج علد التقاط
الشا ة عند الظركح

التقاط شاشات طالب أثناء االستعراض
1ح عند ااتع اض طالا ،اخت {أونات}{التقاط الشا ة} اللتقاط مظتويات الشا ة الظاليةح
أن
ااق علد ال مز "التقاط" الموقوو علد يط ااوناتح
2ح اي ه م بع الظوار "حرك باام"ح
3ح اكتا اام ملفح
4ح اخت تنسيإ من ثالث تنسيقات مختلرة .BMP ،ن .JPGن
5ح ااق علد "حرك"ح
التقاط شاشات طالب أثناء المراقبة
1ح عند م اقبة ا ات الطالب ،اخت {طالا}{التقاط الشا ة} اللتقاط مظتويات الشا ة الظاليةح
أن
ااق علد ال مز "التقاط" الموقوو علد يط ااوناتح
مالحظة:
• يجا أ تكو ا ة طالا اشطة (مظدوة) أثناء م اقبة عدة طالب حتد تتوف الميزة "التقاط الشا ة".
• عند االلتقاط فم قلسة "م اقبة" (طالا فم الم ة) ،يتم ذيقاف "الم اقبة التلقائية" م قتا حتد اكتمال عملية
التقاط الشا ة .نبمج و االاتهاء ،يتم ذعاوة تمكين "الم اقبة التلقائية" نمتابعة م اقبة الطالا التالم.
2ح
3ح
4ح
5ح

اي ه م بع الظوار "حرك باام"ح
اكتا اام ملفح
اخت تنسيإ من ثالث تنسيقات مختلرة .BMP ،ن .JPGن.PNG
ااق علد "حرك"ح
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عرض للطالب
تتيح لك الميزة ’ع ض‘ لمستخدم قهاز التظكم تأكيد اقاط التعلم اااااية بع ض المعلومات علد ا اتهم ذلد
الكميوت العميل أن المجموعة المظدوةح يمكنك أيضا ااتع اض ملف اإلعاوة أن ال وت أن الريديو أن التطبيإ المخز
الجاري تشغيله علد قهاز التظكمح
يمكن أثناء الع ض قيام التظكم بتعيين كمبيوت عميل مظدو لمبا

ة الع ض بجعله رئيس ع ضح

مالحظة :عند ع ض ا ة "التظكم" ذلد "الكمبيوت ات العميلة" ،يتم ذراال معلومات الشا ة ذلد كل قهاز
كمبيوت عميل بدنرهح ني وي تمكين "بث الع ض" ذلد ذراال معلومات الشا ة ذلد كافة ااقهزة
بالتزامنح
قد ي ث هذا اام علد ااواء فم بعا بي ات بكات االت ال حيث يتوف ع ض اطاو ت ووي مظدنو
أن عند الع ض لعدو كبي من ااقهزةح نفم هذه ااحوال ،يمكن تمكين ذمكااية بث الع ض الخاصة
بب اامج  ،NetSupport Schoolانظر "إعداد التحكم" ،عالمة التبويب "نقل"ح ي وي هذا ذلد ذراال
معلومات الشا ة ذلد كافة ااقهزة بالتزامن ،نبالتالم ذلد تظسين ا عة النقلح
ي وي ااتخدام هذه الميزة ذلد ذاشاء حزم بث ذضافية علد بكة االت ال بينما يتم تقليل ازوحام بكة
االت ال الكلم الناتج عن NetSupport Schoolح نمن المستظسن ااتشارة مس نل بكة االت ال قبل
ااتخدام هذه الميزةح
يمكن ذراال ’الع ض‘ ذلد الطالب بااتخدام البث المتعدوح ايتم ذراال البث فقط ذلد ااقهزة المضمنة
فم عنوا البث المتعدو لب نتوكول اإلات ات المظدوح
لتضمين لقطة من الشا ة فم يومية الطالا ،ااق فوو  Print Screenأثناء الع ض أن ااق بزر المانس اايمن فوو
ال مز "ع ض" الموقوو علد يط المهامح اي ه م بع حوار يع ض ال ور الم او ذضافتها ذلد اليومية
نالمالح ات التم يمكن ذضافتها لم احبة ال ورةح
لعرض شاشة التحكم
1ح ااق فوو ال مز "ع ض القائمة" الموقوو علد يط أونات التظكم ناخت "ع ض"ح
مالحظة :يمكن ضبط خيارات الع ض بالنق فوو ال مز المنااا الموقوو أارل القائمة" ع ض ".لضبط
المزيد من خ ائص الع ض ،ااق فوو" المزيد".
2ح ايتم ع ض اطح المكتا الخاص بك ذلد قميع الطالبح
أن
1ح اخت {طالا}{ ع ض  -ع ض} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "كمبيوت عميل" المظدو ،ناخت "ع ض"ح
2ح ي ه م بع الظوار "ذعداو الع ض"ح يستخدم م بع الظوار هذا فم تعيين
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فم م بع الظوار هذا ،حدو الكمبيوت العميل أن الكمبيوت ات العميلة التم اتع ض ا تك لها ناضبط أي خ ائص
ذات صلةح
حدد ما تريد عرضه
ايع ف  NetSupport Schoolذذا كا التظكم يقوم بتشغيل عدة أقهزة ع ض ،موف ا خيار اختيار قهاز للع ض منه
من القائمة المنسدلةح فم حالة عدم التأكد من الشا ة ال ظيظة ،ااق فوو ’الهوية‘ح أن ،حدو ’كامل اطح المكتا‘
لع ض الكلح
تحديد متلقين
تظديد الكمبيوت العميل أن الكمبيوت ات العميلة التم ايتم ع ض الشا ة الخاصة بك لهاح
خيارات العرض
تعيين وضع العرض على الكمبيوتر العميل (في إطارات أو ملء الشاشة أو تكبير اإلطار)
يسمح هذا الخيار بالع ض علد الكمبيوت العميل ذما فم ذطار صغي أن ملء الشا ة أن تكبي حجم اإلطارح عند
الع ض فم ذطار نتكبي حجم اإلطار ،ال يتم قرل مانس نلوحة المراتيح علد الكمبيوت العميلح
تمكين دعم الصوت
يقوم هذا الخيار بتشغيل "وعم ال وت"ح يمكن قيام الكمبيوت العميل نالتظكم بالتظدث فم حالة الع ض ذلد كمبيوت
عميل فقطح أما فم حالة الع ض اكث من كمبيوت عميل ،فالتظكم فقط الذي يمكنه التظدث (ذعال )ح
عرض مفاتيح التشغيل السريع
لضما ظهور كافة اإلق اءات التم قام بها المعلم للطالب أثناء ع ض ،يمكن تمكين ااتخدام مراتيح التشغيل الس يعح
ايتم ع ض أي مجموعة مراتيح يستخدمها المعلم ،مثل  CTRL+Vفم بالو علد ا تم المعلم نالطالاح
مالحظة :هذه ااواة المساعدة مدعومة علد  Windows XPأن أحدثح
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إرسال خطوط فعلية
لكم يتم تقليل حجم البيااات الجاري ذراالها أثناء مشاركة معلومات من هذا النوع ،يقوم  NetSupport Schoolبتم ي
معلومات الخطوط حسا الم قعح ت قع مظطة العمل الهدف ذلد تعيينات الخطوط الداخلية الخاصة بها إليجاو
التعيين المطابإ المنااا للتعين الذي تم ذراالهح نفم مع م الظاالت ،اتتوف ارس الخطوط ،لكن ذذا نقدت حاالت
مخالرة لهذه الظالة ،فيمكنك ذراال المعلومات بالكاملح اخت هذا الم بع للتمكينح
تصريف الشاشة
أفضل نايلة مع  NetSupport Schoolنأكث ها فعالية اللتقاط بيااات الشا ة هو ربط ب اامج تشغيل الريديو لمظطة
العمل الجاري ااتع اضهاح نمع ذلك ،قد تكو هناي حاالت ال تعمل فيها هذه الوايلة ا ا لتجانز بعا التطبيقات
ب اامج التشغيلح نفم هذه الظاالت ،يمكنك تمكين الوضع’ت يف الشا ة‘ اخذ لقطة من الشا ةح نعلد ال غم من
التأثي الكبي علد الشبكة ،ذال أاه ايوف علد ااقل تمثيال وقيقا لشا ة الكمبيوت العميلح
إنشاء ملف إعادة على الكمبيوتر العميل
يمكن تسجيل قلسة اإلعاوة نتخزينها فم ملف ذعاوة نتوفي الر صة للكمبيوت ات العميل لتشغيل الجلسة فم تاريخ
الحإح
تطبيق حظر اإلنترنت على جهاز المعلم أثناء العرض
السماح للمعلم بالوصول ذلد مواقع الويا الموقووة فم "قائمة المواقع المسموحة" فقط نمنع ع ض مواقع الويا
غي المناابة ذلد الطالب أثناء الع ضحح
إلنهاء العرض
1ح ااق اق ا مزونقا فوو ال مز "ع ض" الموقوو علد يط المهامح
أن،
ااق اق ا مزونقا فوو ال مز ’المعلم لر  ‘NetSupport Schoolالموقوو علد اطح المكتاح
2ح يتم ع ض م بع الظوار "ع ض"ح

3ح ااق فوو "ذاهاء"ح
أن،
1ح ااق بزر المانس اايمن فوو رمز  NetSupport Schoolالموقوو علد
2ح ااق فوو "ذاهاء الع ض"ح
أن،
1ح ااتخدم مجموعة مراتيح التشغيل الس يع CTRL+ALT+ENDح

يط المهامح
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تمكين التحكم من مواصلة العمل في الخلفية أثناء العرض
1ح ااق فوو زر  NetSupport Schoolالموقوو علد يط المهامح
2ح يتم ع ض م بع الظوار "ع ض"ح
3ح ااق فوو "مواصلة"ح
4ح يتم ع ض "ذطار التظكم" نيشي " يط العنوا " ذلد ذيقاف "الع ض" م حلياح حين ذ يمكنك مواصلة ااتخدام
مظطة عمل التظكم بدن مشاهدة الكمبيوت ات العميلة لما تقوم بهح بينما تستم ا ات الكمبيوت ات العميلة فم
ع ض "الع ض" السابإح
استئناف العرض أثناء التوقف المرحلي
1ح ااق فوو ال مز "قائمة الع ض" الموقوو علد يط ااونات ناخت "اات ناف"ح
2ح ايتم ع ض م بع الظوار "ذيقاف الع ض" علد ا ة المعلم نالتم يمكن أ تختار منها "ذاهاء" أن "اات ناف"
الع ضح
إلنهاء عرض أثناء التوقف المرحلي
1ح اخت {طالا}{ذاهاء الع ض} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق فوو ال مز "قائمة الع ض" الموقوو علد يط ااونات ناخت "ذاهاء الع ض"
2ح اتشاهد الكمبيوت ات العميلة حين ذ الع ض الخاص بهاح
رئيس العرض
يمكن للتظكم تعيين حالة رئيس الع ض  -أثناء ذيقاف الع ض م حليا  -احد الكمبيوت ات العميلة المظدوةح نبهذا يتم
فتح لوحة المراتيح نالمانس الخاص بالكمبيوت العميل نتمكينه من التظكم فم الع ض التوضيظمح نيتابع التظكم
اإل اف علد الع ض نيمكنه ذاهاء الع ض عند الظاقةح
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رئيس العرض
قد يكو من المنااا قيام أحد الطالب بمبا ة الع ض التوضيظم أثناء ع ض ا ة التظكم ذلد الر لح نلهذا
الغ ض ،يمكن للتظكم تعيين حالة "رئيس الع ض" لطالا مظدوح يتم فتح لوحة المراتيح نالمانس الخاص بجهاز
"رئيس الع ض" نمتابعة الع ض التوضيظم ايابة عن التظكمح
يمكن للتظكم التراعل مع "رئيس الع ض" أن ذيقاف قلسة العمل م حليا أن ذاهاؤها عند الظاقةح
إلنشاء "رئيس عرض"
1ح ابدأ الع ض للطالب كالمعتاوح
2ح عندما تكو قاهزا إلاشاء "رئيس الع ض" ،ااق فوو الزر " "NetSupport Schoolالموقوو علد يط
المهامح
3ح نبهذا يتم ع ض م بع الظوار "ع ض" مع ذيقاف "الع ض" م حلياح نيستم ع ض ا ات الكمبيوت ات
العميلة علد ا ة التظكمح
4ح ااق فوو "رئيس الع ض"ح
5ح ايتم ع ض م بع الظوار "رئيس الع ض"ح

مالحظة :ذذا تم تظديد الخيار "ع ض رمز فم يط المهام" مسبقا ،يمكنك ذاشاء "رئيس ع ض" بالنق فوو
زر المانس اايمن فوو ال مز ناختيار "رئيس الع ض"ح
6ح ااق فوو "هذا الكمبيوت العميل" ثم حدو الكمبيوت العميل الم او قعله "رئيس ع ض"ح
مالحظة :ايكو من حإ "رئيس الع ض" حإ الوصول الكامل ذلد اطح المكتا الخاص بكح
7ح ااق فوو "موافإ"ح
8ح يتم ع ض ال االة "أات تقوو الع ض" علد أقهزة الكمبيوت ات العميلة المظدوةح
9ح ااق فوو "اات ناف" إلعاوة تشغيل "الع ض"ح
حين ذ يمكن لر "رئيس الع ض" نالتظكم التراعل فم قياوة الع ضح
مالحظة :إلزالة "رئيس الع ض" ،ااق فوو "رئيس الع ض" فم م بع الظوار "ذيقاف الع ض"
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عرض شاشة طالب واحد لآلخرين
من الممكن بااتخدام ب اامج  NetSupport Schoolع ض ا ة التظكم ذلد عدو من الكمبيوت ات العميلة المت لةح
نمن الممكن أيضا ع ض ا ة أحد الكمبيوت ات العميلة ذلد كمبيوت ات عميلة أخ ى مت لة ،نتسمد هذه العملية
"ذظهار"ح علد ابيل المثال ،قد ت يد ع ض بعا ااعمال التم أاجزها الكمبيوت العميل رقم ( )1ذلد بقية الطالبح
لعرض شاشة كمبيوترات عميلة
1ح حدو الكمبيوت العميل الذي ت يد ع ضه ذلد الكمبيوت ات العميلة ااخ ىح
2ح اخت {طالا}{ عرض  -ذظهار هذا الكمبيوت العميل} من القائمة المنسدلةح
أن،
ااق بزر المانس اايمن فوو كمبيوت عميل ،ثم اخت "ذظهار هذا الكمبيوت العميل"ح
3ح يتم ع ض م بع الظوار "ذظهار"ح

4ح
5ح
6ح
7ح

حدو الكمبيوت ات العميلة الم او تضمينهاح
تعيين نضع الع ض الم او ااتخدامه علد ا ات الطالب ( ا ة كاملة ،أن فم ذطارات أن ذطار التكبي )
ناختيار ما ذذا كا يتم تمكين وعم ال وت من عدمهح
ااق فوو "ذظهار" لبدء الع ضح
يتم ع ض ا ة الكمبيوت العميل علد ا ات التظكم نالكمبيوت ات العميلة ااخ ىح نيمكن فقط للتظكم
نالكمبيوت العميل الذي يقوم باإلظهار تغيي الشا ة بااتخدام لوحة المراتيح أن المانسح

مالحظة :يمكنك أيضا ذظهار ا ة الطالا ذلد الطالب اآلخ ين بالنق فوو رمز القائمة "ع ض" ،نتظديد الطالا
الم او ذظهاره من القائمة المنسدلة اارل ضمن "ذظهار" ثم النق فوو "ذظهار"
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التبديل بين وضعي "ملء الشاشة" و"في إطارات" على التحكم
أثناء تقدم عملية الع ض ،ت ه الشا ة المع نضة "ملء الشا ة" علد التظكمح يمكنك التبديل ذلد الوضع "فم
ذطارات" ذذا رغبتح
ي ه

يط أونات نالذي يمكن من خالله للتظكم ذق اء عدو من المهامح

لتبديل بين وضعي "ملء الشاشة" و"في إطارات"
1ح حدو الوضع "ملء الشا ة" من يط ااوناتح
أن،
اخت {ع ض}{ملء الشا ة} من القائمة المنسدلةح
مالحظات:
يط أونات عائم أثناء الع ض فم الوضع "ملء الشا ة"ح
• ي ه
• لل قوع ذلد الوضع "فم ذطارات" ،ااق فوو الزر "ملء الشا ة" الموقوو علد
مراتيح التشغيل الس يع <>CTRL>+<LSHIFT>+<RSHIFTح

يط ااونات العائم أن ااتخدم

إيقاف اإلظهار مرحليًا أو إيقافه
يمكن أ يختار التظكم ذاهاء "الع ض" أن ذيقافه م حليا بشكل م قتح نأثناء اإليقاف الم حلم ،يمكن للتظكم ن/أن
الكمبيوت العميل تظضي ع ض توضيظم قديد فم الخلريةح ت ل الشا ة المع نضة مسبقا حتد يتم اات ناف
"الع ض"ح
إليقاف اإلظهار مرحل ًيا
1ح من يط ااونات "ذطار" أن يط ااونات العائم ،اخت "ذيقاف م حلم"ح
2ح أثناء اإليقاف الم حلم ،يمكن للتظكم نالكمبيوت العميل الذي يقوم باإلظهار العمل فم الخلريةح بينما ت ل ا ات
الكمبيوت العميل ااخ ى متوقرةح
3ح الات ناف "الع ض" ،ااق فوو "اات ناف"ح
إليقاف اإلظهار
 .1من يط ااونات "ذطار" أن

يط ااونات العائم ،اخت "ذيقاف"ح
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مالحظات الطالب وحالتهم المزاجية
يوف  NetSupport Schoolط يقة بسيطة نا يعة لتلقم المالح ات من الطالب؛ نالمساعدة فم فهم ما يشع ن
به نثقتهم فم الموضوع نما ذذا كااوا بظاقة ذلد وعم ذضافمح يمكن للمدراين االختيار من بين عدة خيارات م ئية
إلراالها ذلد الطالبح يقوم الطالا بعد ذلك بالنق فوو ال مز المنااا نيتم اإلبالغ عن اتائج المالح ات ذلد المعلم
فم ط يقة الع ض "قائمة" البسيط أن مخطط يطمح
مالحظة :يوف  NetSupport Schoolأيضا ط قا أكث
الوضع "ااتبيا " أن الوحدة "ااا لة نااقوبة"ح

موال لط ح أا لة علد الطالب نالتعان معهم ،راقع

يط ااونات بب اامج المعلمح

1ح حدو ال مز المالحظات والحالة المزاجية علد
أن
حدو ال مز "تواصل" علد يط ااونات بب اامج المعلم نحدو المالحظات والحالة المزاجيةح
أن
حدو {الطالا}{المالح ات نالظالة المزاقية} من القائمة المنسدلة اارل بإطار التظكمح
2ح اي ه م بع الظوار "المالح ات نالظالة المزاقية"ح

3ح اكتا الس ال الم او ط حه علد الطالب فم الظقل "توجيه سؤال للطالب" ( 128بظد أق د) ،أن يمكنك ط ح
الس ال رهياح حدو اا كال الم ئية الم او ذراالها ذلد الطالبح ذذا كنت ت يد أ تكو النتائج مجهولة الهوية،
فااق فوو "نتائج مجهولة الهوية"ح
4ح ااق فوو "موافق"ح
5ح علد قهاز الطالا ،اوف يتظول " يط أونات الطالا" ذلد الوضع "مالح ات" ناي ه م بع حوار يع ض
الس ال (ذذا تم ذوخاله) نمجموعة مختارة من ال موز ليختارنا منهاح ينق الطالا ببساطة علد ال مز المطلوبح
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6ح علد ب اامج المعلم ،اوف ي ه م بع الظوار "اتائج المالح ات نالظالة المزاقية" ،مما يسمح لك بمشاهدة
النتائج عند عووتهاح يمكن ااتع اض النتائج فم قائمة أن مخطط يطمح للتبديل بين ط و الع ض ،ااتخدم
الزر "قائمة" أن "مخطط"ح يمكن حرك النتائج أن طباعتها عن ط يإ النق علد ال مز المناااح

7ح ااق فوو "إغالق" عند االاتهاء

112

NetSupport School 14.00

لوح معلومات تفاعلي
يتوف "لوح معلومات تراعلم ملء الشا ة" متيظا للمعلم ااتخدام أونات ناائل اإليضاح فم ب اامج NetSupport
 Schoolلتمييز الشا ة نع ض النتائج لمجموعة الطالب المظدوينح
مالحظة :لتضمين صورة لوح المعلومات فم يومية الطالا ،اخت {لوح المعلومات}{ملف – ذضافة ذلد اليومية} من
القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم أن ااق فوو ال مز {ملف} أارل ذطار التظكم ثم حدو {ذضافة ذلد اليومية}ح

1ح للتبديل ذلد الوضع "لوح المعلومات" ،اخت {ااتع اض}{ الوضع  -ااتع اض لوح المعلومات} من القائمة
المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن،
ااق فوو "لوح المعلومات" علد الجااا اايمن من ذطار التظكمح
2ح ااتخدم مجموعة أونات ناائل اإليضاح لتمييز الشا ة نأضف أي راومات مخزاةح اخت {لوح المعلومات} من
القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن،
حدو ال موز المناابة الموقووة أارل ذطار التظكمح
3ح ذذا لزم اام  ،يمكنك حرك مظتوى لوح المعلومات لالاتخدام الالحإح اخت {لوح المعلومات}{ ملف – حرك
لوح المعلومات}ح
أن،
حدو ال مز " ملف" الموقوو أارل ذطار التظكمح
لعرض لوح المعلومات للطالب
1ح ذذا كنت ت يد ع ض صورة لوح معلومات مظروظ ،فظدو {لوح المعلومات}{ ملف – تظميل صورة} من القائمة
المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن،
اخت ال مز {ملف} أارل ذطار التظكم ثم حدو {تظميل صورة}ح
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2ح من يط المجموعة ،حدو مجموعة الطالب الم او ع ض لوح المعلومات لهاح
3ح اخت {لوح المعلومات}{ ع ض لوح المعلومات} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن،
حدو ال مز {ع ض} أارل ذطار التظكمح
4ح اي ه مظتوى "لوح المعلومات" علد ا ات الطالب المظدوينح يمكن للمعلم ااتخدام ناائل اإليضاح مبا
5ح إلزالة لوح المعلومات من ا ات الطالب ،حدو {لوح المعلومات}{ع ض لوح المعلومات} من القائمة
المنسدلةح
أن،
حدو ال مز {ع ض} أارل ذطار التظكمح

ةح

رئيس لوح المعلومات
عند قيام الطالب بااتع اض لوح المعلومات ،لن يمكنهم ااتخدام نايلة اإليضاح علد الشا ات بأارسهمح نمع ذلك،
يمكن للمعلم تعيين طالا لي بح "رئيس لوح المعلومات"ح نبهذا يتم تنشيط خيارات ناائل اإليضاح علد الجهاز
المظدوح يمكن للمعلم تبديل التظكم اي من المشاركين اآلخ ين حسا الطلا بتظديد ال مز فم قائمة الطالبح
1ح حدو الطالا الم او من قائمة الطالبح
2ح اخت {لوح المعلومات}{ تظويل الطالا ذلد رئيس} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز المطلوب فم {قائمة الطالب} نحدو {تن يا رئيس}ح
3ح يمكن للطالا اآل ااتخدام ااونات المتوف ة إلضافة المظتوى ذلد لوح المعلوماتح

4ح يمكن تبديل التظكم ذلد طالا آخ بتظديد ال مز الخاص به فم قائمة الطالب نتك ار الخطوة رقم 2ح
مالحظة :يمكن ل ئيس لوحة المعلومات صورة لوحة المعلومات الظالية ذلد اليومية الخاصة بالطالب باختيار
{خيارات}{ذراال ذلد اليومية} من يط أونات لوحة المعلوماتح
وضع وسائل إيضاح
توف ميزتم "ذظهار" ن"ااتع اض" أواة نضع ناائل ذيضاح مريدة التم يمكن ااتخدامها لتمييز مناطإ من ا ة
المعلم أن الطالا للتأكيد علد اقاط تعليمية أااايةح
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لعرض وسائل إيضاح على الشاشة
قد ي يد المعلم ،أثناء ع ض ا ة التظكم ،لرت ااتباه الطالا ذلد اواح معينةح يمكن ااتخدام أونات ناائل اإليضاح
لتمييز الجزء المنااا من الشا ةح
1ح أثناء الع ض ،ااق بزر المانس اايمن فوو رمز "ع ض  "NetSupport Schoolأن زر
 "NetSupport Schoolثم حدو "نايلة ذيضاح"ح
أن،
ااق اق ا مزونقا علد ال مز "نايلة ذيضاح"ح
يط ااونات "نايلة ذيضاح"ح
2ح اي ه
3ح حدو ااواة ناللو نااتخدم المانس لل ام علد الجزء المنااا من ا ة التظكمح

يط المهام لب اامج

مالحظة :ذذا كنت ال ت يد أ ي ى الطالا الشا ة أثناء نضع نايلة ذيضاح عليها ،فااق علد "ذيقاف م قت".
نهذا ي وي ذلد ذيقاف الع ض نتمكين المعلم من متابعة العمل فم الخلرية .ااق علد "ذيقاف م قت" إلعاوة
تشغيل الع ض ،يقوم هذا اام بإعاوة تظديث الع ض علد ا ات الطالب.
لوضع وسائل إيضاح على شاشة أثناء االستعراض
يمكن للتظكم ،أثناء االاتع اض ،ااتخدام أونات "ناائل اإليضاح" لتمييز منطقة معينة من ا ة الطالاح فم الوضع
"مشاركة" ن"مشاهدة" ،يمكن للكمبيوت العميل ااتخدام خيارات يط ااونات "نايلة ذيضاح"ح نيمكن للتظكم
ااتم ار ااتخدام خيارات االاتع اض ااخ ى أثناء نضع ناائل اإليضاح ،المظاوثة ناقل الملرات ذلخح
1ح ااتع ض الكمبيوت العميل المطلوبح
2ح حدو {أونات}{نايلة ذيضاح} من يط القائمة المنسدلة فم "ذطار االاتع اض"ح
أن
ااق علد ال مز "نايلة ذيضاح" علد يط ااونات فم "ذطار االاتع اض"ح
يط ااونات "نايلة ذيضاح"ح
3ح اي ه
لوضع وسائل إيضاح على شاشة أثناء اإلظهار
يمكن نضع ناائل ذيضاح علد ا ة الكمبيوت العميل أثناء ذظهارها للرت ااتباه الطالب ذلد اقاط تعليمية معينةح
نطبقا للوضع الجاري ااتخدامه ،يمكن لكل من التظكم ن/أن الكمبيوت العميل الذي يتم ذظهاره ااتخدام خيارات
"نايلة اإليضاح"ح
1ح أظه ا ة الكمبيوت العميل المطلوبح
2ح حدو {أونات}{نايلة ذيضاح} من يط القائمة المنسدلة فم "ذطار اإلظهار"ح
أن
ااق علد ال مز "نايلة ذيضاح" علد يط ااونات فم "ذطار اإلظهار"ح
يط ااونات "نايلة ذيضاح"ح
3ح اي ه
مالحظة :ذذا كنت ال ت يد أ ي ى الطالا الشا ة أثناء نضع نايلة ذيضاح عليها ،فااق علد "ذيقاف م قت"ح نهذا
ي وي ذلد ذيقاف الع ض نتمكين المعلم أن الكمبيوت العميل الذي يتم ذظهاره من متابعة العمل فم
الخلريةح ااق علد "اات ناف" إلعاوة تشغيل الع ض ،يقوم هذا اام بإعاوة تظديث الع ض علد ا ات
الطالبح
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شريط األدوات "وسيلة إيضاح"

ملف
حرك الشا ة
حرك التظديد
خ نج

حرك الشا ة المع نض عليها ناائل ذيضاح ذلد ملفح
عندما تكو ااواة ’تظديد منطقة‘ اشطة ،يمكنك تمييز منطقة من الشا ة نحر ها ذلد ملفح
ذاهاء عملية نضع ناائل ذيضاح لكن ت ل فم نضع الع ض أن اإلظهار أن االاتع اضح

تحرير
مسح الشا ة
ت اقع
ذعاوة

مسح ناائل اإليضاحح
الت اقع عن أحدث ناائل ذيضاحح
ذعاوة تعليإ توضيظم تم الت اقع عنهح

أداة

اخت من بين مجموعة من ااونات التم يتم بها ع ض ناائل اإليضاح .علد ابيل المثال ،رام
ح نرام اهم نتظديد منطقة.

تك ار

ألوان

تعيين لون قلم الرسم.

عرض
خط
إيقاف مؤقت

تعيين ع ض الخطح
تعيين خط النصح
ذيقاف الع ض م قتا متيظا لك ال قوع ذلد "ذطار ااتع اض التظكم"ح (غي متوف أثناء الع ض
أن اإلظهار)
ذاهاء الع ض نال قوع ذلد "ذطار ااتع اض التظكم"ح (غي متوف أثناء الع ض أن اإلظهار)

إنهاء
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مراقبة الصوت
يسمح خيار م اقبة ال وت للمعلم بم اقبة أاشطة ال وت علد قميع مظطات عمل الطالبح يتم تنبية المعم فورا
بأي اشاط للميك نفو نمكب ال وت/اماعة ال أس علد قهاز الطالا نيمكن اختيار م غ ة من م غ ات
الطالب المع نضة لالاتماع ذلد ال وت الجاري تشغيله علد الجهازح كما يمكن تسجيل أاشطة ال وت نتشغيلها
للطالبح
مالحظة:
• ذذا تم تمكين يط أونات الطالا ،فسيتم تنبيه الطالا باالاتماع ذلد ال وت لديه أن تسجيلهح
• ال تدعم أا مة  Windows XP/2003ن  64بت خ ج ال وت من تطبيقات الب اامج الم او التقاطهاح
1ح اخت { ااتع اض}{الوضع  -ااتع اض ال وت} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
اخت ال مز ‘ال وت’ الموقوو علد الجااا اايمن من ذطار التظكمح

يتم ع ض م غ ة لكل ا ة طالا مت ل ،نايوضح الميك نفو نالسماعة ذذا ما كا هناي اشاط صوتم من
عدمه علد مظطة عمل الطالاح
يمكن ت غي ااقزاء السرلية لتوفي مساحة أكب لم غ ات الطالبح ااق فوو الزر

ح

مالحظة:
• يمكنك ذزالة رمزي الميك نفو ناماعة ال أس من م غ ات الطالب بالنق فوقهما بأارل ذطار التظكم بإزالة
العالمة الخض اءح
• يمكن تمكين م اقبة ال وت عند البدءح اخت {مدراة}{اإلعداو}{ خيارات البدء  - -الظ } من القائمة
المنسدلة فم ذطار التظكمح
االستماع إلى صوت الطالب
1ح حدو الطالا الم او فم ط يقة االاتع اض ‘قائمة’ح
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2ح اخت {ال وت}{ااتماع ذلد الطالا} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز ‘ااتماع’ علد م غ ة الطالا الم اوح
أن
ااق فوو ال مز ‘ااتماع’ أارل ذطار التظكمح
3ح ايتم ع ض تراصيل الطالا الذي تقوم باالاتماع ذلد ال وت لديه نالتطبيقات النشطة نالمدة التم غل فيها
ال وت نذلك فم اإلطار ‘ذعاوة تشغيل ال وت’ح
4ح إليقاف االاتماع ،ااق فوو ال مز ‘ذيقاف’ أارل ذطار التظكمح
تسجيل نشاط الصوت
1ح عند االاتماع ذلد اشاط ال وت ،ااق فوو الزر ‘تسجيل’ فم اإلطار ‘ذعاوة تشغيل ال وت’ح
2ح ايع ض اإلطار ‘ذعاوة تشغيل ال وت’ أاك اتقوم اآل بتسجيل ال وتح
3ح إليقاف التسجيل نمتابعة االاتماع ذلد ال وت ،ااق فوو الزر ‘ذيقاف’ فم اإلطار ‘ذعاوة تشغيل ال وت’ح
مالحظة :للوصول ذلد التسجيالت المخزاة ،ااق فوو ال ابط ‘التسجيالت’ فم اإلطار ‘ذعاوة تشغيل ال وت’ح
التحكم بحجم الصوت
يمكنك التظكم بظجم ال وت علد كل من قهازي المعلم نالطالاح
1ح ااق فوو ال مز ‘حجم ال وت’ الموقوو بأارل ذطار التظكمح
2ح اضبط عناص التظكم بال وتح يمكنك كتم ال وت نقرل حجم ال وت للطالا نضبط حجم ال وت
ااق د لجميع الطالبح
أن
1ح أثناء االاتماع ذلد ال وت ،ااتخدم أ طة التم ي فم اإلطار ‘ذعاوة تشغيل ال وت’ لضبط حجم ال وتح
كتم الصوت على أجهزة الطالب
يمكن كتم ال وت علد قميع أقهزة الطالبح
1ح اخت {ال وت}{كتم ال وت} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز ‘كتم ال وت’ الموقوو بأارل ذطار التظكمح
أن
1ح ااق فوو ال مز ‘حجم ال وت’ الموقوو بأارل ذطار التظكمح
2ح حدو الخيار ‘كتم ال وت’ح
مالحظة :ايتم كتم ال وت افت اضيا علد أقهزة الطالب عند قرل المانس/لوحة المراتيح أن بتعتيم الشا اتح نيمكن
تعطيل هذا الخيار فم ذعداوات ’ذعداو ناقهة مستخدم الطالا‘ح
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تخصيص حجم المصغرات
يمكن تغيي حجم م غ ات الطالب لتنااا الترضيالت الشخ يةح نتكمن فائدة هذا اام علد نقه الخ وص أثناء
االت ال بعدو كبي من أقهزة الطالبح
1ح ااتخدم

يط التم ي الموقوو علد ال مز "الظجم" فم أارل ذطار التظكم لتظديد الظجم المطلوبح

مالءمة الحجم تلقائيا ً لمصغرات الطالب
ايضبط هذا الخيار تلقائيا حجم الم غ ات المع نضة لتالئم اإلطارح
1ح ااق فوو ال مز "حجم تلقائم" أارل "ذطار التظكم"ح
مالحظة:
• يمكنك ذراال ذعالمات ال وت ذلد اماعات ال أس نمكب ات ال وتح ااق فوو ال مز ‘ذعالم’ الموقوو بأارل
ذطار التظكمح اي ه م بع الظوار ‘ذعالم’ح
• يمكن ذعاوة تشغيل التسجيالت ذلد الطالب بااتخدام الوظيرة ’ااتع اض‘ح
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استخدام الصوت
يسمح لك ب اامج  NetSupport Schoolبااتخدام االت االت ال وتية بالكمبيوت ات العميلة المت لة عن ط يإ
الميك نفواات ناماعات ال أس نالسماعات أثناء الع ضح يقوم ب اامج  NetSupport Schoolبتشغيل ال وت فقط
فم حالة تثبيت ب امج نأقهزة ال وت علد مظطات العملح
مالحظة :يسمح لك ب اامج  NetSupport Schoolبم اقبة قميع أاشطة ال وت لدى الطالا ،راقع ‘م اقبة ال وت’
لمزيد من المعلوماتح
استخدام ميزة اإلعالن
ت ال هذه الميزة اإلعالاات ال وتية ذلد كافة الميك نفواات نالسماعات الخاصة بالكمبيوت ات العميلةح نمن ثم
يمكنهم اماع المعلم لكن ال يمكنهم التظدث معهح
إلرسال إعالن
1ح اخت {طالا}{ذعال } من يط القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق فوو ال مز "ذعال " الموقوو علد يط ااوناتح
أن،
ااق فوو السهم اارل المجانر لل مز "ات ال" الموقوو علد يط أونات "التظكم" نحدو "ذعال "ح
أن،
فم ‘ااتع اض ال وت’ ااق فوو ال مز ‘ذعالم’ بأارل ذطار التظكمح
2ح اي ه م بع الظوار "ذعال " ،يتضمن أن يستبعد كمبيوت ات عميلة من اإلعال  ،حين ذ ااق فوو الزر "ذعال "ح
3ح ي ه م بع حوار يشي ذلد ذمكااية قيامك باإلعال ح ااق فوو "موافإ" عند ااتهائك من التظدثح
استخدام الصوت أثناء االستعراض
عند ااتع اض كمبيوت عميل ،يمكنك ذق اء قلسة مظاوثة صوتية بين ط فينح
الستخدام الدعم الصوتي أثناء العرض
1ح ااق فوو الزر "ال وت" الموقوو علد يط ااونات فم "ذطار الع ض"ح
2ح يتم ع ض خيارات "ال وت"ح نيمكنك من خاللها- :
• تشغيل "ال وت" نذيقاف تشغيله،
• تمكين التظكم فقط أن الكمبيوت العميل من المظاوثة،
• تعيين حسااية الميك نفو ،
• تظديد قووة ال وتح
استخدام الصوت أثناء العرض
عند الع ض ذلد كمبيوت عميل ،يمكنك ذق اء قلسة مظاوثة صوتية بين ط فينح
الستخدام الدعم الصوتي أثناء العرض
1ح حدو م بع االختيار "تمكين الدعم ال وتم" الموقوو فم م بع الظوار "ذعداو الع ض"ح
أن،
من ال مز القائمة "ع ض" فم يط ااوناتح
2ح أثناء الوضع ’الع ض فقط‘ ،ايتضمن ب اامج التظكم الوظيرة ’ذعال ‘ح
يتم تطبيإ "ذعداوات ال وت" التم تم تعيينها فم عالمة التبويا "صوت منسإ ذعداوات التظكم” أثناء هذه الجلساتح
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ضبط حجم صوت الميكروفون والسماعة
يمكنك ضبط ذعداوات ال وت واخل ب اامج  NetSupport Schoolلمطابقة نظائف مظطات العمل ذات تعدو الواائط
أن تظسين ااواءح نمع ذلك ،يجا مالح ة أاه عند تظديد قووة صوت عالية يزيد حجم البيااات المطلوب ذراالهح نقد
ي ث هذا علد أواء تظديث الشا ة علد مظطات العمل ااكث بط اح
للوصول إلى عناصر التحكم في حجم الصوت
1ح ااق بزر المانس اايمن فوو رمز السماعة الموقوو فم

يط المهامح

لتغيير الخيارات األخرى مثل جودة الصوت ،قم بأحد اإلجراءات التالية-:
األسلوب الشامل (تغيير اإلعدادات االفتراضية لكافة الكمبيوترات العميلة)
1ح اخت {ع ض}{اإلعداوات الظالية – عالمة التبويا ال وت} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أسلوب الكمبيوتر العميل الواحد
1ح أثناء ع ض الكمبيوت العميلح
2ح اخت {ع ض}{ اإلعداوات للكمبيوت العميل – عالمة التبويا ال وت} من القائمة المنسدلة "ذطار الع ض"ح
3ح يتم ع ض م بع الظوار "ذعداوات ال وت"ح يسمح لك هذا بتعيين الخ ائص التالية:
ضبط إعدادات حجم الصوت
مستوى البدء
الميك نفو
السماعة

حسااية الميك نفو
حجم صوت الميك نفو
حجم صوت السماعات

خيارات التمكين
تشغيل
ذيقاف تشغيل
تظدث
ااتماع

تشغيل ال وت
ذيقاف تشغيل ال وت
تعيين صوت التظكم لوظيرة التظدث فقط
تعيين صوت التظكم لوظيرة االاتماع فقط
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مشغل الفيديو لـ NetSupport School
يوف ب اامج  NetSupport Schoolوعما ممتازا لتعدو الواائط مع القدرات الكاملة لل وت نالريديو نالتظكم عن بعدح
بينما يمكن ااتخدام "مشغل الريديو" لتشغيل ملف فيديو علد مظطة عمل مظلية ،فإ قدرات التظكم عن بُعد لر
 NetSupport Schoolالم ظوبة بالدعم الكامل لل وت تتيح لك ااتخدام هذه ااواة لتظسين قلسات عمل التدريا
نالع نض التوضيظية عب عدة أقهزة كمبيوت معاح
كافة ملرات الريديو القيااية معتمدة ،علد ابيل المثال avi ،نmpgح نيتم تشغيل "قارئ الريديو لر"NetSupport School
مظليا علد كل مظطة عمل كمبيوت عميل نيمكن الوصول ذلد ملف الريديو مظليا أن علد مظ ي أق اص الشبكةح ذذا
كاات ملرات الريديو مخزاة مظليا ،فيتم تقليل التأثي علد الشبكة ااه يتم فقط ذراال البيااات للتظكم فم المشغل ،مثل
بدء نذيقاف نذيقاف م قت نمزامنة الظزمح ذذا كا كل قهاز كمبيوت عميل يست و ملف الريديو من مظ ي أق اص
الشبكة ،اي وي هذا ذلد طلبات ذضافية علد الشبكةح
للظ ول علد ااواء اامثل ،قم بتخزين ملرات الريديو مظليا علد كل مظطة عمل ،يمكنك ااتخدام توزيع الملرات
للقيام بهذاح
العوامل المؤثرة األخرى هي:
• عدو مظطات العمل التم تقوم بتشغيل الملف،
• ا عة بكة االت ال ،علد ابيل المثال 100/10 ،ميغابايت،
• حجم ملف الريديو،
• مواصرات أواء/ذاك ة مظطة عمل الكمبيوت العميل،
• معدل ح كة الم نر ااخ ى علد بكة االت الح
مالحظات
• ذذا لم يكن ملف الريديو الم او تشغيله موقووا علد قهاز الطالا ،فسوف يقوم ب اامج NetSupport School
بإرااله تلقائيا ذلد الطالاح
• ذذا كا من الض نري علد مظطة عمل كمبيوت عميل القيام باات واو الملرات من أحد الملقمات ،تأكد من امتالي
مظطة الكمبيوت العميل صالحيات الدخول الكافية ذلد مظ ي ااق اص نالملرات للتشغيل بشكل صظيحح
• ي ث مظول الريديو نكيرية ذعداو وقة الشا ة علد قووة الع ضح
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تشغيل ملف فيديو على محطة عمل
1ح اخت {طالا}{ ع ض  -ع ض الريديو} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق بزر المانس علد ال مز "كمبيوت عميل" فم "ع ض القائمة" ناخت "ع ض الريديو"ح
أن،
ااق فوو ال مز "ع ض القائمة" الموقوو علد يط أونات التظكم ناخت "ع ض الريديو"ح
2ح اي ه م بع الظوار "ع ض الريديو"ح

فم الظقل "ملف الريديو" أوخل موقع ملف الريديو المطلوب ناامه ،يمكنك تظديد "فتح" لالاتع اض للملفح
3ح ااق علد "ع ض"ح
4ح ايتم ذق اء فظص للتأكد من توف ملف الريديو علد قهاز الطالاح نذال ،فسيتم اسخ ملف الريديو تلقائيا ذلد قهاز
الطالبح
5ح عند تشغيل ملف الريديو ،ت ه "لوحة التظكم الخاصة بمشغل الريديو لر "NetSupport Schoolح تتوف العمليات
القيااية ،تشغيل نذيقاف نذيقاف م قت ذلخح
مالحظة:
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لوحة تحكم قارئ الفيديو لـ NetSupport School
تعمل "لوحة تظكم قارئ الريديو لر  "NetSupport Schoolبنرس ااالوب لكافة المساعدات الم ئية نال وتيةح بال غم
من أ اانام الموقووة علد يط ااونات تقوم بتنريذ ارس اإلق اءات كما هو متوقع ،ال قاء م اقعة الش ح
المر ل أوااهح

القائمة "ملف" – تتضمن القائمة المنسدلة "ملف" الخيارات التالية:
فتح
تسمح لك بتظديد ملف الريديو المنااا نتظميلهح
إغالق
ذغالو ملرات الريديو المرتوحةح
خروج
ذيقاف تشغيل "قارئ الريديو لر"NetSupport Schoolح
القائمة "عرض" -تتضمن القائمة المنسدلة "ع ض" الخيارات التالية:
شريط األدوات
ذخراء يط أونات "قارئ الريديو لر "NetSupport Schoolنذظهارهح
شريط الحالة
ذخراء يط الظالة الخاص بر "قارئ الريديو لر "NetSupport Schoolنذظهارهح
تكبير/تصغير
تغيي حجم ا ة الريديو
القائمة "تشغيل"  -تتضمن القائمة المنسدلة "تشغيل" الخيارات التالية:
تشغيل
بدء تشغيل ملف الريديو الذي تم تظميلهح
إيقاف
ال قوع ذلد بداية ملف الريديو الذي تم تظميلهح
إيقاف مؤقت
تعتيم ا ة الريديو الخاصة بالكمبيوت ات العميلة نذيقاف ملف الريديو م قتا علد مظطة عمل التظكمح
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تكرار
ايتم تك ار ملف الريديو ذلد أ يقوم المعلم بإيقافهح
بدء
ال قوع ذلد بداية ملف الريديوح
إنهاء
التقديم الس يع حتد اهاية ملف الريديوح
كتم الصوت على الكمبيوترات العميلة
ذذا كا الطالب ال يستخدمو اماعات رأس أثناء مشاهدة الريديو ،فقد يكو ال وت الخارج من كل مظطة عمل
م بكاح يقوم هذا الخيار بإيقاف تشغيل ال وت علد مظطات عمل الكمبيوت العميل لكن يت كه قيد التشغيل علد قهاز
المعلمح
القائمة "تعليمات" – توف الوصول ذلد "التعليمات" المبا
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استخدام ملفات اإلعادة
عند قيام المعلم بالتظكم عن بُعد فم مظطة عمل أحد الطالب ،يمكنه تسجيل أاشطة الشا ة نلوحة المراتيح نالمانس
التم تظدثح عالنة علد ذلك ،ذذا كاات أقهزة الكمبيوت قد تجهيزها بال وت ،فسيتم تسجيل أي مظاوثات قد تظدثح
يتم تخزين المعلومات فم ملف يمكن ذعاوة ق اءته علد قهاز المعلم ،نعند الض نرة ،ع ضه لطالب آخ ينح
كما يمكن تسجيل اااشطة التم تظدث علد مظطة عمل المعلمح
يمكن ذعداو ذمكااية اإلعاوة للتسجيل علد قميع أقهزة الطالب أن بعضهاح
نبمج و تمكينها ،يتم تسجيل اااشطة بمج و فتح قلسة عمل "ااتع اض"ح يتوقف التسجيل عند ذغالو قلسة العمل
"ااتع اض" ،عند النقطة التم ايتوف ملف اإلعاوة المخز للق اءةح
يمكن تسجيل قلسة الع ض متيظة للكمبيوت ات العميل بإعاوة تشغيل الع ض فم الوقت المنااا لهاح
يتم حرك ملف اإلعاوة بتنسيإ ملف  .rpfافت اضيا ،نيمكن تظويله ذلد ملرات فيديو بتنسيإ  AVIأن WMVح ايتم
توفي خيارا ت الضبط المسبإ لتظويل ملرات اإلعاوة ذلد ملرات فيديوح نيمكن للمستخدمين المتقدمين الوصول ذلد
ااواة المساعدة لتظويل ملرات اإلعاوة حيث يمكنهم التظكم فم وقة الريديو نقووة ال وت ناقاط البدء نالنهاية للريديو
نالمزيد من الخياراتح لتشغيل ااواة المساعدة لتظويل ملرات اإلعاوة ،اخت {ابدأ}{الب امج}{ NetSupport
{ }Schoolملرات اإلعاوة لر }NetSupport Schoolح علد ااقهزة التم تعمل بن ام  ،Windows 8ااق بزر
المانس اايمن فم ا ة ’البدء‘ ناخت ’قميع التطبيقات‘ أارل الشا ةح ااق فوو ال مز ’اإلعاوة لر NetSupport
‘Schoolح
مالحظة :تخز ملرات اإلعاوة صور الشا ة نبالتالم اتكو كبي ةح تُعد عملية الظرك الجيد ذات أهمية كبي ة
للظراظ علد تلك النوعية من الملراتح نمن الموصد به أ يتم حذف الملرات القديمة بشكل معتاوح
تسجيل ملفات اإلعادة لكافة الطالب
يتيح هذا اإلق اء للمعلم ذاشاء ملف ذعاوة اي مظطة عمل طالا يتظكم فيها عن بُعدح
1ح اخت {استعراض}{اإلعدادات الحالية  -ملفات اإلعادة} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح اي ه م بع
الظوار "ملرات اإلعاوة"ح
2ح قم بتمكين م بع االختيار تسجيل ملفات اإلعادةح ايتم ذاشاء ملف ذعاوة كل م ة يقوم المعلم فيها برتح قلسة
ااتع اض علد أي قهاز من أقهزة الطالبح
3ح تضمين الصوت
باإلضافة ذلد الشا ة ن المانس ن لوحة المراتيح ،يمكنك تسجيل صوت الميك نفو الخاص بالمعلم ،فد حالة
ضبط الجهاز إلاتخدام ال وتح قم بإختيار هذا الم بع للتمكينح
مالحظة :ال يمكن تسجيل صوت اطح المكتا ،الموايقد نذلخح
4ح ضع في بداية أسماء الملفات اسم الكمبيوتر العميل
للتع ف علد كل ملف ذعاوة ،يتم نضع اام الكمبيوت العميل أمام اام الملف مع تاريخ التسجيل ننقتهح فم
المقابل لذلك ،ايتم تسمية الملف بالتنسيإ  00000001.rpfعند ذلغاء تظديد هذا الم بعح
5ح في المجلد:
تظديد المكا الذي ايتم تخزين ملرات اإلعاوة فيهح
6ح ااق فوو "موافإ"ح
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تسجيل ملفات اإلعادة لطالب بعينهم
يسمح هذا اإلق اء بتمكين ذاشاء ملرات اإلعاوة علد مظطات عمل الطالبح
1ح ااتع ض قهاز الطالا المطلوبح
2ح اخت {ااتع اض}{اإلعداوات لملرات ذعاوة الكمبيوت العميل} من القائمة المنسدلة فم "ذطار االاتع اض"ح
اي ه م بع الظوار "ملرات اإلعاوة"ح

3ح تمكين م بع االختيار تسجيل ملفات اإلعادةح ايتم ذاشاء ملف ذعاوة كل م ة يقوم المعلم فيها برتح قلسة
ااتع اض علد قهاز الطالا هذاح
4ح تضمين الصوت
باإلضافة ذلد الشا ة ن المانس ن لوحة المراتيح ،يمكنك تسجيل صوت الميك نفو الخاص بالمعلم ،فد حالة
ضبط الجهاز إلاتخدام ال وتح قم بإختيار هذا الم بع للتمكينح

5ح
6ح
7ح
8ح

مالحظة :ال يمكن تسجيل صوت اطح المكتا ،الموايقد نذلخح
ضع في بداية أسماء الملفات اسم الكمبيوتر العميل
للتع ف علد كل ملف ذعاوة ،يتم نضع اام الكمبيوت العميل أمام اام الملف مع تاريخ التسجيل ننقتهح فم
المقابل لذلك ،ايتم تسمية الملف بالتنسيإ  00000001.rpfعند ذلغاء تظديد هذا الم بعح
في المجلد:
تظديد المكا الذي ايتم تخزين ملرات اإلعاوة فيهح نيمكن تظديد مجلد منر ل لكل طالاح
ااق فوو "موافإ"ح ايتم بدء التسجيل فورا ،أغلإ قلسة عمل االاتع اض إليقاف التسجيلح
ك ر الخطوات  7-1مع كافة أقهزة الطالب ااخ ىح
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تسجيل ملفات اإلعادة على جهاز المعلم
يمكن تسجيل النشاط علد الجهاز المظلم نع ضه للطالبح
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح
6ح
7ح
8ح
9ح

اخت {مدراة}{ملرات اإلعاوة} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
اي ه م بع الظوار "ملرات اإلعاوة"ح ايتم ا و ملرات اإلعاوة الموقووةح
ااق فوو "تغيي " لتظديد مكا تخزين ملرات اإلعاوةح
ااق فوو "ذاشاء ملف ذعاوة" لبدء التسجيلح
اي ه م بع حوار ،يمكنك اختيار "تضمين صوت" ذذا كاات مظطة العمل قد تم ذعداوها لل وتح ااق فوو
"موافإ"ح
اي ه ال مز "تسجيل" علد يط المهامح
إليقاف التسجيل ،ااق اق ا مزونقا فوو ال مز "تسجيل"ح
ايتم نضع كلمة ‘مظلم’ قبل أاماء الملرات نالتاريخ نالوقت افت اضياح يمكنك ذعاوة تسمية الملف بالكتابة فوو
االام االفت اضمح
اي ه ملف اإلعاوة فم القائمةح
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مشاهدة ملفات اإلعادة
يمكن للمعلمين مشاهدة ملرات اإلعاوة المخزاة ،نعند الظاقة ،ع ضها للطالبح
علد المستوى المظلم ،يوف ب اامج الكمبيوت العميل لر  NetSupport Schoolالخيار ’ذعاوة‘ متيظا للكمبيوت العميلة
لتشغيل الملراتح
على جهاز التحكم

1ح اخت {مدراة}{ملرات اإلعاوة} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ذذا تم الع ض ،فااق فوو ال مز "ذعاوة" علد يط ااوناتح
2ح اخت ملف اإلعاوة المطلوب نااق فوو "تشغيل ملف اإلعاوة"ح
3ح ايتم فتح ذطار اإلعاوة نبدء تشغيل الملفح

4ح اخت {ملف}{ذغالو} من القائمة المنسدلة إلغالو اإلطارح
على جهاز الكمبيوتر العميل
1ح ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت العميل لر  NetSupport Schoolفم علبة الن ام
ناخت "ذعاوة"ح
أن،
ااق اق ا مزونقا فوو رمز الكمبيوت العميل ناخت {أنام }{ذعاوة} من القائمة المنسدلةح
2ح ااتقل ذلد المجلد المخز فيه ملرات اإلعاوةح
3ح حدو الملف الم او تشغيلهح
4ح ااق فوو "فتح"ح اي ه ذطار اإلعاوة ااتخدم عناص التظكم فم اإلعاوة لبدء/ذيقاف الملفح
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إطار اإلعادة – لوحة التحكم
عند ااتع اض ملف ذعاوة فم نضع الشا ة الكاملة ،يتم ع ض لوحة التظكم بما يسمح بأونات التظكم لتشغيل
المعلومات المسجلة فم نضع الشا ة الكاملةح تتضمن لوحة التظكم فه س نقت اإلعاوة الذي يشي ذلد الموقع الذي
أات فيه فم ملف اإلعاوة نع ض المعلومات عن الملف الجاري تشغيلهح
القوائم الفرعية والوظائف المتوفرة هي:
إيقاف وتشغيل
ي ه الزر "ذيقاف" أثناء تشغيل ملف ذعاوة نالزر "تشغيل" أثناء ذيقاف الملفح يتم ع ض زر ناحد فقط كل علد
حدةح يتم تشغيل الملف حتد اهايته أن الوصول ذلد عالمة اإليقاف الم قتح
لف إلى الوراء
بدء تشغيل الملف من البداية ذذا كا يتم تشغيله بالرعل نذال فسينقل فه س اإلعاوة ذلد بداية الملفح
تخطي إلى العالمة السابقة
تظ يك فه س اإلعاوة ذلد عالمة النشاط السابقة أن بداية الملف ذ لم توقد عالمةح يتم ذضافة هذه العالمات علد
النقاط عند تسجيل المزيد من اااشطة علد الكمبيوت العميلح
تقديم اإلطار
تقديم فه س اإلعاوة ذلد اإلطار التالمح اضغط بااتم ار علد هذا الزر للتقديم الس يع لألمام ضمن ملف اإلعاوةح
تخطي إلى العالمة التالية
تظ يك فه س اإلعاوة ذلد عالمة النشاط التالم أن اهاية الملف ذ لم توقد عالمةح
كتم الصوت
تشغيل/ذيقاف تشغيل ال وت أثناء ق اءة ملف اإلعاوةح
معلومات أخرى
يتم ع ض فه س الوقت الظالم علد يسار عناص التظكم هذه بتنسيإ م ثح ث ث:و و:س سح يتم ع ض اام
الكمبيوت العميل الذي تم تسجيل اإلعاوة عليه نالتاريخ نالوقت أارل اإلطارح
عالمة اإلعادة
يمكن نضع هذه العالمة فم أي مكا ضمن اطاو الوقت الخاص بملف اإلعاوةح العالمة هم المثلث اااوو ال غي
التظكم بره س الوقتح ااق فوو المثلث نااظبه ذلد الموضع الذي ت يد توقف تشغيل الملف عندهح
تظت عن
تتوقف اإلعاوة عند الوصول ذلد هذه العالمة ،نيمكنك حين ذ الضغط علد "تشغيل" لمتابعة ما بعد العالمةح
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عرض ملفات اإلعادة إلى الطالب
بااتخدام الميزة "ع ض" المتوف ة فم  ،NetSupport Schoolيمكن للمعلم ع ض ملف ذعاوة مخز ذلد أي عدو من
الطالب المت لينح
يط أونات التظكم ناخت "ع ض اإلعاوة"ح

1ح ااق فوو ال مز "ع ض القائمة" الموقوو علد
أن
اخت {طالا} { ع ض  -ع ض اإلعاوة} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
اخت {مدراة}{ملرات اإلعاوة} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم نحدو "ع ض اإلعاوة"ح
2ح سيظهرامربعاالحوارا"إعداداتاالعرض"
3ح ت رح بظثا عن ملف اإلعاوة المطلوب نحدوه.

4ح ااق فوو "ع ض"ح
5ح ايتم فتح ذطار اإلعاوة علد قهاز المعلم نبدء تشغيل ملف اإلعاوة ذلد الطالب المظدوينح
6ح ااق فوو ال مز "ذاهاء" الموقوو علد يط ااونات فم "ذطار اإلعاوة" إلاهاء الع ضح
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تحويل ملفات اإلعادة إلى ملفات فيديو
يمكن تظويل ملرات اإلعاوة لر  NetSupport Schoolذلد ملرات فيديو حتد يمكن تشغيلها خارج ب اامج
 NetSupport Schoolبااتخدام ب امج ق اءة الواائطح يمكن تظويل ملرات اإلعاوة ذلد تنسيقات  WMVنAVIح

تحويل ملفات اإلعادة
1ح اخت {مدراة}{ملرات اإلعاوة} من ذطار التظكمح
2ح ايتم فتح م بع الظوار ’ملرات اإلعاوة‘ح
3ح اخت ملرات اإلعاوة المطلوب تظويلها ثم ااق فوو ’تظويل ملف‘ح
4ح اوف ي دي المعالج خالل عملية التظويلح
استخدام األداة المساعدة لتحويل ملفات اإلعادة
لمزيد من الخيارات المتقدمة عند تظويل ملرات اإلعاوة ،تتوف ااواة المساعدة لتظويل ملرات اإلعاوة التم تسمح لك
بالتظكم فم وقة الريديو نقووة ال وت ناقاط البداية نالنهاية نغي ها الكثي ح
مالحظة :يتم تن يا ااواة المساعدة لتظويل ملرات اإلعاوة افت اضيا عند تن يا ب اامج المعلم لر NetSupport
 Schoolأن الوحدة الرنيةح يمكنك أيضا تن يا ااواة المساعدة كمكو مستقلح
1ح

2ح
3ح
4ح

اخت {ابدأ}{الب امج}{{}NetSupport Schoolملف اإلعاوة لر }NetSupport Schoolح
مالحظة :علد ااقهزة التم تعمل بن ام  ،Windows 8ااق بزر المانس اايمن فم ا ة ’البدء‘ ناخت ’قميع
التطبيقات‘ أارل الشا ةح ااق فوو ال مز ’اإلعاوة لر ‘NetSupport Schoolح
ايتم فتح ااواة المساعدة لتظويل ملرات اإلعاوةح
ت رح للبظث عن ملرات اإلعاوة ناضبط الخ ائص المطلوبةح
ااق فوو ’بدء الت ميز‘ح
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عرض التطبيق
تتيح لك الميزة ’ع ض‘ع ض ا ة قهاز التظكم للطالبح نمع ذلك ،فم حالة فتح عدة ب امج علد قهاز التظكم،
فقد ت يد أحيااا ع ض تطبيإ بشكل منر وح
لعرض تطبيق:
1ح اخت { ع ض  -كمبيوت عميل} {ع ض التطبيإ} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق بزر المانس اايمن علد رمز الكمبيوت العميل المظدو ناخت ’ع ض التطبيإ‘ح
أن
ااق فوو ال مز القائمة ’ع ض‘ علد يط أونات قهاز التظكم ناخت ’ع ض التطبيإ‘ح
2ح اي ه م بع الظوار ’ع ض‘ح

3ح اخت الكمبيوت ات العميلة الم او تضمينها فم الع ضح
4ح ااظا ال مز ’ع ض‘ ذلد التطبيإ المطلوب علد أقهزة التظكم نأفلتهح (اي ه حد نروي حول التطبيإ المظدو
عند تظ يك المانس حول اطح المكتاح)
أن
ااق فوو ’تظديد‘ ناخت التطبيإ من القائمة المع نضةح
5ح ااق فوو ’ع ض‘ح
ضبط اإلعدادات الخاصة بعرض
1ح حدو {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية -ع ض} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز ’ع ض القائمة‘ الموقوو علد يط ااونات ناخت ’المزيد‘ح
2ح اي ه م بع الظوار ’ذعداوات الع ض‘ح
3ح اضبط اإلعداوات المطلوبةح
مالحظة :يمكنك تمكين ال وت أن تعطيله أثناء الع ض نتغيي نضع الع ض من القائمة المنسدلة اارل ’الع ض‘ح
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المحادثة مع الطالب
يسمح لك ب اامج  NetSupport Schoolبالمظاوثة مع أي عدو من الطالب المت لين معا ،عن ط يإ ذطار تم ي
اصح
للمحادثة مع الكمبيوترات العميلة
1ح حدو الكمبيوت ات العميلة أن "مجموعة الكمبيوت ات العميلة" التم ت يد مظاوثتها فم"ع ض القائمة"ح ذذا لم تظدو
رمز أحد الطالب ،ايتم تضمين كافة الكمبيوت ات العميلة المت لةح
2ح اخت {طالا}{مظاوثة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق علد ال مز "ات ال" الموقوو علد يط أونات "التظكم" ناخت "مظاوثة"ح
أن،
ااق بزر المانس اايمن فوو أحد الكمبيوت ات العميلة ،ثم اخت "مظاوثة"ح
3ح ي ه م بع الظوار "خ ائص المظاوثة"ح

يتضمن م بع الظوار ’خ ائص المظاوثة‘ الخيارات التالية:
موضوع
ذذا ااتلزم اام  ،أوخل عنوااا أن نصرا للموضوع الذي ايتم مناقشته فم قلسة المظاوثةح اي ه هذا العنوا فم
" يط العنوا " إلطار المظاوثة الذي يتم ع ضه علد أقهزة الطالبح ناي ه اام التظكم ذذا ت ي فارغاح
أعضاء
قم بإزالة م بع االختيار المجانر الام الطالا ذذا أروت ااتبعاو كمبيوت عميل من المظاوثةح
خيارات
تمكين األعضاء من رفض االنضمام
ذذا تم تظديد هذا الخيار ،ات ه راالة علد أقهزة الكمبيوت ات العميلة تدعوهم ذلد االاضمام ذلد قلسة
المظاوثةح نيمكن لألقهزة اختيار االاضمام أن ال فاح
عدم تمكين األعضاء من مغادرة المحادثة
ذذا تم تظديد هذا الخيار ،يتم ذزالة خيار مغاورة قلسة المظاوثة لدي الكمبيوت ات العميلةح
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ظهور إطار المحادثة دو ًما
ذذا تم تظديد هذا الخيار ،ي ل ذطار المظاوثة مع نضا علد أقهزة الكمبيوت ات العميلة طوال فت ة قلسة
المظاوثةح ال يمكن لألعضاء ت غي اإلطارح
حدو الكمبيوت ات العميلة الم او تضمينها فم قلسة المظاوثة نالخ ائص التم ايتم تطبيقهاح ااق فوو "موافإ"
لبدء قلسة المظاوثة عند االاتعداوح
4ح ي ه ذطار المظاوثة علد مظطات عمل الكمبيوت ات العميلة نالتظكمح

إطار المحادثة
يتم ع ض هذا اإلطار علد قهاز كل عضو مشاري نيقوم بس و تقدم قلسة المظاوثةح يمكن للتظكم أن رئيس
المجموعة فقط ذضافة كمبيوت ات عميلة أن ذزالتها من قلسة المظاوثةح
يمكن للكمبيوت ات العميلة اختيار مغاورة المظاوثة ما لم يكن هذا الخيار مظدوا فم م بع الظوار خ ائص
المظاوثةح
الخيارات التالية متوفرة من إطار المحادثة-:
القائمة "محادثة"
يمكن تخزين مظتوى قلسة المظاوثة لل قوع ذليها مستقبلياح
اخت حفظ إلاشاء ملف يظتوي علد النص أن اخت نسخ ليمكنك ل إ مظتوى المظاوثة فم تطبيإ أن ملف آخ ح
تتقيد كل راالة بعدو  128ح فح اخت "ذراال تلقائم لل اائل الطويلة" إلراال ال االة تلقائيا بمج و الوصول
ذلد هذا الظدح
يمكنك ذضافة مظتوى قلسة مظاوثة ذلد يومية الطالا بتظديد "ذضافة ذلد اليومية"ح
القائمة "إطار"
ايتضمن ذطار المظاوثة للتظكم فقط القائمة المنسدلة "ذطار"ح تقوم هذه القائمة بتمكينك من التبديل بين الشا ات
المرتوحة أن تتاليهاح
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تقدم المحادثة
يستخدم الجزء ااااام من "ذطار المظاوثة" لتسجيل تقدم قلسة المظاوثةح فهو يتضمن تراصيل ااعضاء الذين
ااضموا للمناقشة أن غاورنها ،باإلضافة ذلد ال اائل التم تم ذراالها من قبل كل عضوح
إرسال رسالة
هو المكان الذي تقوم فيه بكتابة تعليقاتك .اكتب الرسالة ثم اضغط مفتاح اإلدخال )(Enterأو انقر فوق إرسال.
تتقيد كل رسالة بعدد  128حرف .يمكنك إرسال الرسالة تلقائيًا عند الوصول إلى الحد ،حدد {محادثة}{إرسال
تلقائي للرسائل الطويلة} من القائمة المنسدلة في إطار المحادثة.
مالحظة :يمكن تضمين الرموز التعبيرية داخل الرسالة ،انقر هنا لمشاهدة الرموز التعبيرية المعتمدة.
إغالق
ذاهاء قلسة المظاوثةح
أعضاء
يتم ا و ااعضاء المنضمين حاليا لجلسة المظاوثة فم هذا الجزءح يمكن للمعلم ذضافة طالا أن ذزالته من قلسة
المظاوثة حسا الطلاح يمكن للكمبيوت ات العميلة مغاورة الجلسة حسا رغبتها ما لم يتم تعطيل الخيارح
دعوة
يتم ااتخدم م بع الظوار "خ ائص المظاوثة" مبدئيا لتظديد الكمبيوت ات العميلة الم او تضمينها/ااتبعاوها من
قلسة المظاوثةح إلضافة كمبيوت ات عميلة أثناء تقدم قلسة المظاوثة ،ااق فوو "وعوة"ح اي ه م بع الظوار
"ذضافة أعضاء" ،حدو الكمبيوت ات العميلة المطلوب ذضافتهاح يمكنك ذراال اسخة من المظاوثة ذلد ااعضاء
الجديد باختيار الم بع إرسال محفوظات المناقشةح
مالحظة :يمكن وعوة الكمبيوت ات العميلة التم تم ذزالتها أن غاورة المظاوثة م ة أخ ىح
إخراج
إلزالة كمبيوت ات عميلة من قلسة المظاوثة ،حدو الكمبيوت العميل فم قائمة ااعضاء الم او ذزالته ثم ااق فوو
"ذخ اج"ح يمكن وعوة الكمبيوت ات العميلة التم تم ذخ اقها من قلسة المظاوثة م ة أخ ىح
مالحظات:
• يمكن للطالب بدء قلسات مظاوثة برتح اإلطار ال ئيسم للطالا ناختيار {أنام }{مظاوثة} أن بالنق فوو
ال مز "مظاوثة" علد يط أونات الطالاح
• يمكن للطالا المظاوثة مع التظكم فقط افت اضياح نمع ذلك ،يمكن للتظكم تمكين الخيار للطالب بالمظاوثة مع
بعضهم البعا عن ط يإ تظديد {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم} من القائمة المنسدلة
"ذطار التظكم" ناختيار "محادثة طالب مع طالب"ح
المحادثة مع كمبيوتر عميل أثناء االستعراض
1ح اخت {أونات}{مظاوثة} من القائمة المنسدلة فم "ذطار االاتع اض"ح
أن،
ااق فوو ال مز "مظاوثة" الموقوو علد يط ااوناتح
2ح اي ه ذطار المظاوثة علد مظطتم عمل الكمبيوت العميل نالتظكمح
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إلنهاء المحادثة
1ح اخت {ذغالو} من "ذطار المظاوثة"ح
إرسال الرسائل إلى الطالب
بااتخدام  ،NetSupport Schoolيمكنك ذراال راالة ذلد قميع الطالب المت لين أن الطالب المظدوين حالياح ذذا
كنت تقوم بإراال ارس ال االة بشكل معتاو ،فيمكنك تخزين أربعة راائل اابقة الضبط علد ااكث ح
إلدخال وإرسال رسالة جديدة
1ح حدو الطالب الم او ذراال ال اائل ذليهمح
2ح ااق بزر المانس اايمن ثم اخت {راالة} {راالة}ح
أن،
اخت {طالا} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق علد ال مز "ات ال" الموقوو علد يط أونات "التظكم" ناخت "راالة"ح
أن،
ذذا تم الع ض ،فااق فوو ال مز "راالة" الموقوو علد يط ااوناتح
3ح ي ه م بع الظوار "راالة"ح اخت ذذا ما كنت ت يد ذراال راالة ذلد ‘الطالب المت لين’ أن ‘الطالب المظدوين
حاليا’ فقطح أوخل ال االة نحدو ما ذذا كنت ت يد ع ض ال االة ذلد أقهزة الكمبيوت العميلة لمدة معينةح
مالحظة :ذذا تم بدء ‘يومية الطالا’ فسيتوف لك الخيار إلضافة ال االة ذلد هذاح
ااق فوو "ذراال"ح ايتم ع ض ال االة فم م بع حوار علد ا ات الكمبيوت ات العميلة نات ل حتد يقوم
المستخدم بإغالو م بع الظوار أن ينتهم نقت ع ضها المظدوح

إلرسال رسالة سابقة الضبط
1ح حدو رمز الطالا الم اوح
2ح ااق بزر المانس اايمن ثم حدو "راالة"ح
أن
اخت {كمبيوت عميل} {راالة} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "ات ال" الموقوو علد يط ااوناتح
المطلوب إلراال ال االة ذلد الطالبح
3ح ايتم ع ض ال اائل اابقة الضبط ،ااق فوو العن
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أن
إلاشاء راالة قديدة ،حدو راائل اابقة الضبطح
إلرسال رسالة سريعة
1ح ااق فوو ال مز "ات ال" الموقوو علد يط ااوناتح
2ح اكتا ال االة فم "راالة ا يعة" ثم ااق فوو "ذراال"
3ح ايتم ذراال ال االة ذلد قميع الطالب المت لينح
إرسال رسالة أثناء االستعراض
1ح اخت {طالا}{راالة} من القائمة المنسدلة "ذطار االاتع اض".
أن
ااق فوو ال مز "ذراال راالة" الموقوو علد يط ااوناتح
 .2ي ه م بع الظوار "ذراال راالة".
 .3أوخل ال االة.
 .4ااق علد "ذراال".
 .5ايتم ع ض ال االة علد ا ة الطالا الجاري ااتع اضه حاليا من قبل المعلم نت ل حتد ينق الطالا علد
"موافإ".
إنشاء رسائل سابقة الضبط
يمكنك تخزين أكث أربعة راائل ا ية ااتخداما علد ااكث التم يمكن ذراالها ذلد الطالب بااتخدام الميزة
"راالة"ح
1ح ااق فوو "ات ال" علد
أن

يط ااونات ناخت "تظ ي " ضمن "ال اائل اابقة الضبط"ح

اخت {كمبيوت عميل -راائل اابقة الضبط} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الطالا ناخت "راالة  -راائل اابقة الضبط"ح
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1ح أوخل ال اائل الن ية المطلوبةح
2ح اضبط أي خ ائص ذضافية لكل راالةح
•

حدو طول الرت ة التم يجا أ ت ل ال االة مع نضة علد ا ة الطالبةح

•

اخت أحد ال موز الم او ع ضها ذلد قااا ال االةح يمكن ااتخدام هذا لتظديد اوع ال االة
بس عة اواء أكاات معلومات أن ا ال أن تظذي أن طلا توقفح

•

يمكنك تمييز ال االة بتشغيل صوت علد قهاز الطالاح

4ح ااق فوو "موافإ" عند االاتهاءح
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تقديم طلب مساعدة
يسمح ب اامج  NetSupport Schoolللطالا بطلا مساعدة من التظكمح نذلك ذما بتظديد "أم طلا المساعدة" من
القائمة "طالا" (علد ف ض أاه لم يتم ذعداوه لوضع الهدنء ،الذي يقوم بإخراء رمز "طالا") أن بالضغط علد
مجموعة مراتيح التشغيل الس يع الموقووة فم "منسإ ذعداوات الطالا"ح
مالحظة :ذذا تم تمكين

يط أونات الطالا ،فيمكن للطالب طلا المساعدة بالنق فوو رمز طلا المساعدةح

لتقديم طلب مساعدة
1ح اضغط مراتيح التشغيل الس يع ALT+LSHIFT+RSHIFTح
أن
ااق فوو رمز طلا المساعدة فم
أن

يط أونات الطالاح

ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "الطالا" فم يط ااونات لتظديد {طلا المساعدة}ح
2ح اي وي ذلك ذلد فتح م بع الظوار الذي يتم كتابة ال االة فيهح
3ح ااق فوو "موافإ"ح
4ح يتم حين ذ ذراال "طلا المساعدة" ذلد التظكم المت لح

مالحظة :يمكن للطالب ذراال تنبيه ذلد المعلم عند اكتمال العمل أن طلا المساعدة أن المساعدة الملظةح يتم ذلك عن
ط يإ النق فوو ال مز ’طلا المساعدة‘ فم يط أونات الطالا نتظديد خيار من القائمة المنسدلة فم
يط ااونات حسا التنبيه المظدوح اوف يتغي لو
’تنبيه المدرس‘ نالنق فوو ’تنبيه‘ح اوف يتغي لو
رمز الطالا علد قهاز المعلم إلعالم المعلم بالتنبيه الم ال ،ااخض للعمل المكتمل نالكه ماام لطلا
المساعدة نااحم للمساعدة الملظةح
يمكن للمعلم طلا الدعم مبا ة من فنم المعمل أن مدي الشبكة ،ايتم ع ض ال مز "الظ ول علد المساعدة" فم
يط أونات ذطار التظكم متيظا للمعلم المظاوثة مع فنم المعمل أن مدي الشبكةح ايكو من الض نري تمكين هذه
الميزة فم الوحدة الرنية ،ات ل برنم المعمل أن مدي الشبكة لمزيد من المعلوماتح

لعرض طلبات المساعدة الحالية
1ح اخت {مدراة}{طلبات المساعدة} من

يط القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
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أن
ااق فوو ال مز "طلا مساعدة" الموقوو علد يط ااوناتح
2ح يتم فتح "ذطار طلبات المساعدة" نفيه قائمة الطلباتح ذذا كاات هناي طلبات مساعدة م قلة من آخ م ة كا
فيها التظكم مت ال بالكمبيوت العميل ،يتم فتح "ذطار طلبات المساعدة" بمج و بدء تشغيل التظكمح
3ح يمكنك ال و علد طلبات المساعدة المقدمة من الكمبيوت ات العميلة بالنق فوو زري يط ااونات "مظاوثة" أن
"ع ض كمبيوت عميل"ح
مالحظة :ذذا أرال الطالا تنبيه ذلد المعلم ،اوف يتغي لو رمز الطالا علد قهاز المعلم إلعالم المعلم
بالتنبيه الم الح اللو ااخض للعمل المكتمل ،ناللو الكه ماام للمساعدة المطلوبة نااحم
للمساعدة الملظة المطلوبةح يمكنك ذيقاف تلك التنبيهات فم ذعداو المعلمح
بمج و التعامل مع طلا المساعدة ،ااق بزر المانس فوو طلا الطالا الم او نحدو "مسح المساعدة"ح لمسح
4ح
كافة طلبات المساعدة ،ااق فوو ال مزى"مسح الكل" فم اإلطار "طلا المساعدة"ح يمكن للطالا أيضا مسح
طلبات المساعدة السابقة من م بع الظوار "طلا المساعدة"ح
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نقل الملفات
يتضمن ب اامج  NetSupport Schoolنظيرة "اقل الملرات" المتطورة التم تمكنك من اقل الملرات من التظكم
نمظطات عمل الكمبيوت ات العميلة نذليهاح
مالحظة :يمكن ذعداو نظيرة "اقل الملرات" بالنق فوو ال مز "اقل الملرات" علد
"اقل الملرات"ح

يط ااونات نتظديد خيارات

يتم ع ض بنية مجلد التظكم نالملرات الموقووة فم كل مجلد فم الن ف العلوي من الشا ة ،أما بنية مجلد الكمبيوت
العميل نالملرات الموقووة فم كل مجلد فم الن ف السرلم منها
لنسخ ملفات ومجلدات من جهاز تحكم إلى كمبيوتر عميل
1ح حدو الكمبيوت العميل المطلوب فم "ع ض القائمة"ح
2ح ااق فوو ال مز "اقل الملرات" الموقوو علد يط ااونات ،ناخت "اقل الملرات"ح
أن،
اخت {طالا}{اقل الملرات} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت العميل المظدو ناخت "اقل الملرات"ح
أن،
ذذا كنت تقوم بااتع اض الكمبيوت العميل ،فظدو ال مز "اقل الملرات" الموقوو علد يط ااونات فم "ذطار
االاتع اض"ح
3ح ايتم فتح ذطار "اقل الملرات" الخاص بهذا الكمبيوت العميلح
4ح من "ع ض ج ة الكمبيوت العميل" ،حدو مظ ي ااق اص أن المجلد الوقهة الذي ايتم اسخ العناص ذليهح
مالحظة :يتم ع ض المسار اي مجلدات مرتوحة (ذطارات  )Explorerعلد اطح مكتا الكمبيوت العميل فم
الناحية العلوية من ذطار ’اقل الملرات‘ لتمكين التظديد الس يعح
5ح من "قائمة التظكم" ،حدو العن (العناص ) الم او اسخه ذلد الكمبيوت العميلح
6ح ااق فوو الزر "اسخ ملف" الموقوو علد يط ااوناتح
7ح يتم ع ض م بع حوار تأكيد ،ااق فوو "اعم"ح
8ح ايتم ع ض م بع الظوار "تقدم النسخ" ،يع ض تقدم النقلح يمكنك اختيار تجاهل راائل الخطأ
نالكتابة فوو المطالبات حتد اكتمال العمليةح
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مالحظة:
• يمكن اظا العن
الكمبيوت العميل"ح

(العناص ) المطلوب من "ع ض التظكم " نذفالتها فم المجلد المنااا فم "ع ض

• عند اقل ملف ذلد طالا يستخدم قهاز  ،Androidايتم اسخه ذلد ’مستكشف الملرات‘ حتد يتمكن الطالب من
الوصول ذليهح
لنسخ ملفات ومجلدات من كمبيوتر عميل إلى جهاز تحكم
1ح حدو الكمبيوت العميل المطلوب فم "ع ض القائمة"ح
2ح ااق فوو ال مز "اقل الملرات" الموقوو علد يط ااونات ،ناخت "اقل الملرات"ح
أن،
اخت {طالا}{اقل الملرات} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت العميل المظدو ناخت "اقل الملرات"ح
أن،
ذذا كنت تقوم بااتع اض الكمبيوت العميل ،فظدو ال مز "اقل الملرات" الموقوو علد يط ااونات فم "ذطار
االاتع اض"ح
3ح ايتم فتح ذطار "اقل الملرات" الخاص بهذا الكمبيوت العميلح
4ح من "ع ض ج ة التظكم" ،حدو مظ ي ااق اص أن المجلد الوقهة الذي ايتم اسخ العناص ذليهح
مالحظة :يتم ع ض المسار اي مجلدات مرتوحة (ذطارات  )Explorerعلد اطح مكتا الكمبيوت العميل فم
الناحية العلوية من ذطار ’اقل الملرات‘ لتمكين التظديد الس يعح
5ح من "قائمة ع ض الكمبيوت العميل" ،حدو العن (العناص ) الم او اسخه ذلد التظكمح
6ح ااق فوو الزر "اسخ ملف" الموقوو علد يط ااوناتح
7ح يتم ع ض م بع حوار تأكيد ،ااق فوو "اعم"ح
8ح ايتم ع ض م بع الظوار "تقدم النسخ" ،يع ض تقدم النقلح يمكنك اختيار تجاهل راائل الخطأ نالكتابة
فوو المطالبات حتد اكتمال العمليةح
مالحظة :يمكن اظا العن
"ع ض التظكم"ح

(العناص ) المطلوب من "ع ض الكمبيوت العميل" نذفالتها فم المجلد المنااا فم

نقل الملفات بين الكمبيوترات العميلة
من الممكن أيضا اسخ الملرات بين قهازي كمبيوت عميل بااتخدام "اقل الملرات لر "NetSupport Schoolح للقيام
بهذا ،ات ل بكل كمبيوت عميل ثم اع ض ذطار اقل الملرات الخاص بكل منهح
قم بت تيا "اافذتم اقل الملرات" نمن ثم يمكنك مشاهدتهما ثم ااظا الملف/المجلدات من الكمبيوت العميل ذلد اآلخ ح
يمكنك مشاهدة المزيد من الملرات نالمجلدات بسظا
أعلد ج ة مجلدات التظكمح
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حذف ملفات ومجلدات
يمكنك حذف ملرات نمجلدات ذما من قهاز تظكم أن قهاز كمبيوت عميل بااتخدام اإلطار "اقل الملرات"ح
لحذف ملف
1ح حدو الملف الم او حذفهح
2ح ااق فوو الزر "حذف" فم يط ااوناتح
3ح اي ه م بع حوار التأكيد ،ااق فوو "موافإ"
لحذف مجلد
1ح حدو المجلد الذي ت غا فم حذفهح
2ح ااق فوو زر يط ااونات "حذف مجلد"ح
3ح ايتم ع ض م بع الظوار "ذزالة مجلد"ح
4ح حدو م بع االختيار "تضمين المظتويات"ح
5ح ااق فوو "موافإ"ح
مالحظات:
• يمكنك ذزالة أكث من مجلد فم الم ة الواحدةح ذذا قمت بتظديد عدة مجلدات ي ط يقة الع ض "قائمة" فسيتم ذزالة
آخ مجلد تم تظديده عند ذق اء عملية الظذفح
• ايتم ذراال قميع الملرات المظذنفة من اللوحة المظلية ذلد "الة المظذنفات" افت اضياح نيمكن تغيي ذلك فم
ذعداوات اقل الملراتح
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توزيع الملفات
باإلضافة ذلد تمكين اقل الملرات من الكمبيوت ات العميلة نذليها ،يتيح لك ب اامج  NetSupport Schoolأيضا توزيع
الملرات علد عدة كمبيوت ات عميلة معاح
يمكنك توزيع الملفات على:
• كافة الكمبيوت ات العميلة،
• كمبيوت ات عميلة مظدوة،
• مجموعة كمبيوت ات عميلة اابقة التع يفح
مالحظة :عند توزيع الملرات ذلد الكمبيوت ات العملية ،يتم ذراال الملرات ذلد قهاز كل كمبيوت عميل كل بدنرهح فم
بعا بي ات الشبكات ذات النطاو الت ووي المظدنو أن عند البث ذلد عدو كبي من ااقهزة ،قد ي ث هذا
علد ااواءح نفم تلك ااحوال ،قد يتم تمكين ميزة توزيع ملرات البث لر NetSupportح ني وي هذا ذلد
ذراال الملرات ذلد قميع ااقهزة بالتزامن نمن ثم تظسن من ا عة النقلح
ي وي ااتخدام هذه الميزة ذلد ذاشاء حزم بث ذضافية علد بكة االت ال بينما يتم تقليل ازوحام بكة
االت ال الكلم الناتج عن NetSupport Schoolح نمن المستظسن ااتشارة مس نل بكة االت ال قبل
ااتخدام هذه الميزةح ذذا حانل عدة معلمين ااتخدام هذا الخيار معا علد ارس الشبكة الر عية ،فمن
المستظسن أ يقوم كل منهم بالبث علد منرذ ف يد لتجنا التعارضح
يمكن ذراال ’توزيع الملرات‘ ذلد الطالب بااتخدام البث المتعدوح ايتم ذراال البث فقط ذلد ااقهزة
المضمنة فم عنوا البث المتعدو لب نتوكول اإلات ات المظدوح
توزيع الملفات على مجموعة معروفة من الكمبيوترات العميلة
1ح حدو عالمة التبويا المناابة من " يط المجموعة" الموقوو فم "ذطار التظكم"ح
2ح ااق فوو السهم اارل المجانر لل مز "اقل الملرات" الموقوو علد يط ااونات ،مع تظديد "توزيع الملرات"
من قائمة الميزاتح
أن،
ذذا تم الع ض ،فظدو ال مز "توزيع الملرات" الموقوو علد يط ااوناتح
3ح اي ه ذطار "توزيع الملرات"ح
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4ح
5ح

6ح
7ح

(العناص ) الم او اسخه ذلد الكمبيوت ات العميلةح
من "ع ض ج ة اللوحة المظلية" ،حدو العن
يطلإ علد الموقع الموقوو علد مظطات عمل الكمبيوت العميل حيث توقد الملرات/المجلدات الم او اسخها
المجلد الوقهةح ما لم يتم تظديد خالف ذلك ،ايكو المجلد الوقهة للكمبيوت العميل ارس موقع العن
(العناص ) علد مظطة عمل التظكمح ذذا لم يكن ارس المجلد متوف ا علد الكمبيوت العميل ،فسيتم اسخ العن
(العناص ) ذلد مظ ي ااق اص  Cافت اضيا نيتم ذاشاء المجلد تلقائياح
أن،
لتعيين مجلد نقهة خاص علد مظطة عمل الكمبيوت العميل ،ااق ب ز المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت
العميل فم "اللوحة البعيدة" ثم اخت "تعيين الوقهة"ح حدو الوقهة ثم ااق فوو "موافإ"ح
ااق فوو "اسخ"ح
ايتم ع ض م بع الظوار "تقدم النسخ" ،يع ض تقدم النقلح يمكنك اختيار تجاهل راائل الخطأ نالكتابة فوو
المطالبات حتد اكتمال العمليةح

توزيع الملفات على مجموعة خاصة من الكمبيوترات العميلة
1ح

2ح
3ح
4ح
5ح

6ح
7ح

يط ااونات ،مع تظديد "توزيع الملرات"

ااق فوو السهم اارل المجانر لل مز "اقل الملرات" الموقوو علد
من قائمة الميزاتح
أن،
ذذا تم الع ض ،فظدو ال مز "توزيع الملرات" الموقوو علد يط ااوناتح
اي ه ذطار توزيع الملراتح
فم اللوحة " ُمن بعد" ،اخت الطالب الم او اسخ الملرات ذليهم بتظديد اام الطالاح
(العناص ) الم او اسخه ذلد الكمبيوت ات العميلةح
من "ع ض ج ة اللوحة المظلية" ،حدو العن
يطلإ علد الموقع الموقوو علد مظطات عمل الكمبيوت العميل حيث توقد الملرات/المجلدات الم او اسخها
المجلد الوقهةح ما لم يتم تظديد خالف ذلك ،ايكو المجلد الوقهة للكمبيوت العميل ارس موقع العن
(العناص ) علد مظطة عمل التظكمح ذذا لم يكن ارس المجلد متوف ا علد الكمبيوت العميل ،فسيتم اسخ العن
(العناص ) ذلد مظ ي ااق اص  Cافت اضيا نيتم ذاشاء المجلد تلقائياح
أن،
لتعيين مجلد نقهة خاص علد مظطة عمل الكمبيوت العميل ،ااق ب ز المانس اايمن فوو رمز الكمبيوت
العميل فم "اللوحة البعيدة" ثم اخت "تعيين الوقهة"ح حدو الوقهة ثم ااق فوو "موافإ"ح
ااق فوو "اسخ"ح
ايتم ع ض م بع الظوار "تقدم النسخ" ،يع ض تقدم النقلح يمكنك اختيار تجاهل راائل الخطأ نالكتابة فوو
المطالبات حتد اكتمال العمليةح

مالحظة :عند توزيع ملف ذلد الطالب الذين يستخدمو أقهزة  ،Androidايتم اسخه ذلد ’مستكشف الملرات‘ حتد
يتمكن الطالب من الوصول ذليهح
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إرسال العمل وتجميعه
تمكنك ميزة ذراال/تجميع العمل من ذراال مستند أن عدة مستندات ذلد مظطة عمل كمبيوت (ات) عميلح يمكنك حين ذ
تجميع ااتجابات الطالب علد مظطة العمل الخاصة بكح
إرسال ملفات العمل
توقد ط يقتا إلراال ملرات العمل اابقة التجهيز ذلد مظطات عمل الطالب:
• يعتب اإلرسال السريع ط يقة مريدة للعمليات الر وية عندما ت يد ذراال العمل ذلد الطالب المت لين أن مجموعة
مع نفة من الطالبح
• يمكنك اإلرسال المتقدم من تخزين خ ائص عملية يتم تنريذها باات ام باإلضافة ذلد توفي م ناة فائقة فم تظديد
الطالب الم او ذراال العمل ذليهمح
إلرسال العمل باستخدام اإلرسال السريع
1ح حدو الطالب الم او ذراال العمل ذليهم ،كل الطالب أن مجموعة مع نفةح ال يمكنك تظديد أف او من الطالب
بااتخدام "اإلراال الس يع"ح
2ح اخت {مدراة}{ذراال/تجميع العمل  -ذراال ا يع} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن
ااق علد ال مز "ذراال/تجميع العمل" الموقوو علد يط أونات "التظكم" ،ناخت "ذراال العمل"ح
3ح ي ه م بع الظوار "ذراال ا يع"ح

4ح

5ح
6ح
7ح

حدو الملف (الملرات) الم او ذراالهح يجا أ تتضمن الملرات المسار الكامل نبشكل اختياري مواصرات أح ف
البدلح يمكنك تضمين عدة مواصرات نالر ل بينها بر (;)ح
أن،
ااق فوو الزر "ت رح" لتظديد موقع الملف (الملرات)ح
أن،
أوخل المسار ذلد الملف أن المجلد فم م بع التظ ي نااق فوو "ذضافة"ح
حدو المجلد الذي يتم اسخ الملرات ذليه علد مظطات عمل الطالبح ايتم ذاشاء مجلد قديد ذذا لزمح
ااق فوو "ذراال"
ايتم ع ض اتيجة العملية للتظقإ من ذراال العمل بشكل صظيحح
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إلرسال العمل باستخدام اإلرسال المتقدم
1ح حدو الطالب الم او ذراال العمل ذليهم ،كل الطالب أن مجموعة مع نفةح اتتاح لك ف صة ااتبعاو طالب ذذا
أروتح
2ح اخت {مدراة}{ذراال/تجميع العمل  -متقدم} من يط القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق علد ال مز "ذراال/تجميع العمل" الموقوو علد يط أونات "التظكم" ،نحدو "ذراال/تجميع"ح
3ح ايتم فتح معالج ذراال/تجميع العملح

4ح حدو ذحدى العمليات من القائمة ثم ااق فوو "ذراال العمل"ح اي ه م بع الظوار "اخت الطالب"ح
أن،
أضف عملية قديدة بالنق فوو "قديد" ثم ذكمال المعالجح
بمج و ذراال العمل ذلد الطالب ،اتتمكن من رؤية الظالة الظالية من القائمة المنسدلة اارل "ذراال/تجميع العمل"ح
نيمكنك التبديل بين ع ض الطالب الذين أكملوا العمل أن الذين لم يكملوا العملح
يمكن للطالب فتح عناص العمل من يط أونات الطالا نالنق عند اكتمال عن
فم القائمة المنسدلة اارل "ذراال/تجميع العمل"ح

ح ايقوم هذا اام بتظديث الظالة

تجميع ملفات العمل
تتوف ط يقتا الات واو ملرات العمل المكتملة من مظطات عمل الطالب:
• يتذك خيار اإلرسال المتقدم آخ ملف (ملرات) تم ذرااله عن ط يإ اإلراال الس يع كما يوف أالوبا اهال
نا يعا الات واو العمل فم اهاية قليسة العملح
• يتيح لك التجميع السريع تظديد الملف (الملرات) الم او اات واوه من قائمة عمليات ذراال/تجميع اابقة التع يف
كما يوف م ناة فائقة فم تظديد الطالب الم او تجميع العمل منهمح
لتجميع العمل باستخدام التجميع السريع
1ح اخت {مدراة}{ذراال/تجميع العمل  -تجميع ا يع} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن
ااق علد ال مز "ذراال/تجميع العمل" الموقوو علد يط أونات "التظكم" ،نحدو "تجميع العمل"ح
أن
ذذا تم الع ض ،فااق فوو ال مز "تجميع العمل" الموقوو علد يط ااونات فم "التظكم"ح
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2ح ي ه م بع الظوار "تجميع ا يع"ح

3ح حدو اام الملف (الملرات) الم او تجميعهاح علد ابيل المثال *.* ،أن  Test1.TXTأن Test2.TXT
4ح حدو المجلد الذي تم تخزين الملف (الملرات) فيه ،علد ابيل المثال ،C:\TEMP ،نما ذذا كنت ت يد ذزالة الملف

من مظطة عمل الطالا بعد أ يتم تجميعهح
5ح حدو المجلد الذي يتم تجميع الملف (الملرات) فيه علد مظطة عمل التظكم ،علد ابيل المثالC:\ TEMP،ح
6ح ااق فوو "تجميع"ح
7ح ايتم ع ض اتيجة العملية للتظقإ من تجميع العمل بشكل صظيحح
لتجميع العمل باستخدام التجميع المتقدم
1ح اخت {مدراة}{ذراال/تجميع العمل  -متقدم} من يط القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق علد ال مز "ذراال/تجميع العمل" الموقوو علد يط أونات "التظكم" ،نحدو "ذراال/تجميع"ح
2ح ايتم فتح معالج ذراال/تجميع العملح
3ح حدو العملية المطلوبة من القائمة ثم ااق فوو "تجميع العمل"ح
4ح اي ه م بع الظوار "اخت الطالب"ح حدو الطالب الم او اات واو الملف (الملرات) منهمح
5ح ااق فوو "موافإ"ح
ايتم ع ض اتيجة العملية للتظقإ من تجميع العمل بشكل صظيحح
تغيير خصائص إحدى العمليات
1ح اخت {مدراة}{ذراال/تجميع العمل  -متقدم} من يط القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
أن،
ااق علد ال مز "ذراال/تجميع العمل" الموقوو علد يط أونات "التظكم" ،نحدو "ذراال/تجميع"ح
2ح ايتم فتح معالج "ذراال/تجميع العملح
3ح حدو ذحدى العمليات من القائمة ثم ااق فوو "خ ائص"ح
4ح ي ه م بع الظوار "خ ائص"ح
5ح قم بضبط ما ت يدهح
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تشغيل التطبيقات على أجهزة الطالب من بعد
تسمح لك هذه الميزة بتشغيل (تنريذ) أحد التطبيقات عل مظطة عمل كمبيوت عميل أن مجموعة من مظطات عمل
كمبيوت ات عميلة ون الظاقة ذلد التظكم فيها عن بعدح علد ابيل المثال ،بعد توضيح كيرية ااتخدام تطبيإ MS
 Officeللطالب ،فقد ت يد بدء تطبيإ علد مظطات العمل الخاصة بهمح
مالحظة:

يجا تثبيت التطبيإ ذاته علد مظطات عمل الكمبيوت العميل أن توفي هح

لتشغيل تطبيق على محطة عمل طالب
1ح حدو الكمبيوت العميل المطلوبح
2ح اخت {طالا}{ تشغيل تطبيإ} من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
3ح ي ه م بع الظوار " تشغيل تطبيإ"ح

4ح ااق فوو ’ذضافة‘ح
5ح أوخل اام التطبيإ نمساره الم او تنريذه علد الكمبيوت العميلح
أن،
ااق فوو الزر ’ت رح‘ نحدو التطبيإ القابل للتنريذ علد مظطة عمل المعلمح
مالحظات:
• عند ذضافة تطبيقات علد أقهزة كمبيوت تعمل بن ام التشغيل  Windowsنتتضمن تطبيإ Microsoft
 ،Storeايتم ع ض عالمتم تبويا فم م بع حوار "خ ائص التطبيإ"ح تتيح لك عالمة التبويا ’تطبيإ
اطح المكتا‘ ذضافة تطبيقات  Windowsالقيااية كما هو موضح أعالهح تس و عالمة التبويا ’تطبيإ
متج  ‘Windowsتطبيقات Windows Storeح
• تظقإ من تخزين تطبيقات الكمبيوت العميل فم ارس الموقع المعين علد التظكم لضما التنريذ بشكل صظيحح
• ذذا كنت ت يد تشغيل ملف معين بااتخدام التطبيإ ،يجا نضع المسارين واخل أقواسح علد ابيل المثال،
“”C:\My Documents\Accounts.xls“ ”C:\Program Files\Microsoft Office\Excel.exeح
6ح ااق فوو "موافإ"ح
7ح ايتم ع ض رمز التطبيإ فم م بع الظوار ’تشغيل تطبيإ‘ نيتم حر ه لالاتخدام المستقبلمح
مالحظة :ذذا أروت تنريذ تطبيقات علد أقهزة الكمبيوت العميلة التم اجلت الدخول ،فظدو الخيار "تنريذ فقط ذذا
اجل الكمبيوت العميل الدخول".
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8ح اخت التطبيإ المطلوب نااق فوو ’تشغيل‘ح
مالحظة :قبل النق فوو ’تشغيل‘ ،يتاح لك ذمكااية اختيار الم بع ’ع ض ااخطاء‘ح اوف يعلمك هذا الخيار بأي
أخطاء قد تظدث عند تشغيل التطبيقات علد أقهزة الطالبح يتوف هذا الخيار فقط عند التشغيل علد عدة
أقهزة طالبح
لتشغيل تطبيق على أجهزة مجموعة طالب
1ح حدو عالمة تبويا المجموعة المطلوبةح
2ح اخت {مجموعة}{تشغيل تطبيإ} من يط القائمة المنسدلة "ذطار التظكم"ح
3ح ي ه م بع الظوار " تشغيل تطبيإ"ح
4ح ااق فوو ’ذضافة‘ح
5ح أوخل اام التطبيإ نمساره لتشغيل علد قهاز الطالاح
أن،
ااق فوو الزر ’ت رح‘ نحدو التطبيإ القابل للتنريذ علد مظطة عمل المعلمح
مالحظة :تظقإ من تخزين تطبيقات الكمبيوت العميل فم ارس موقع التظكم لضما التنريذ ال ظيحح
5ح ااق فوو "موافإ"ح
6ح ايتم ع ض رمز التطبيإ فم م بع الظوار ’تشغيل تطبيإ‘ نيتم حر ه لالاتخدام المستقبلمح
مالحظة :ذذا أروت تنريذ تطبيقات علد أقهزة الكمبيوت العميلة التم اجلت الدخول ،فظدو الخيار "تنريذ فقط ذذا
اجل الكمبيوت العميل الدخول".
7ح اخت التطبيإ المطلوب نااق فوو ’تشغيل‘ح
ايتم تنريذ التطبيإ علد كافة الكمبيوت ات العميلة المظدوة فم المجموعة ثم ع ض اتائج العملية فم "م بع النتائج"ح
مالحظة :قبل النق علد "تنريذ" ،يتوف لك تظديد الم بع "ال توقد اتائج ض نرية" .ايوف لك هذا الخيار ذمكااية
ذغالو م بع الظوار ون الظاقة الات ار النتائج.
تشغيل تطبيق على محطة عمل طالب أثناء االستعراض
1ح اخت {طالا}{تشغيل تطبيإ} من القائمة المنسدلة فم "ذطار االاتع اض"ح
أن،
ااق فوو ال مز "تشغيل تطبيإ" الموقوو علد يط ااوناتح
2ح اي ه م بع الظوار "تنريذ علد الكمبيوت العميل"ح
3ح حدو التطبيإ الم او تشغيله نااق فوو ’ذضافة‘ إلضافة تطبيإ قديدح
4ح ااق فوو ’تشغيل‘ح
يتم تشغيل التطبيإ علد كافة الكمبيوت ات العميلة المظدوة نت ه اتائج العملية فم "م بع النتائج"ح
تشغيل سريع
يتيح لك ذمكااية تشغيل تطبيإ أن موقع نيا للطالب ون الظاقة ذلد التنقل عب القوائم المنسدلة اارلح
1ح ااق فوو "تشغيل ا يع" علد يط ااوناتح
2ح ااق فوو "ذضافة عن " ثم حدو ذما تطبيإ أن موقع نيا"
أن
ااظا التطبيإ المطلوب ذلد اإلطارح
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3ح ااق بزر المانس اايمن فوو التطبيإ أن موقع الويا المطلوب ناخت "تشغيل علد أقهزة الطالب"ح
مالحظة :يمكنك تظ ي خ ائص تطبيإ أن موقع نيا تم حر هح ااق بزر المانس اايمن فوو العن
اإلطار ’تشغيل ا يع‘ نااق فوو ’خ ائص‘ح

المطلوب فم

إلزالة تطبيق قابل لإلزالة محفوظ
1ح افتح م بع الظوار "تنريذ تطبيإ"ح
2ح حدو التطبيإ الم او ذزالتهح
3ح ااق فوو "ذزالة"ح
4ح ااق فوو "ذغالو"ح
لتحرير تطبيق قابل للتنفيذ محفوظ
1ح افتح م بع الظوار "تنريذ تطبيإ"ح
2ح حدو التطبيإ الم او تظ ي ه.
3ح ااق فوو "خ ائص".
4ح قم بتظ ي التراصيل المطلوبة ثم ااق فوو "موافإ".
5ح ااق فوو "ذغالو".
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أدوات معرفة من المستخدم
بمج و السماح للمعلم بتشغيل التطبيقات علد مظطات عمل الطالب ،يمكنك تشغيل مهمة علد مظطة عمل المعلم
تلقائيا بااتخدام "أونات مع فة"ح
إلضافة أداة
1ح اخت (مدراة) ثم (أونات  -تظ ي ) من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار "أونات مع فة من المستخدم"ح

3ح
4ح
5ح
6ح
7ح

ااق فوو الزر "ذَضافة"ح
اي ه م بع الظوار "ذضافة أواة"ح
أوخل المعلومات المطلوبةح
ااق فوو "موافإ"ح ايتم ا و ااواة الجديدة فم القائمة "أونات"ح
ااق فوو "ذغالو"ح

لتشغيل أداة
1ح اخت {مدراة}{أونات} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح حدو ااواة الم او تشغيلهاح يتم تشغيل ااواة تلقائياح
لتحرير أداة
1ح اخت {مدراة} {أونات –تظ ي } من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار "أونات مع فة من المستخدم"ح
3ح حدو ااواة التم ت يد تظ ي ها أن ذزالتهاح
4ح ااق فوو الزر "تظ ي "ح
5ح اي ه م بع الظوار "تظ ي "ح
6ح قم بتظ ي المعلومات المناابة ثم ااق فوو "موافإ"ح
لحذف أداة
1ح اخت {مدراة}{أونات – حذف} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار "أونات مع فة من المستخدم"ح
3ح حدو ااواة التم ت يد تظ ي ها أن ذزالتهاح
4ح ااق فوو الزر "حذف"ح
5ح ي ه م بع حوار تأكيد ثم ااق فوو "اعم"ح ايتم ذزالة ااواةح
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إعادة تشغيل أو خروج الطالب
يمكنك تسجيل خ نج مظطات عمل كمبيوت ات عميلة ذعاوة تشغيلها فم اهاية قلسة العمل بعد االت ال بكمبيوت
عميل أن مجموعة من الكمبيوت ات العميلةح نتعد هذه ط يقة اهلة لتظضي عدة مظطات عمل للمجموعة التالية من
الطالبح
إلعادة تشغيل كمبيوتر عميل أو تسجيل خروجه:
1ح حدو كمبيوت عميل أن مجموعة من الكمبيوت ات العميلةح
2ح اخت {طالا}{ إدارة الطاقة  -ذعاوة التشغيل أن الخ نج} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو السهم اارل المجانر لل مز " ذوارة " الموقوو علد يط أونات "التظكم" نحدو "ذعاوة تشغيل" أن
"خ نج"ح
أن
ذذا تم الع ض ،فااق فوو ال مز "ذعاوة تشغيل أن خ نج" الموقوو علد يط ااوناتح
3ح ات ه راالة ت كد تضمين الكمبيوت العميل فم ذعاوة التشغيل/الخ نجح
4ح ااق علد "اعم" للمتابعةح
إلعادة تشغيل كمبيوتر عميل أو تسجيل خروجه أثناء االستعراض:
1ح اخت {طالا}{ذعاوة التشغيل أن الخ نج} من القائمة المنسدلة فم ذطار االاتع اضح
2ح ات ه راالة ت كد تضمين الكمبيوت العميل فم ذعاوة التشغيل/الخ نجح
3ح ااق علد "اعم" للمتابعةح
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إدارة حساب المستخدم
يسمح لك  NetSupport Schoolبإوارة (ذعاوة تعيين كلمات الم نر أن ذلغاء قرلها) المستخدمين المنتمين لر
 ،Active Directoryبما يسمح لك ،عند الض نرة ،بإعاوة تعيين كلمات م نر الطالب بنهاية الدرس بسهولةح
يمكنك رؤية حسابات المستخدمين التم تم قرلها نذلغاء قرل الظساب أن تعيين كلمة م نر قديدةح
ذذا أراو المس نلو غي المشت كين بالمجال ااتخدام هذه الخاصية ،فستظتاج لتطبيإ ال الحيات الالزمة لهمح
إلعادة تعيين كلمة مرور طالب
1ح اخت الطالا الم او ذعاوة تعيين كلمة الم نر لهح
مالحظة :يمكنك تظديد الكل أن مجموعة من الطالب إلعاوة تعيين كلمة الم نر لهمح
2ح اخت {الطالا}{ذعاوة تعيين كلمة الم نر} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
اخت {أونات}{ذعاوة تعيين كلمة م نر} من القائمة المنسدلة فم ذطار "نحدة التظكم الرنية"
3ح اي ه م بع الظوار "ذوارة مجلد حساب المستخدم"ح من هنا ،يمكنك رؤية تراصيل المستخدم الظالم ،نذلغاء قرل
الظساب نتعيين كلمة م نر قديدةح عند تعيين كلمة م نر قديدة ،يمكنك ف ض قيام المستخدم بتغيي ها عند
الدخول فم الم ة التاليةح
مالحظة :ذذا حدوت عدة طالب ،فستتمكن فقط من تعيين كلمة م نر قديدة نليس ذلغاء قرل الظسابات أن ف ض
تغيي كلمة الم نرح
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وحدة التحكم بالتطبيقات
تستخدم نحدة "التظكم بالتطبيقات" لم اقبة التطبيقات المستخدمة من قبل الطالب المت لين نالتظكم بهاح يمكن تخزين
اجل بالتطبيقات المستخدمة فم قلسة عمل ،نذذا لزم ،يمكن للمعلم ح ااتخدام التطبيقات أن السماح بهاح
1ح اخت {ااتع اض} { الوضع  -ااتع اض التطبيقات} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو "التظكم بالتطبيقات" علد الجااا اايمن من ذطار التظكمح

فم الوضع "التطبيقات" يمكنك ااتع اض تراصيل التطبيقات المظ ورة أن المسموحة نااتخدام ال موز المتاحة لر:
ال قوع ذلد الوصول غي المظ ور ذذا كا الظ

ااري المرعولح

تنشيط القائمة "التطبيقات المسموحة"ح ايتمكن الطالا فقط من تشغيل التطبيقات التم فم
القائمة المسموحةح نمنع كافة التطبيقات ااخ ى
تنشيط القائمة "التطبيقات المظ ورة"ح لن يتمكن الطالا من تشغيل التطبيقات التم فم
القائمة المظ ورة لكن ايمكنه تشغيل كافة التطبيقات ااخ ىح
مالحظة :ايتم ع ض "غي متوقع" بجوار رمز ااتع اض "التظكم فم التطبيقات" عند نقوو قيوو اهج املة اارية
المرعولح يمكنك تجانز القيوو فم ذعداو ب اامج المعلمح
يمكن استخدام وحدة التحكم بالتطبيقات إلجراء الوظائف التالية:
التعرف على التطبيقات الجاري تشغيلها على محطة عمل الطالب
فم ع ض القائمة ،يمكن ااتع اض رموز الطالب بعدة ط و مختلرةح اخت {ااتع اض}{رموز كبي ة/رموز
صغي ة/قائمة/تراصيل} أن ااق بزر المانس اايمن فم "ع ض القائمة" نحدو أحد هذه الخيارات لتغيي مخطط
رموز الطالبح
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يمكن ت غي ااقزاء السرلية لتوفي مساحة أكب لم غ ات الطالبح ااق فوو الزر

ح

يتم ع ض رمز بجوار رمز الطالا يخب المعلم بالتطبيإ قيد االاتخدام حالياح
تفاصيل

رموز كبيرة

ذذا كا التطبيإ مدرقا فم قائمتم "مسموح" أن "مظ ور" ،فيتم ع ض مع ف أخض (مسموح) أن أحم
(مظ ور) بجوار رمز التطبيإ لتسهيل التع ف عليهح
ذذا كا "ع ض القائمة" فم تخطيط "تراصيل" ،فظين ذ يتم ع ض قائمة بالتطبيقات الجاري تشغيلها علد مظطة عمل
الطالا أيضاح
عند ع ض أي من خيارات التخطيطات ااربع ،يمكن للمعلم ذعاوة ت تيا رموز الطالب أيضاح ااق بزر المانس فم
"ع ض القائمة" ناخت {ت تيا}ح يمكن للمعلم تغيي مخطط ال موز بااتخدام الخيارات التالية:
حسب االسم
حسب التطبيق الحالي
حسب التطبيق الحالي
حسب النهج

ايتم ت تيا رموز الطالا طبقا الام الكمبيوت العميل /اام الع ض /اح ل علد االامح
ايتم ت تيا رموز الطالا أبجديا طبقا للتطبيإ الظالمح
يمكن ت تيا رموز الطالا أبجديا طبقا للتطبيقات الجاري تشغيلها علد مظطة عمل
الطالاح
يتم ت تيا رموز الطالب بالت تيا اابجدي طبقا لمجموعة النهج الظالم فم الوحدة الرنيةح
ايتم ع ض هذا الخيار فقط ذذا كا هناي اهج ااري المرعولح

يتم تع يف اختيار أحد الخيارات السابقة بنقطة باللو الب تقالمح
ترتيب تلقائي

تصاعديا ً
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ذذا تم ذضافة طالا قديد ذلد القائمة ،أن ذذا كا هناي تطبيقا قديدا يتم تشغيله علد
قهاز الطالا ،فسيقوم هذا الخيار بت تيا ال موز تلقائيا بالت تيا السابإ المظدو أعالهح
نيتم تع يف اختيار هذا الخيار بعالمة خض اءح إللغاء تظديد هذا الخيار ،فقط أعد النق
علد "ت تيا تلقائم" ناتخترم العالمةح
ُ
ذذا تم تظديد هذا الخيار ،فست ه رموز الطالا فم ت تيا ت اعدي طبقا للخيار
السابإ المظدو أعالهح نيتم تع يف اختيار هذا الخيار بعالمة خض اءح إللغاء تظديد هذا
الخيار ،فقط أعد النق علد "ت اعديا" ناتخترم العالمةح اي تا هذا الخيار رموز
الطالا فم ت تيا ت اعديح
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محاذاة إلى وسط الصورة ايتوف هذا الخيار فقط ذذا كاات صورة الخلرية مضبوطة ذلد تجاااح اوف يقوم هذا
الخيار بمظاذاة رموز الطالب ذلد منت ف ال ورةح
إغالق التطبيقات الحالية/الجاري تشغيلها على محطة عمل الطالب
يتوف للمعلم خيارين عند ذغالو تطبيإ علد مظطة عمل الطالا:
ذغالو التطبيإ مع ااخذ فم االعتبار أي طلبات للتطبيقات علد قهاز الطالا ،مثل حرك الملف قبل
إغالق
اإلغالوح
ف ض ذغالو التطبيإ ون ااخذ فم االعتبار أي مطالبات للتطبيإح
إنهاء
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح

إلغالو تطبيإ قاري تشغيله علد مظطة عمل الطالا ،اخت {ااتع اض}{تراصيل}ح
اي ه ع ض القائمة "تراصيل"ح
ااق بزر المانس اايمن علد رمز التطبيإ المس نو أارل "التطبيإ الظالم" أن "التطبيإ الجاري تشغيله" فم
ع ض القائمةح
اخت "ذغالو" أن "ذاهاء"ح
ايتم ذغالو التطبيإ علد مظطة عمل الطالا نايخترم ال مز من ع ض القائمةح

مالحظة :بالنق بزر المانس اايمن علد تطبيإ فم "القائمة المسموحة أن المظ ورة" ،يمكن للمعلم "ذغالو"
التطبيإ الجاري تشغيله علد كافة الطالب المت لينح
إلغالق جميع التطبيقات على جهاز الطالب
ايتم ف ض ذغالو قميع التطبيقات التم قيد التشغيل علد قهاز الطالاح
مالحظة :هذه الميزة غي معتمدة لتطبيقات متج Windowsح ايتم ذغالو تطبيقات اطح المكتا لر Windows
القياايةح
1ح اخت الطالب الم او ذغالو التطبيقات علد أقهزتهمح
2ح اخت رمز اطح مكتا الطالا علد يط ااوناتح
3ح ااق فوو "مسح اطح المكتا" ثم ااق فوو "اعم"ح
تغيير التطبيق الحالي الجاري تشغيله على محطة عمل الطالب
1ح لتغيي التطبيإ الجاري تشغيله علد قهاز الطالا ،اخت {ااتع اض}{تراصيل}ح
2ح اي ه ع ض القائمة "تراصيل"ح
3ح ااق بزر المانس اايمن علد رمز التطبيإ أارل "التطبيإ الجاري تشغيله"ح
4ح اخت "تنشيط"ح
5ح حين ذ ايتم ااتبدال التطبيإ الجاري تشغيله حاليا علد مظطة عمل الطالا بتطبيإ تم تنشيطه
حديثاح
6ح ايتم ااتبدال ال مز الموقوو أارل "التطبيإ الظالم" ب مز تطبيإ تم تنشيطه حديثاح
مالحظة :حدو "اطح مكتا الطالا" الموقوو علد يط ااونات ثم ااق فوو "ع ض اطح المكتا" أن حدو
{التطبيقات}{ع ض اطح المكتا} من القائمة المنسدلة إلطار التظكمح
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تشغيل تطبيق على كافة أجهزة الطالب المتصلة
1ح ااق بزر المانس اايمن علد رمز التطبيإ الموقوو فم القائمة "التطبيقات المسموحة"ح
2ح اخت "ذراال ذلد الطالب"ح
3ح ايتم تشغيل التطبيإ علد كافة مظطات عمل الطالب المت لةح
4ح اي ه رمز التطبيإ الذي تم تشغيله فم القائمة "التطبيإ الظالم" الموقووة فم "ع ض القائمة"ح
أن
1ح حدو تطبيإ فم القائمة "التطبيقات المسموحة"ح
2ح ااظا التطبيإ المظدو نأفلته فم ع ض القائمةح
3ح ايتم تشغيل التطبيإ علد كافة مظطات عمل الطالب المت لةح
4ح اي ه رمز التطبيإ الذي تم تشغيله فم القائمة "التطبيإ الظالم" الموقووة فم "ع ض القائمة"ح
إعداد تطبيقات مسموحة أو محظورة
التطبيقات المسموحة
يمكن للطالا فقط تشغيل التطبيقات المظدوة فم
هذه القائمةح
التطبيقات المحظورة
ال يمكن للطالا تشغيل التطبيقات المظدوة فم هذه
القائمةح
مالحظة :يمكن تطبيإ ح التطبيقات عند البدءح اخت {مدراة}{اإلعداو}{ خيارات البدء  - -الظ
المنسدلة فم ذطار التظكمح

} من القائمة

إضافة تطبيق إلى القائمة المسموحة أو المحظورة
1ح ااق علد عالمة الجمع ( )+إلضافة تطبيإ ذلد القائمةح
أن
ااق بزر المانس اايمن فم م بعات القائمة نحدو "ذضافة تطبيإ"ح
أن
ااظا التطبيقات من اطح المكتا أن القائمة "ابدأ" نأفلتها فم م بع القائمة "المسموحة" أن "المظ ورة"ح
2ح اي ه م بع الظوار "ذضافة تطبيإ"ح

3ح اكتا اام الملف التنريذي ( ).exeمثل ( )winword.exeأارل "التطبيإ" أن "ت رح" الختيار التطبيقاتح
4ح اكتا الوصف ،مثل Microsoft Wordح
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مالحظة :عند ذضافة تطبيقات علد أقهزة كمبيوت تعمل بن ام التشغيل  Windowsنتتضمن تطبيإ
 ،Microsoft Storeايتم ع ض عالمتم تبويا فم م بع حوار "خ ائص التطبيإ"ح تتيح لك
عالمة التبويا ’تطبيإ اطح المكتا‘ ذضافة تطبيقات  Windowsالقيااية كما هو موضح أعالهح
تس و عالمة التبويا ’تطبيإ متج  ‘Windowsتطبيقات Windows Storeح حدو التطبيإ المطلوب
نااق فوو "موافإ" إلضافته ذلد القائمة المسموحة أن المظ ورةح
5ح ااق علد "موافإ"ح
6ح اي ه رمز التطبيإ ناامه ننصره فم م بع القائمة "المسموحة" أن "المظ ورة"ح
أن
1ح اخت {ااتع اض}{تراصيل}ح
2ح ااق بزر المانس اايمن علد رمز التطبيإ فم "ع ض القائمة" أارل "التطبيإ الظالم" أن "التطبيقات الجاري
تشغليها"ح
3ح اخت "ذضافة ذلد القائمة المسموحة"ح
أن
اخت "ذضافة ذلد القائمة المظ ورة"ح
4ح اي ه رمز التطبيإ نالوصف فم القائمة "المسموحة" أن "المظ ورة"ح
إزالة تطبيق من القائمة المسموحة أو المحظورة
1ح إلزالة تطبيإ من القائمة ،ما عليك ذال تظديده ثم النق علد عالمة الط ح ()xح
أن
ااق بزر المانس اايمن فم م بعات القائمة نحدو "ذزالة تطبيإ"ح
مالحظة :قائمة التطبيقات االفت اضية هم قائمة NetSupport School.appح
تطبيق التطبيقات المسموحة أو المحظورة
يمكن تطبيإ الظ علد طالب بعينهم أن كافة الطالب المت لينح يستطيع الطالب ااتع اض القيوو الظالية فم
يط أونات الطالاح
1ح
2ح
3ح
4ح

ذذا كنت ت يد تطبيإ الظ علد طالب بعينهم ،حدو ال مز الموقوو فم "ااتع اض القائمة"ح
لتطبيإ الظ  ،اخت {تطبيقات}{السماح بالتطبيقات المسموحة فقط أن ح التطبيقات المظ ورة}ح
أن
ااق علد ال مز "مسموح" أن "مظ ور" أارل ذطار التظكمح
بجوار رموز الطالبح (عند ااتع اض ب موز كبي ة فقط)
لمع فة الظ الذي تم تنشيطه ،اي ه م
ااحم للظ نااخض للسماحح
ذذا كا الطالا يقوم بتشغيل تطبيإ تم تضمينه فم قائمة التطبيقات التم تم ح ها ،فسي ه م بع الظوار "تم
قرل التطبيإ" علد ا ة الطالا موضظا أاه تم ح التطبيإ من قبل المعلمح كما اي ه أيضا ذذا حانل
الطالا تشغيل تطبيإ من التطبيقات المضمنة فم القائمة المظ ورةح
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إنهاء التطبيقات المسموحة أو المحظورة
1ح إلزالة الظ لطالب بعينهم ،حدو ال مز الخاص به فم ااتع اض القائمةح
2ح اخت {تطبيقات}{نصول غي مظ ور} من القائمة المنسدلةح
أن
ااق فوو ال مز "نصول غي مظ ور" الموقوو أارل ذطار التظكمح
ااحم أن ااخض من رمز الطالا المظدوح
3ح ايتم ذزالة الم
مالحظة :ال ي ه تأثي ذلغاء المنع مبا

اح يجا ذعاوة تشغيل الب اامج م ة آخ ى إلحساس بالتغيي ح

إنشاء قائمة تطبيقات جديدة
1ح إلاشاء قائمة تطبيقات قديدة ،اخت {تطبيقات}{ذاشاء قائمة تطبيقات قديدة}
2ح اي ه م بع حوارح أوخل اام ملف نااق علد "حرك"ح
3ح ات ه قائمة تطبيقات فارغة قديدةح
مالحظة :يمكن تعيين قوائم تطبيقات قديدة لمستخدمم التظكم اآلخ ين عن ط يإ ذعداو التشكيل الجاابم للمعلمح
فتح قائمة تطبيقات موجودة
1ح لرتح قائمة تطبيقات موقووة ،اخت {تطبيقات}{تظميل قائمة تطبيقات موقووة}
2ح حدو الملف المنااا نااق علد "فتح"ح
3ح ات ه قائمة التطبيقات الموقووةح
حفظ قائمة تطبيقات
1ح لظف قائمة التطبيقات الظالية ،اخت {تطبيقات}{حرك قائمة التطبيقات باام}ح
2ح اي ه م بع حوارح أوخل اام ملف نااق علد "حرك"ح
3ح ايتم حرك قائمة التطبيقات الظاليةح
مالحظة :ايتم تلقائيا حرك أي تغيي ات تم ذق اؤها علد قائمة التطبيقات الجديدة أن الموقووة عند ذاشاء قائمة
تطبيقات قديدة ،أن عند ذاهاء ب اامج NetSupport Schoolح
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استعراض محفوظات التطبيقات
تتيح لك ميزة نحدة "التظكم بالتطبيقات" م اقبة التطبيقات الجاري ااتخدامها من قبل الطالب المت لين ،نذذا لزم،
تخزين اجل وائم أن طباعتهح
1ح فم "ااتع اض التطبيقات" ،اخت {التطبيقات} {المظروظات} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار "مظروظات التطبيقات"ح
الذي يوف تراصيل عن أي تطبيإ مستخدم من قبل الطالا (الطالب) أثناء قلسة االت ال الظاليةح

الخيارات المتوف ة هم:
عرض محفوظات التطبيقات لـ:
يمكن ع ض القائمة حسا الكمبيوترات العملية المحددة حاليا أن كل الكمبيوت ات العميلة المت لةح
تحديث
أثناء ااتع اض القائمة ،ااق فوو "تظديث" فم أي نقت لتظديث الع ضح
حفظ
لظرك اجل وائم بالعناص المع نضة ،يمكنك حرك التراصيل ذلد ملف ا م قبل قطع االت الح
طباعة
طباعة تراصيل العناص المع نضة حالياح
تصدير
ت دي البيااات ذلد ملف  CSVللسماح بااتي او البيااات عند الظاقةح
إغالق
ذغالو م بع الظوار "مظروظات" لكن يستم تسجيل التراصيل أثناء ات ال التظكمح

162

NetSupport School 14.00

وحدة التحكم بالويب
تستخدم الوحدة "التظكم بالويا" لم اقبة مواقع الويا التم يتم زيارتها من قبل الطالب المت لين نالتظكم بهاح يمكن
تخزين اجل بمواقع الويا التم يتم زيارتها فم قلسة عمل ،نذذا لزم ،يمكن للمعلم ح زيارة مواقع نيا معينه أن
السماح بهاح عالنة علد ذلك ،يمكن للمعلم ذيقاف الوصول ذلد اإلات ات كافة م قتاح
مالحظة :ب امج ت رح اإلات ات المعتمدة لقياس نح اإلات ات هم  IE 5.5أن أحدث ،ن  Microsoft Edgeأن
أحدث ،ن FireFox 2أن أحدث ،نGoogle Chromeح تدعم ب امج الت رح التالية ح اإلات ات فقط:
 Opera 9أن أحدثح
1ح اخت {ااتع اض} { الوضع  -ااتع اض الويا} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو "التظكم بالويا" علد الجااا اايمن من ذطار التظكمح

فم الوضع "الويا" يمكنك ااتع اض تراصيل مواقع الويا المظ ورة أن المسموحة نااتخدام ال موز المتاحة لر:
ال قوع ذلد الوصول غي المظ ور ذذا كا الظ

ااري المرعولح

تنشيط "قائمة المواقع المسموحة"ح ايتمكن الطالا فقط من ااتع اض مظدو مواقع المعلومات
الذي فم القائمة المسموحةح نمنع كافة مظدوات مواقع المعلومات ااخ ىح عند قيام الطالا
بالدخول علد اإلات ات ،ايتم ف ض االختيار من المواقع المسموحة نال يمكنهم التنقل فم مواقع
أخ ىح
تنشيط القائمة "المواقع المظ ورة"ح لن يتمكن الطالا من ااتع اض مظدوات مواقع المعلومات
التم فم القائمة المظ ورة لكن يمكنه ااتع اض كافة مظدوات مواقع المعلومات ااخ ىح
ح

الوصول ذلد اإلات ات

قم بتنشيط الوضع "البظث اآلمن"ح ذيقاف ع ض مواقع الويا غي المناابة أثناء ااتخدام
الطالب لمظ كات البظثح
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قم بتنشيط "ح

مواقع "FTPح ح

الطالب من الوصول ذلد مواقع FTPح

مالحظة:
• ايتم ع ض "غي متوقع" بجوار رمز ااتع اض "التظكم فم الويا" عند نقوو قيوو اهج املة اارية
المرعولح يمكنك تجانز القيوو فم ذعداو ب اامج المعلمح
• لمنع قميع الطالب من الوصول ذلد الويا م قتا ،حدو ال مز {منع الكل} علد يط أونات التظكمح سيظهر
مؤشر بجوار رمز الطالب لتأكيد إيقاف استخدام اإلنترنت مؤقتًا .تعمل هذه الميزة فقط مع برامج التصفح التي
تستند إلى .IE
• ال تتوف حاليا الوظائف البظث اآلمن نقرل  FTPنالمسموح فقط نح القرل فم ااواة "مساعدة الطالب من
"NetSupport Schoolح
يمكن استخدام وحدة التحكم بالويب إلجراء الوظائف التالية:
التعرف على محددات مواقع المعلومات الجاري تشغيلها على محطة عمل الطالب
فم ع ض القائمة ،يمكن ااتع اض رموز الطالب بعدة ط و مختلرةح اخت {ااتع اض}{رموز كبي ة/رموز
صغي ة/قائمة/تراصيل} أن ااق بزر المانس اايمن فم "ع ض القائمة" نحدو أحد هذه الخيارات لتغيي مخطط
رموز الطالبح
يمكن ت غي ااقزاء السرلية لتوفي مساحة أكب لم غ ات الطالبح ااق فوو الزر

ح

يتم ع ض رمز بجوار رمز الطالا يخب المعلم بنشاط الطالا الظالمح ايكو هذا ال مز هو ال مز االفت اضم
لب اامج  Internet Explorerأن رمز مظدو مواقع معلومات مخ صح
رموز كبيرة

تفاصيل

ذذا كا مظدو مواقع المعلومات مدرقا فم قائمتم "مسموح" أن "مظ ور" ،فيتم ع ض مع ف أخض (مسموح) أن
أحم (مظ ور) بجوار رمز مظدو مواقع المعلومات لتسهيل التع ف عليهح
ذذا كا "ع ض القائمة" فم تخطيط "تراصيل" ،فظين ذ يتم ع ض قائمة بالتطبيقات الجاري تشغيلها علد مظطة عمل
الطالا أيضاح
عند ع ض أي من خيارات التخطيطات ااربع ،يمكن للمعلم ذعاوة ت تيا رموز مظدوات مواقع المعلومات أيضاح
ااق بزر المانس فم "ع ض القائمة" ناخت {ت تيا}ح يمكن للمعلم تغيي مخطط ال موز بااتخدام الخيارات التالية:
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حسب االسم
حسب موقع الويب الحالي
حسب كافة مواقع الويب
حسب النهج

ايتم ت تيا رموز الطالا طبقا الام الكمبيوت العميل /اام الع ض /اح ل علد
االامح
يمكن ت تيا رموز الطالا أبجديا طبقا لمظدوات مواقع المعلومات الجاري ااتع اضها
علد قهاز الطالاح
يمكن ت تيا رموز الطالا أبجديا طبقا لمظدوات مواقع المعلومات الجاري تشغيلها
علد مظطة عمل الطالاح
يتم ت تيا رموز الطالب بالت تيا اابجدي طبقا لمجموعة النهج الظالم فم الوحدة
الرنيةح ايتم ع ض هذا الخيار فقط ذذا كا هناي اهج ااري المرعولح

يتم تع يف اختيار أحد الخيارات السابقة بنقطة باللو الب تقالمح
ترتيب تلقائي

تصاعديا ً

محاذاة إلى وسط الصورة

ذذا تم ذضافة طالا قديد ذلد القائمة ،أن ذذا كا هناي تطبيقا قديدا يتم تشغيله علد
قهاز الطالا ،فسيقوم هذا الخيار بت تيا ال موز تلقائيا بالت تيا السابإ المظدو أعالهح
نيتم تع يف اختيار هذا الخيار بعالمة خض اءح إللغاء تظديد هذا الخيار ،فقط أعد
النق علد "ت تيا تلقائم" ناتخترم العالمةح
ذذا تم تظديد هذا الخيار ،فست ه رموز الطالا فم ت تيا ت اعدي طبقا ُ للخيار
السابإ المظدو أعالهح نيتم تع يف اختيار هذا الخيار بعالمة خض اءح إللغاء تظديد هذا
الخيار ،فقط أعد النق علد "ت اعديا" ناتخترم العالمةح اي تا هذا الخيار رموز
الطالا فم ت تيا ت اعديح
ايتوف هذا الخيار فقط ذذا كاات صورة الخلرية مضبوطة ذلد تجاااح اوف يقوم هذا
الخيار بمظاذاة رموز الطالب ذلد منت ف ال ورةح

إغالق محددات مواقع المعلومات الحالية/الجاري تشغيلها على محطة عمل الطالب
1ح
2ح
3ح
4ح
5ح

إلغالو مظدو مواقع معلومات قاري تشغيله علد مظطة عمل الطالا ،اخت {ااتع اض}{تراصيل}ح
اي ه ع ض القائمة "تراصيل"ح
ااق بزر المانس اايمن علد رمز مظدو موقع المعلومات أارل "موقع الويا الظالم" أن "كافة مواقع الويا"ح
اخت "ذغالو المت رح"ح
ايتم ذغالو الويا علد قهاز الطالا نايخترم ال مز من ع ض القائمةح

مالحظة :لي وي النق علد رمز مظدو مواقع معلومات ( )urlالموقوو فم القائمة المسموحة أن المظ ورة ذلد
تمكين المعلم من ذغالو مظدو موقع معلومات علد كافة أقهزة الطالب المت لة باختيار "ذغالو علد
قهاز الطالا"ح
تغيير الويب الحالي الجاري تشغيله على محطة عمل الطالب
1ح لتغيي مظدو مواقع المعلومات الجاري تشغيله علد مظطة عمل الطالا ،اخت {ااتع اض}{تراصيل}ح
2ح اي ه ع ض القائمة "تراصيل"ح
3ح ااق بزر المانس علد رمز مظدو مواقع المعلومات المس نو أارل "كافة مواقع الويا"ح
4ح اخت "تنشيط"ح
5ح ايستبدل مظدو مواقع المعلومات المنشط حديثا مظدو مواقع المعلومات الظالم علد مظطة عمل الطالاح
6ح ايتم ااتبدال ال مز الموقوو أارل "مظدو موقع الويا الظالم" ب مز مظدو مواقع معلومات تم تنشيطه حديثاح
تشغيل محدد مواقع معلومات على كافة أجهزة الطالب المتصلة
1ح ااق بزر المانس اايمن علد رمز مظدو مواقع المعلومات الموقوو فم القائمة "المواقع المسموحة"ح
2ح اخت "ذراال ذلد الطالب"ح

165

NetSupport School 14.00

3ح
4ح
1ح
2ح
3ح
4ح

ايتم تشغيل مظدو مواقع المعلومات علد كافة مظطات عمل الطالب المت لةح
اي ه رمز مظدو مواقع المعلومات الذي تم تشغيله فم القائمة "موقع الويا الظالم" الموقووة فم "ع ض
القائمة"ح
أن
حدو مظدو مواقع معلومات فم القائمة "التطبيقات المسموحة"ح
ااظا مظدو مواقع المعلومات المظدو نأفلته فم ع ض القائمةح
ايتم تشغيل مظدو مواقع المعلومات علد كافة مظطات عمل الطالب المت لةح
اي ه رمز مظدو مواقع المعلومات الذي تم تشغيله فم القائمة "موقع الويا الظالم" الموقووة فم "ع ض
القائمة"ح

إعداد قائمة مواقع ويب محظورة أو مسموحة
المواقع المسموحة
فم حالة التنشيط ،يمكن للطالا فقط ااتع اض مظدو
موقع المعلومات المظدو فم هذه القائمةح ات ه
صرظة علد أقهزة الطالب تع ض قائمة بالمواقع
المسموحة التم يمكنهم االختيار منهاح اي ه هذا فقط
فم حالة تعطيل يط أونات الطالاح
المواقع المحظورة
ال يمكن للطالا ااتع اض مظدو موقع المعلومات
المظدو فم هذه القائمةح نمع ذلك ،يمكن ااتع اض
قميع المواقع ااخ ى بما فيها التم ليست فم القائمة
المسموحةح
مالحظة:
• لقرل ااتخدام اإلات ات م قتا ،حدو ال مز "ح اإلات ات كافة" الموقوو علد يط أونات التظكمح اي ه
بجوار رمز الطالا لتأكيد ذيقاف ااتخدام اإلات ات م قتاح تعمل هذه الميزة فقط مع ب امج الت رح التم
م
تستند ذلد IEح
• يتم ذوخال الكلمات اااااية افت اضيا لمنع/للسماح للطالا بع ض مظدو مواقع معلومات يتضمن تلك الكلمات
ال ئيسيةح يمكن ااتخدام هذا الخيار للتعامل مع مواقع الويا التم يتم ذعاوة توقيههاح
• لضما قيام الطالب بااتع اض ال رظات المناابة فقط فم أحد مواقع الويا ،يمكنك السماح/ح مظدوات
مواقع المعلومات )(URLالر عية ،أن صرظات نيا معينة نالسماح/ح أقزاء أخ ى من ارس موقع الويا،
مثل يمكن ح  www.bbc.co.uk/learningلكن يتم السماح لر  www.bbc.co.uk/learning/history.ايتمكن
الطالب فقط من ااتع اض ال رظات الخاصة بالتاريخ نعدم ااتع اض ال رظات الخاصة بالعلوم أن اللغة
اإلاجليزيةح
• يمكن تطبيإ ح مواقع الويا عند البدءح اخت {مدراة}{اإلعداو}{ خيارات البدء} من القائمة المنسدلة فم
ذطار التظكمح
إضافة محدد موقع معلومات إلى القائمة المسموحة أو المحظورة
1ح ااق علد عالمة الجمع ( )+إلضافة مظدو موقع معلومات ذلد القائمة "المسموحة" أن "المظ ورة"ح
أن
ااق بزر المانس اايمن فم م بعات القائمة نحدو "ذضافة موقع"ح
2ح اي ه م بع الظوار "ذضافة موقع نيا"ح
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3ح
4ح
5ح
6ح
7ح
8ح
1ح
2ح
3ح
4ح

اكتا عنوا موقع الويا أارل "مظدو موقع المعلومات" ( ،)URLمثل www.netsupportschool.com

ااق فوو "ااتع اض" للتظقإ من صظة عنوا موقع الوياح
اكتا الوصف ،مثل ( NetSupport Schoolاختياري)ح
أوخل مظدو المواقع الر عم ،فهذا يسمح لك بظ صرظات معينة علد موقع نيا (اختياري)ح
ااق علد "موافإ"ح
اي ه ال مز نالوصف أارل القائمة "المسموحة" أن "المظ ورة"ح
أن
اخت {ااتع اض}{تراصيل}ح
ااق بزر المانس اايمن علد رمز مظدو موقع المعلومات فم "ع ض القائمة" أارل "موقع الويا
الظالم" أن "كافة مواقع الويا"ح
اخت "ذضافة ذلد القائمة المسموحة"ح
أن
اخت "ذضافة ذلد القائمة المظ ورة"ح
اي ه ال مز نالوصف أارل القائمة "المسموحة" أن "المظ ورة"ح

مالحظة :يمكنك أيضا ذضافة  URLذلد القائمة المسموحة أن المظ ورة من الت رح المشت يح
إزالة محدد موقع معلومات من القائمة المسموحة أو المحظورة
1ح إلزالة مظدو موقع معلومات من القائمة ،ما عليك ذال تظديده ثم النق علد عالمة الط ح ()xح
أن
ااق بزر المانس اايمن فم م بعات القائمة نحدو "ذزالة موقع"ح
تطبيق مواقع الويب المسموحة أو المحظورة
يمكن تطبيإ الظ علد طالب بعينهم أن كافة الطالب المت لينح يستطيع الطالب ااتع اض القيوو الظالية فم
يط أونات الطالاح
1ح ذذا كنت ت يد تطبيإ الظ علد طالب بعينهم ،حدو ال مز الموقوو فم "ااتع اض القائمة"ح
2ح لتطبيإ الظ  ،اخت {الويا}{السماح بالويا المسموح فقط أن ح الويا المظ ور}ح
أن
ااق علد رمز الظ المنااا أارل ذطار التظكمح
أن
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يط أونات قهاز التظكم ناخت "المسموح فقط" أن "قرل

ااق فوو ال مز "الوصول ذلد الويا" علد
المظ ور"ح
بجوار رموز الطالبح (عند ااتع اض ب موز كبي ة فقط)
3ح لمع فة الظ الذي تم تنشيطه ،اي ه م
ااحم للظ نااخض للسماحح
4ح ذذا كا الطالا يقوم بااتع اض موقع نيا موقوو فم قائمة الظ المنشطة ،فسيتم ذعاوة توقيهه ذلد راالة
تبين أاه تم قرل مظدو مواقع المعلومات ( )URLبوااطة المعلمح
مالحظة:
• يمكنك تعديل مظدو مواقع المعلومات الذي يتم ذعاوة توقيه المواقع المظ ورة ذليهح اخت {مدراة}{ ذعداوات
ذوارة –ااما } من القائمة المنسدلة إلطار التظكم نأوخل مظدو مواقع المعلومات المطلوب نمظدو مواقع
المعلومات الخاص بإعاوة التوقيهح
• ذ خدمة ذعاوة التوقيه ذلد اإلات ات الكامل مدعومة علدا Internet Explorerن( Netscapeفم نضع  )IEنب امج
الت رح التم توف التقديم المستند ذلد IEح بالنسبة لب اامج  Mozillaن ،Firefoxايتم غلإ ذطار المت رحح
• يمكنك تظديد الرت ة الزمنية التم يتم تطبيإ أذناات اإلات ات فيهاح حدو {الويا}{السماح بالوصول لرت ة
مظدوة} ،بمج و ااتهاء الرت ة الزمنية ،ايعوو اإلذ ذلد "قرل الكل"ح
• ال تتوف حاليا الوظائف البظث اآلمن نقرل  FTPنالمسموح فقط نح القرل فم ااواة "مساعدة الطالب من
"NetSupport Schoolح

إنهاء مواقع الويب المسموحة أو المحظورة
1ح إلزالة الظ لطالب بعينهم ،حدو ال مز الخاص به فم ااتع اض القائمةح
2ح اخت {تطبيقات}{ ح قميع مواقع الويا } من القائمة المنسدلةح
أن
ااق فوو ال مز "ح الكل" أارل ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز "الوصول ذلد الويا" علد يط أونات قهاز التظكم ناخت "ح
ااحم أن ااخض من رمز الطالا المظدوح
3ح ايتم ذزالة الم

الكل"ح

مالحظة :ال ي ه تأثي ذلغاء منع اإلات ات مبا اَ نذلك ا مت رظات اإلات ات تبقد النتائج الظاليه للت رح فد
ذاك ة التخزين الم قتح يجا ذعاوة تشغيل المت رح فد حالة حدنث هذاح يظدث هذا أيضا َ فد الب اامج الذى
يظتاج لإلت ال باإلات ات للوصول لموقع مظ ورح يجا عليك ذعاوة تشغيل الب اامج م ة أخ ى بمج و
ذلغاء المنع إلحساس بالتغيي ح
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قفل الوصول إلى اإلنترنت بالكامل
يسمح لك أيضا بقرل الوصول ذلد اإلات ات علد الطالبح اي ه م
اإلات ات م قتاح

بجوار رمز الطالا لتأكيد ااتخدام ذيقاف

مالحظة :ذذا تم ع ض ال مز ’قرل الكل‘ علد يط ااونات ،فسي وي النق علد هذا ال مز ذلد قرل كافة أ كال
الوصول ذلد الويا لجميع الطالب فوراح
الوصول ذلد اإلات ات علد طالا بعينه ،فظدو ال مز الخاص به فم ط يقة الع ض

1ح ذذا كنت ت يد ح
"تراصيل"ح
2ح اخت {الويا} {ح كافة مواقع الويا} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "ح الكل" أارل ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز "الوصول ذلد الويا" علد يط أونات قهاز التظكم ناخت "ح
3ح ايتم ح قميع أاواع الوصول ذلد اإلات ات للطالب المظدوينح
مالحظة :يمكنك أيضا ح

الوصول ذلد اإلات ات لجميع الطالب المظدوين من

الكل"ح

يط أونات المعلمح

حظر مواقع FTP

منع الطالب من الوصول ذلد مواقع  FTPإليقاف تباول الملراتح
مواقع  }FTPمن القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح

1ح اخت {الويا} {ح
أن
ااق فوو ال مز "ح مواقع  "FTPأارل ذطار التظكمح
 .2ايتم اآل ح الوصول ذلد مواقع FTPح

تضمين تجاوزات الوكيل
تتجانز الميزة ’البظث اآلمن‘ ذعداوات البظث لجميع مظ كات البظث الكبي ة نتمنع ذرقاع المظتوى غي المنااا
واخل اتائج البظثح
مالحظة :عند ااتخدام  ،Googleيمكن ذق اء عمليات البظث بااتخدام  HTTPSبدال من  ،HTTPيتعذر علد
’البظث اآلمن‘ ت رية صرظات الويا HTTPSح يمكنك قرل  HTTPSمع  ،Googleلمزيد من
المعلومات قم بزيارة ال رظة التالية
https://support.google.com/websearch/answer/186669?hl=enح
1ح اخت {الويا}{تضمين تجانزات الوكيل} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
2ح قم بتطبيإ القائمة ‘مواقع الويا المسموحة فقط’ح
3ح ايتمكن الطالب من ااتع اض مواقع الويا من القائمة المسموحة فقط نقائمة ’ااتثناءات ذعداوات الوكيل’
مالحظة :لن ت ه مواقع الويا المدرقة فم قائمة ‘ااتثناءات ذعداوات الوكيل’ فم قائمة مواقع الويا المسموحة
علد أقهزة الطالب
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تطبيق وضع البحث اآلمن
منع ع ض المظتوى غي المنااا أثناء ااتخدام الطالب لمظ كات البظثح
1ح اخت {الويا} {نضع البظث اآلمن} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن،
ااق فوو ال مز "بظث آمن" أارل ذطار التظكمح
إنشاء قائمة محدد مواقع معلومات جديدة
1ح قائمة مظدو مواقع معلوم قديدة ،اخت {الويا}{ذاشاء قائمة  URLقديدة}
2ح اي ه م بع حوارح أوخل اام ملف نااق علد "حرك"ح
3ح ات ه قائمة  URLفارغة قديدةح
مالحظة:

يتم حرك قائمة مظدو مواقع المعلومات االفت اضية باام NetSupport School.webح

فتح قائمة محدد مواقع معلومات موجودة
1ح لرتح قائمة مظدو مواقع معلومات موقووة ،اخت {الويا}{تظميل قائمة  URLالموقووة}ح
2ح حدو الملف المنااا نااق علد "فتح"ح
3ح ات ه قائمة مظدو مواقع المعلومات الموقووةح
حفظ قائمة URL

1ح لظرك قائمة مظدو مواقع معلومات ،اخت {الويا}{حرك قائمة  URLباام} من القائمة المنسدلةح
2ح اي ه م بع حوارح أوخل اام ملف نااق علد "حرك"ح
3ح ايتم حرك قائمة مظدو مواقع المعلومات الظالمح
مالحظات:
• ايتم حرك أي تغيي ات تمت علد "قائمة الويا" الموقووة أن الجديدة تلقائيا عند ذاشاء "قائمة نيا" قديدة أن عند
الخ نج من ب اامج NetSupport Schoolح
• يتم حرك "قائمة الويا" االفت اضية باام NetSupport School.webح
• يمكن ذضافة "قائمة مواقع الويا المسموحة" ذلد يومية الطالا ،اخت {الويا}{ذضافة القائمة المسموحة ذلد
اليومية} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم أن ااق فوو ال مز "ذضافة قائمة مواقع الويا المسموحة ذلد
اليومية"ح
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استعراض محفوظات الويب
تتيح لك ميزة نحدة "التظكم بالويا" م اقبة مواقع الويا التم يتم زيارتها من قبل الطالب المت لين ،نذذا لزم،
تخزين اجل وائم أن طباعتهح
مالحظة :يمكن حرك اجل الويا الخاص بالطالب تلقائيا فم يومية المعلم عندما يتم ذيقاف تشغيل نحدة التظكم
الخاصة بالمعلم .لتمكين هذا اإلعداو ،حدو{ ااتع اض{ }اإلعداوات الظالية  -ناقهة المستخدم  -المعلم }من
القائمة المنسدلة اارل بإطار التظكم نحدو الخيار حرك اجل الويا للطالا ذلد يومية المعلم.
1ح فم "ااتع اض الويا" ،اخت {الويا} {المظروظات} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار "مظروظات الويا"ح
الذي يوف تراصيل عن أي مواقع تم زيارتها من قبل الطالا (الطالب) أثناء قلسة االت ال الظالية

الخيارات المتوف ة هم:
عرض محفوظات الويب لـ:
يمكن ع ض القائمة حسا الكمبيوترات العملية المحددة حاليا أن كل الكمبيوت ات العميلة المت لةح
تحديث
أثناء ااتع اض القائمة ،ااق فوو "تظديث" فم أي نقت لتظديث الع ضح
حفظ
لظرك اجل وائم بالعناص المع نضة ،يمكنك حرك التراصيل ذلد ملف ا م قبل قطع االت الح
طباعة
طباعة تراصيل العناص المع نضة حالياح
تصدير
ت دي البيااات ذلد ملف  CSVللسماح بااتي او البيااات عند الظاقةح
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إغالق
ذغالو م بع الظوار "مظروظات" لكن يستم تسجيل التراصيل أثناء ات ال التظكمح
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تصفح مشترك
يوف ب اامج  NetSupport Schoolللمعلم نالطالب مت رح نيا مشت يح نيسمح للمعلم بقياوة قلسة المت رح نتنقل
الطالب خالل صرظات الويا المختلرة مع نقوو ميزة أما ذضافية لقرل أقهزة الطالب نمن ثم يمكنهم ااتع اض
ال رظات المرتوحة فقط بوااطة المعلمح
مالحظة :الت رح المشت ي غي مدعوم مع مواقع الويا التم تستخدم ب امج  Flashأن الن وص الب مجية Javaح
لفتح جلسة تصفح مشترك:
1ح حدو الكمبيوت ات العميلة الم او تضمينها فم الجلسةح
2ح اخت {طالا}{ت رح مشت ي} من القائمة المنسدلة فم ذطار الت رح المشت يح
أن
فم حالة ع ضها ،ااق فوو ال مز ’ت رح مشت ي‘ علد يط ااوناتح
3ح ايتم فتح اإلطار ’ت رح مشت ي‘ ني ه أيضا علد أقهزة الطالب المظدوةح من هنا يمكنك فتح صرظات الويا
نذاشاء عالمات تبويا قديدة تسمح لك بالتنقل بين صرظات الوياح
استخدام التصفح المشترك
ااتخدام الت رح المشت ي هو عملية ناضظة للغاية مع ناقهة اهلة االاتخدامح نبمج و تنشيط الت رح المشت ي علد
ا ات الطالب المظدوين ،يمكنك ذر او الطالب خالل صرظات نيا متنوعة بما يتنااا مع متطلبات الدرسح يمكنك
ااتع اض مواقع نيا متعدوة بإاشاء عالمات تبويا قديدة تسمح لك بالتبديل بين مواقع الويا المختلرة بسهولةح
إلنشاء عالمة تبويب جديدة:
1ح حدو {ملف}{عالمة تبويا قديدة} من القائمة المنسدلة فم ذطار الت رح المشت يح
2ح ات ه عالمة تبويا قديدةح أوخل عنوا موقع الويا فم ’ يط العنوا ‘ ثم اضغط علد ’ااتقال‘ح
3ح ايتم ع ض موقع الويا ضمن عالمة التبويا الجديدةح
للسماح/حظر مواقع الويب:
يمكنك ذضافة مواقع نيا ذلد القوائم المسموحة أن المظ ورة فم نحدة التظكم بالويا من ذطار الت رح المشت يح
1ح حدو موقع الويا الذي ت يد السماح به أن ح هح
2ح اخت {الظ }{ذضافة ذلد المواقع المسموحة أن ذضافة ذلد المواقع المظ ورة} من القائمة المنسدلة فم الت رح
المشت يح
3ح حين ذ ي بح موقع الويا ذما مسموحا أن مظ ورا نايتم تطبيإ ذلك علد الطالب عند ااتخدام الت رح المشت يح
مالحظات:
• يوقد ثالثة أنضاع مختلرة يمكنك تطبيقها علد الطالب أثناء ااتخدام الت رح المشت ي؛ مقرل نمظ ور نح ح
ايتم قرل أقهزة الطالب افت اضياح
• يمكن ذيقاف قلسة الت رح المشت ي للطالب م قتا بتظديد ال مز ’ذيقاف م قت‘ الموقوو علد يط ااوناتح
تكمن فائدة ذلك ذذا أروت تشغيل أي نظيرة ال ت غا أ ي اها الطالبح
• لتعيين صرظات نيا الطالب بظيث تكو ارس صرظات المعلم ،ااق فوو ال مز ’مزامنة‘ علد يط ااوناتح
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لقفل/فتح أجهزة الطالب أثناء التصفح المشترك:
توقد أنضاع مختلرة عديدة يمكنك تطبيقها علد الطالب عند ااتخدام الت رح المشت يح قفل أجهزة الطالب ،يسمح
لك بإر او الطالب عب مجموعة من صرظات الويا مع عدم تظكم الطالب فيما يقوموا بااتع اضهح حظر الطالب،
يسمح للطالب الظ ول عن اوع من التظكم لكن يقوموا فقط بااتع اض ال رظات التم قمت بتظديدهاح تحرير
الطالب ،يسمح للطالب بالتظكم الكامل فم مواقع الويا التم يمكنهم الوصول ذليهاح
مالحظة :أثناء قرل أقهزة الطالب ،ايتم تطبيإ أية ح
الت رح المشت يح

مطبإ فم نحدة التظكم بالويا علد الطالب فم قلسة

لقفل أجهزة الطالب:
1ح حدو {ملف}{قرل أقهزة الطالب} من القائمة المنسدلة فم ذطار الت رح المشت يح
أن
ااق فوو ال مز ’قرل/فتح‘ علد يط ااونات نحدو ’قرل أقهزة الطالب‘ح
2ح ايتم قرل أقهزة الطالب اآل  /ايتمكن الطالب من ااتع اض مواقع الويا التم ع ضها المعلم فقط ،ون
الوصول ذلد أي من نظائف الت رح المشت يح
لتحرير الطالب:
1ح حدو {ملف}{تظ ي الطالب} من القائمة المنسدلة فم ذطار الت رح المشت يح
أن
ااق فوو ال مز ’قرل/فتح‘ علد يط ااونات نحدو ’تظ ي الطالب‘ح
2ح ايتمكن الطالب من التظكم فم الت رح المشت ي نفتح مواقع نيا قديدةح اتت ي أي صرظات نيا أن عالمات
تبويا حدوها المعلم مرتوحةح
لحظر الطالب:
1ح حدو {ملف}{ح الطالب} من القائمة المنسدلة فم ذطار الت رح المشت يح
أن
ااق فوو ال مز ’قرل/فتح‘ علد يط ااونات نحدو ’ح الطالب‘ح
2ح ايتم فتح أقهزة الطالب ،ايتمكن الطالب من الوصول ذلد صرظات الويا نعالمات التبويا المرتوحة بوااطة
المعلم فقطح لن يتمكن الطالب من الوصول ذلد مواقع الويا ااخ ى أن فتح ارتباطات علد ال رظات الموقووةح
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استفتاء الطالب
تسمح ااواة "ااترتاء الطالب" للمعلم بالظ ول علد رأي فوري من الطالب أثناء قلسة العمل أن فم اهايتهاح في ال
المعلم ذلد الطالب المت لين ا اال مع مجموعة من اإلقابات اابقة التظديدح يتم تجميع ذقابات الطالب عند المعلم
مع ذظهار النتائج اإلقمالية بالنسبة الم وية نحسا كل طالاح يمكن ع ض النتائج للنتائج فم كل رام بياام ملو ،
يجا علد الطالب ال و قبل أ يتمكنوا من ع ض النتائجح
يمكن ’تجميع‘ الطالب م قتا حسا االاتجابة نذتاحة مع فة من حدو ارس اإلقابة فوراح نتكمن فائدة هذا اام فم
حالة ض نرة توف ا ال متابعة ا يع أن راالة معينة للطالبح

اإلجراء الرئيسي إلرسال استفتاء إلى الطالب هو:
1ح اخت {ااتع اض} { الوضع  -ااتع اض االاترتاء} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
حدو ال مز "ااترتاء الطالب" من الجااا اايمن من ذطار التظكمح
2ح حدو الطالب الم او تضمينهم فم االاترتاءح يمكن أ يكو قميع الطالب الموقووين فم قائمة االاتع اض ،أن
الطالب المظدوين أن مجموعة مع فة من الطالبح
3ح أوخل الس ال فم الم بع الموقووح
4ح حدو اإلقابات/االاتجابات للس الح يمكن أ يتم اختيار اإلقابة ذما من القائمة المنسدلة ذات ذقابات افت اضية أن
أ تدخال اختياراتك الخاصة ،مع ااتخدام فاصلة لر ل كل ذقابةح يمكن أ يتم ذوخال  6اختيارات علد ااكث ح
5ح أرال االاترتاء ذلد الطالب باختيار {ااترتاء} {ذراال} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز إرسال استفتاء المع نض فم أارل الجزء "االاترتاء"ح
ايتم فتح م بع حوار علد أقهزة الطالب عارضا الس ال ناإلقاباتح يختار الطالب اإلقابة المناابة ثم يقوموا
بإراالهاح
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6ح بمج و ذراال الطالب ذقاباتهم ،ايع ض الجزء "اتائج االاترتاء" النسبة الم وية لالاتجابة الخاصة بكل خيارح
يقوم أيضا رمز "الكمبيوت العميل" بوضع عالمة بالكيرية التم أقاب بها كل طالاح باختيار
{ااتع اض}{تراصيل} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم" ،يمكنك ف ز الطالب حسا النتيجةح كبديل ،يمكن
ف ز الطالب فم مجموعات م قتة حسا االاتجابةح اخت {ااترتاء} {تجميع تلقائم للطالب} من القائمة المنسدلة
فم ذطار التظكمح
7ح عند اكتمال االاترتاء ،قم بإزالته من الشا ة باختيار {ااترتاء}{ذلغاء االاترتاء} من القائمة المنسدلة فم "ذطار
التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز إلغاء االستفتاء الحالي المع نض فم أارل الجزء "االاترتاء"ح
مالحظة :ايتم مسح االاترتاء من كافة ااقهزة اواء أقاب الطالا أم الح
عرض نتائج االستفتاء للطالب
1ح اخت {ااترتاء} {ع ض النتائج للطالب} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
ااق فوو ال مز "ع ض" أارل ذطار التظكمح
2ح ايتم ع ض ا ة النتائج فم كل رام بياام ملو علد ا ة الطالبح
مالحظة :ايتم ع ض اتائج االاترتاء فقط ذذا كا
بالرعلح

يط أونات الطالا قيد التشغيل نقيام الطالب بإراال ذقاباتهم

حفظ نتائج االستفتاء
يمكن حرك االاترتاء ذلد ملف بتنسيإ CSVح
1ح اخت {ااترتاء} {حرك النتائج} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أنااق فوو ال مز "حرك" أارل قزء االاترتاءح
طباعة نتائج االستفتاء
قبل مسح االاترتاء ،يمكنك طباعة اجل وائم للنتائجح
1ح اخت {ااترتاء} {طباعة النتائج} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز طباعة النتائج المع نض فم أارل الجزء "االاترتاء"ح
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مالحظة :يمكن ذضافة اتائج الطالب ذلد يومية الطالا ،اخت {ااترتاء}{ذضافة النتائج ذلد اليومية}{من القائمة
المنسدلة فم ذطار التظكم أن ااق فوو ال مز "ذضافة اتائج االاترتاء ذلد اليومية"ح
قوائم االستفتاء
يمكن ذعاوة ااتخدام االاترتاءات بإضافتها ذلد "قوائم االاترتاء"ح يوف ب اامج  NetSupport Schoolقائمة افت اضية
ة ذذا أروت
باام  ،NetSupport School.sulيتم تخزين ااا لة نااقوبة بها تلقائيا لكن يمكنك ذاشاء قوائم مخ
نضع ااا لة من أاواع مختلرة فم ف اتح
إنشاء قائمة استفتاء
1ح فم "ااتع اض االاترتاء" ،اخت {ااترتاء} {ذاشاء قائمة ااترتاء قديدة} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
2ح أوخل ااما للملف ثم ااق فوو "ذاشاء"ح
3ح ايتم ذضافة أي ااترتاءات قديدة ذلد القائمة تقوم بإوخالهاح
تحميل قائمة استفتاء
1ح فم "ااتع اض االاترتاء" ،اخت {ااترتاء} {تظميل قائمة ااترتاء موقووة} من القائمة المنسدلة فم"ذطار
التظكم"ح
2ح حدو القائمة المطلوبة ثم ااق فوو "فتح"ح
استخدام قوائم االستفتاء
مع تظميل قوائم االاترتاء المطلوبة ،يمكن ذوخال أا لة قديدة أن ااتخدام أا لة نأقوبة مخزاة مسبقة أن ذوارتهاح
إلضافة سؤال جديد إلى قائمة استفتاء
1ح فم الجزء "ااترتاء الطالب" ،أوخل الس ال ناخت اإلقابات المطلوبة من القائمة المنسدلة أن أضف خيارات
قديدة ذذا لم تكن اإلقابات االفت اضية مناابةح
2ح أرال االاترتاء ذلد طالب ايتم تخزين االاترتاء تلقائيا فم القائمة الظاليةح
أن
بدال من ذراال االاترتاء فورا ،اخت {ااترتاء}{ذضافة ااترتاء ذلد القائمة} من القائمة المنسدلة فم "ذطار
التظكم" أن ااق فوو ال مز إضافة استفتاء إلى القائمة المع نض أارل الجزء "االاترتاء" لتخزين الس ال
ناإلقابات الاتخدامها مستقبالح
الستخدام استفتاء موجود:
1ح فم الجزء "ااترتاء الطالا" ،ااق فوو ال مز "تظديد/ذضافة ا ال"ح (تقاطع أخض ) اي ه م بع الظوار
"ااا لة"ح
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2ح حدو ا اال من القائمة ثم ااق فوو "موافإ"ح
3ح ايتم ع ض الس ال فم الجزء "االاترتاء" قاهزا إلرااله ذلد الطالبح
إدارة األسئلة واألجوبة
باإلضافة ذلد تمكنك من اختيار ااترتاء موقوو ،ايتم ااتخدام م بع الظوار "تظديد ا ال" إلضافة أا لة/أقوبه
قديدة نتظ ي ها ذذا كاات اامثلة الظالية غي مناابةح
1ح ذذا كاات قائمة االاترتاء الظالية ال تتضمن الس ال المطلوب ،فأوخل ا اال قديدا مع ذقاباته فم الم بعات
المتوف ة ثم ااق فوو "ذضافة"ح
أن
لتظ ي ا ال موقوو ،حدوه من القائمة ،نغي الس ال ن/أن اإلقابات ثم ااق فوو "ذضافة"ح
مالحظة :ذذا كنت تغي الس ال ،فسيتم ذضافته ذلد القائمة باإلضافة ذلد ااصلح ذذا كنت تغي اإلقابة فقط ،فسيتم
الكتابة فوو ااصلح
2ح الاتخدام الس ال فم ااترتاء ،حدوه من القائمة ثم ااق فوو "موافإ"ح
3ح ايتم ع ض الس ال فم الجزء "االاترتاء" قاهزا إلرااله ذلد الطالبح
مالحظة:

ة فم أحد االاترتاءات ،ايتم ذرفاقها بهذا الس ال فقطح ذذا كنت ت يد
عند ااتخدام ذقابات مخ
توفي اإلقابات الاترتاءات أخ ى ،فيجا ذضافتها ذلد القائمة المنسدلة االفت اضيةح ااق فوو إدارة،
اي ه م بع الظوار "ذوارة اإلقابات" ،أوخل اإلقابات المطلوبة نااق فوو "ذضافة"ح
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الوحدة النمطية لألسئلة واألجوبة
تعد الوحدة النمطية لألا لة نااقوبة لر  NetSupport Schoolأواة تعاناية ف يدة تساعد المدراين علد تعزيز اقاط
التعلم ال ئيسية نقياس مدى ااتيعاب الطالا فوريا أثناء الدرسح يمكنك توقيه أا لة روية ذلد الر ل بالكامل نقياس
ذقابات الطالا نمدى ااتيعابه ،نذعاوة توقيه ااا لة علد الر ل نتطوي ف ص لتقييم الن ي باإلضافة ذلد منح
الدرقات مقابل لكل من ااف او أن الر و كلما كا ذلك منااباح

مالحظة :ايتم تمكين
قهاز المعلمح

يط أونات الطالا نع ضه علد قهاز الطالا ،حتد فم حالة ذيقاف تشغيل الش يط علد

1ح اخت {ااتع اض} {الوضع – ااتع اض ااا لة نااقوبة} من القائمة المنسدلة اارل فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز "التظكم فم ااا لة نااقوبة" علد الجااا اايمن من ذطار التظكمح
2ح ايتم ع ض م بع الظوار "أاواع ااا لة"ح
يوقد خمسة أاواع من ااا لة لالختيار منها:
مطلوب ذقابته أنال
أوخل ذقابة
غي متوقع
ف يإ المطلوب ذقابته أنال
ف يإ أوخل ذقابة
3ح
4ح
5ح
6ح
7ح

اخت اوع الس ال للمتابعةح
ايتم ع ض م بع الظوار "ط ح ا ال"ح قم بتعيين الخ ائص المطلوبة للس ال ثم ااق فوو "موافإ"ح
ااق فوو "ااتقال" لبدء قلسة العمل "أا لة نأقوبة"ح
يع ض المعلم م غ ات الطالبح نمن هنا يمكنك رؤية الطالا الذي ااتجاب نتقدي الدرقة لإلقابةح
ايتم ع ض م بع الظوار "أا لة نأقوبة" علد قهاز الطالا مع ع ض اوع الس ال الظالم نأي مكافآت ح ل
عليها الطالاح ايتمكن الطالب من رؤية الظالة الظالية لجميع الطالب لكل ا الح نيمكنك أيضا اختيار ع ض
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النتائج للطالبح حيث يمكن ضبط ذلك فم م بع الظوار "خيارات ااا لة نااقوبة"ح
مالحظة :يمكن بدء ااا لة أيضا من القائمة "أا لة نأقوبة"ح اخت {أا لة نأقوبة}{اوع الس ال} من القائمة
المنسدلة اارم فم ذطار التظكم ،أن ااق فوو الزر "اااواع" الموقوو فم أارل ذطار التظكمح
الوحدة النمطية لألسئلة واألجوبة – نوع السؤال "مطلوب إجابته أوالً"
يسأل المدرس ا اال رويا نيقوم الطالب بالنق لإلقابةح ايتم ع ض أا ع "أنل ×" مجانبين نايتم مطالبة أا ع
مستجيا باإلقابةح حين ذ يمكنك أ تق ر ما ذذا كاات هذه اإلقابة صظيظة أم ال نمنح مكافأة أن خ مهاح
مالحظة :يمكن ذعاوة توقيه ااا لة ذلد أا ع طالا تالم عند تظديد أكث من طالاح نيمكن القيام بذلك تلقائيا عن
ط يإ تظديد الخيار "ذعاوة التوقيه التلقائم ذلد الطالا التالم" فم م بع الظوار "ط ح ا ال" أن يدنيا عن
ط يإ تظديد {أا لة نأقوبة}{ذعاوة توقيه ا ال} من القائمة المنسدلة اارل فم ذطار التظكم ،أن النق فوو
ال مز "ذعاوة توقيه" الموقوو فم أارل ذطار التظكمح
كما يمكن تطبيإ حد لرت ة التركي فم الس ال حيث يتم تعطيل الزر "ذقابة" أثناء تلك الرت ة متيظا للطالا الر صة
للتركي فم اإلقابة قبل النق ح نيمكن أيضا ضبط حد الوقت المخ ص لإلقابة علد الس الح
يمكنك اختيار ااتبعاو طالا من الجوالة التالية فم حالة قيامه باإلقابة علد ا ال بالرعل ،نبذلك تضمن ذتاحة ف صة
متسانية لجميع الطالب لإلقابة علد ااا لةح
الوحدة النمطية لألسئلة واألجوبة – نوع السؤال "أدخل إجابة"
يدخل المدرس ذقابة للس ال التالم مقدما ثم يسأل الس ال روياح ثم تتم مطالبة الطالب بإوخال ذقاباتهمح يتم ع ض
النتائج فوريا علد الر ل نيمكن منح المكافآت أن خ مهاح
مالحظة :يمكنك تظديد ما ذذا كاات اإلقابة تتطلا تظسس حالة ااح فح
كما يمكن تطبيإ حد لرت ة التركي فم الس ال حيث يتم تعطيل الزر "ذقابة" أثناء تلك الرت ة متيظا للطالا الر صة
للتركي فم اإلقابة قبل النق ح نيمكن أيضا ضبط حد الوقت المخ ص لإلقابة علد الس الح
يمكنك اختيار ااتبعاو طالا من الجوالة التالية فم حالة قيامه باإلقابة علد ا ال بالرعل ،نبذلك تضمن ذتاحة ف صة
متسانية لجميع الطالب لإلقابة علد ااا لةح
الوحدة النمطية لألسئلة واألجوبة  -نوع السؤال "غير متوقع"
يق ر المدرس عدو الطالب الم او تظديدهم عشوائيا ،يقوم ب اامج  NetSupport Schoolباالختيار نالت تياح يتم
اختيار الطالا عشوائيا ثم يتم توقيه الس ال رويا نيقوم الطالا باإلقابةح حين ذ يتم تقييم اإلقابة بال ظيظة أم ال
نيتوف لديك الخيار بإعاوة توقيه الس ال عشوائيا ذلد طالا آخ ح نيمكن منح المكافآت أن ااتقطاعهاح
مالحظة :يمكن ذعاوة توقيه ااا لة ذلد أا ع طالا تالم عند تظديد أكث من طالاح نيمكن القيام بذلك تلقائيا عن
ط يإ تظديد الخيار "ذعاوة التوقيه التلقائم ذلد الطالا التالم" فم م بع الظوار "ط ح ا ال" أن يدنيا عن
ط يإ تظديد {أا لة نأقوبة}{ذعاوة توقيه ا ال} من القائمة المنسدلة اارل فم ذطار التظكم ،أن النق فوو
ال مز "ذعاوة توقيه" الموقوو فم أارل ذطار التظكمح
ذذا قانب طالا ذقابة صظيظة ،فيمكنك السماح له بتظديد الطالا التالم عشوائياح
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مالحظة :فم حالة ذقابة الطالا بشكل صظيح ،فلن يتم تظديده عشوائيا م ة أخ ى أثناء تلك الجلسةح
نيمكنك أيضا تظديد طالا عشوائيا باختيار {طالا}{تظديد طالا عشوائيا} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
الوحدة النمطية لألسئلة واألجوبة – واجهة المعلم

بمج و اختيار اوع الس ال نتظديد االختيارات ،يتم ع ض م غ ات الطالب علد قهاز المعلم .تسمح لك
الم غ ات ب ؤية من الذي قام بال و نتمييز ذقاباتهم بشكل أكث اهولة.
تخصيص حجم المصغرات
يمكن تغيي حجم م غ ات الطالب لتنااا الترضيالت الشخ ية .نتكمن فائدة هذا اام علد نقه الخ وص أثناء
االت ال بعدو كبي من أقهزة الطالب.
تخصيص حجم المصغرات
يمكن تغيي حجم م غ ات الطالب لتنااا الترضيالت الشخ يةح نتكمن فائدة هذا اام علد نقه الخ وص أثناء
االت ال بعدو كبي من أقهزة الطالبح
1ح اخت {م اقبة}{حجم} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح حدو الظجم المطلوب من الخيارات المتوف ةح
أن
1ح ااتخدم

يط التم ي الموقوو علد ال مز "الظجم" فم أارل ذطار التظكم لتظديد الظجم المطلوبح

مالءمة الحجم تلقائيا ً لمصغرات الطالب
ايضبط هذا الخيار تلقائيا حجم الم غ ات المع نضة لتالئم اإلطارح
1ح اخت {م اقبة}{مالءمة تلقائية للطالب} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "حجم تلقائم" أارل "ذطار التظكم"ح
يمكن عرض الرموز التالية على جهاز المعلم:
لم يجانب الطالا بعدح

قانب الطالاح يمكنك تقدي اإلقابة ب ظيظة أن خاط ة عن
ط يإ الضغط علد عالمة صح أن خطأح ني وي الضغط علد
عالمة صح أن خطأ ذلد السماح لبقية الر ل بتقييم اإلقابةح
نيشي ال قم ااصر ذلد الطالا الذي قانب بشكل أا عح
تم تقييم ذقابة الطالا بال ظيظةح كما يتم أيضا ع ض عدو
المكافآت التم ح ل عليها الطالا حالياح
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تم تقييم ذقابة الطالا بالخاط ةح كما يتم أيضا ع ض عدو
المكافآت التم ح ل عليها الطالا حالياح
تم ااتبعاو الطالا من الجولةح

ااتهت المدة المخ
اإلقابةح

ة إلوخال ذقابة قبل أ يتمكن الطالا من

يتم تقييم الطالا من قبل ا ائه ،يتم تعب ة المنطقتين الخض اء
نالظم اء بمج و قيام الطالا باإلقابةح
ظن الطالا أ اإلقابة كاات صظيظة فم نضع تقييم الن ي ح

ظن الطالا أ اإلقابة كاات خاط ة فم نضع تقييم الن ي ح

أثناء الس ال المتوقع ،توما رموز الطالب فم هذه الظالة
لإل ارة ذلد ذمكااية اختيار الطالا للقيام باإلقابةح كما يتم
ع ض "؟" عالمة ااترهام كبي ة علد ا ات الطالبح
استخدام الوحدة النمطية لألسئلة واألجوبة
بمج و بدء قلسة عمل ااا لة نااقوبة ،فستتمكن من رؤية الطالا الذي ااتجاب نتقدي ذقابته بالنق فوو العالمة
أن الم بع علد م غ ات الطالاح نيمكن منح المكافآت لإلقابات ال ظيظة نالخ م لإلقابات الخاط ةح حيث يمكنك
ذعداو تلك الخيارات فم م بع الظوار "خيارات ااا لة نااقوبة"ح يمكن للطالب مشاهدة المكافآت الظالية فم م بع
الظوار "ااا لة نااقوبة"ح
مالحظة :يمكن منح/خ م المكافآت خارج قلسة عمل ااا لة نااقوبة ،اخت {طالا}{مكافآت} من القائمة
المنسدلة اارل فم ذطار التظكمح
يمكن ذعاوة توقيه ااا لة ذلد الر ل لتشجيع المناقشةح نيمكنك أيضا مطالبة الطالب بتقييم ذقابات الزمالء للتع ف
عن نقهة ا هم فم صظة أن عدم صظة اإلقابةح
يمكنك االنتقالاإلى الجولةاالتالية مناخللااختيار {أا لة نأقوبة}ا ا{قولة تالية} فم القائمة المنسدلة اارل فم ذطار
التحكم أو النقرافوقاالرمز "جولةاتالية"افي الجزءاالسفليامن إطار التحكم .يمكناأناتبدأ جلسةاعملاجديدة لنوع
السؤال الحالي مناخللاالنقرافوقاالرمز "جديد" فياالجزءاالسفليامن إطاراالتحكمح
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استبعاد طالب
بامحددين،االذينا
باعلىاقدماالمساواةافياهذهاالعملية،ايمكنكااختيا ارااستبعا اداطل ا
نامشاركةاجمي اعاالطل ا
لضما ا
أجابوااعلىاسؤالابالفعل،امناالجولةاالتاليةامنااألسئل اةا .ا
ا
تااالستبعادافيامربعاالحوارا"خياراتااألسئلةا
باتلقائيًاامناجول اةاإذااتمااختياراأيامناخيارا ا
يتمااستبعاداالطل ا
بايدويًا،ابالنقرابزراالماوسااأليمنافوقاالطالباواختيارا"استبعاداطلب ا"امنا
نااستبعا اداالطل ا
واألجوبة".اويمك ا
الجولةا.
تأثيرات الصوت
يمكن تشغيل تأثي ات ال وت علد أقهزة الطالب نالمعلمح ايتم تشغيل ال وت علد قهاز المعلم عند قيام الطالب
باإلقابة ،نعلد قهاز الطالب عند ع ض م بع الظوار ’اإلقابة‘ ،نعليهما معا عند تظديد الطالا عشوائيا ،نعندما
يكو نقت التركي أن الزمن المظدو ما بين  5ن5ح 2ثاايةح يتم تشغيل تأثي ات ال وت افت اضياح
1ح ااق فوو ال مز ’تأثي ات ال وت‘ الموقوو بأارل ذطار التظكمح
2ح حدو الخيار المنااا لتشغيل/إليقاف تشغيل تأثي ات ال وت علد قهاز المعلم أن الطالاح
3ح ااتخدم يط التم ي لضبط حجم ال وتح يمكن قرل هذا الخيار علد قهاز الطالا عند الض نرةح
إعادة توجيه األسئلة
للتشجيع علد المناقشة عب الر ل ،يمكنك ذعاوة توقيه ا ال ذلد الطالا التالم طالبا لإلقابة عليه أن رأيه فم
اإلقابة السابقةح
مالحظة :يمكنك ذعاوة توقيه ا ال من اوعم "مطلوب ذقابته أنال" ن"غي متوقع" عند تظديد أكث من طالاح
يمكن ذعاوة توقيه ااا لة ذلد الطالا التالم الذي ااتجاب بمج و النق فوو العالمة أن الم بعح حدو االختيار "ذعاوة
التوقيه التلقائم للطالا التالم" فم م بع الظوار "ط ح ا ال"ح ايتم ذعاوة توقيه الس ال بين الطالب لعدو الم ات
المظدوح
إعادة توجيه سؤال يدو ًيا
ذذا لم تقم بتظديد خيار ذعاوة التوقيه التلقائم ،فال يزال بإمكااك ذعاوة توقيه ااا لة ذلد الطالا التالم المتاحح
1ح اخت {أا لة نأقوبة}{ذعاوة توقيه ا ال} من القائمة المنسدلة اار فم ذطار التظكمح
أن
النق بزر المانس اايمن فوو الطالا ناختيار "ذعاوة توقيه ا ال"
أن
ااق فوو ال مز "ذعاوة توقيه" فم أارل ذطار التظكمح
عند ذعاوة توقيه ا ال ،ايقوم الع ض بالتغيي ذلد ع ض من لديه الس ال اآل نمن أين أتدح يمكن للطالا التالم
اإلقابة نيمكن أ تتم متابعة هذا علد الر ل بالكامل حتد يتم تضمين قميع الطالب الذين أقابواح
تقييم النظير
يسمح الخيار تقييم الن ي للطالب بإبداء ال أي فيما يتعلإ بإقابة أحد الزمالء فم الر لح بعد أ تتم اإلقابة علد
ح ايتم ع ض م بع حوار علد
الس ال ،يمكنك مطالبة بقية الر ل بتقييم اإلقابة عن ط يإ النق فوو الزر
ا ة الطالا مطالبة ذيه بتظديد ما ذذا كاات اإلقابة صظيظة من عدمهح نبمج و ذقابة الطالا ،اتتغي م غ ات
الطالا المع نضة علد قهاز المعلم لتعكس عدو الطالب الذين يعتقدن أ اإلقابة صظيظة أن خاط ةح
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وضع الفرق في األسئلة واألجوبة
يمكن نضع الطالب فم ف و نالسماح لهم بالتنافس علد قائزة كمجموعة .يمكنك ااتخدام نضع الر و عند اختيار
اوع الس ال" ف يإ مطلوب ذقابته أنال "أن" ف يإ أوخل ذقابة ".يمكن تكوين الر و عشوائيا أن يختار الطالب ف يإ
لالاضمام ذليه .يمكن ذاشاء اام مخ ص للر يإ ،نيمكنك تخ يص اللو المظدو للر يإ.
استخدام وضع الفريق
1ح اخت "ف يإ مطلوب ذقابته أنال" أن "ف يإ أوخل ذقابة" من م بع الظوار "أاواع ااا لة"ح
أن
اخت {أا لة نأقوبة}{اوع الس ال} من القائمة المنسدلة اارل فم ذطار التظكم ناخت اوع الس ال المطلوبح
أن
اخت ال مز "اااواع" الموقوو فم أارل ذطار التظكم نحدو اوع الس ال المطلوبح
2ح اخت الخ ائص المطلوبة للس ال فم م بع الظوار "ط ح ا ال"ح
3ح ااق فوو "موافإ"ح
4ح ايتم ع ض م بع الظوار "ذاشاء ف و"ح
5ح حدو كيرية تجميع الر و ،ذذا كاات عشوائية ،فأوخل عدو الر وح ذذا كا الطالب يختارن الر يإ ،فأوخل أاماء
الر يإ ،حين ذ يتمكن الطالب من اختيار ف يإ من القائمة المنسدلة اارلح ااق فوو "موافإ"ح
6ح ايتم ع ض م بع الظوار "ملخص الر يإ" مع ع ض عدو الطالب فم كل ف يإح يقوم ب اامج NetSupport
 Schoolبتخ يص االوا للر و ،نيمكنك تغيي ذلك عن ط يإ النق فوو اللو نتظديد لو قديدح
7ح ااق فوو "موافإ"ح اوف تبدأ قلسة عمل ااا لة نااقوبة كالمعتاوح
اوف تع ض ا ة المعلم الر يإ الذي فيه كل طالاح يتم ااتبدال يط المجموعة االفت اضية بش يط يتضمن
الر وح ايتم ع ض ذح اءات الر و ذلد الطالب فم م بع الظوار "أا لة نأقوبة"ح يمكن منح الجوائز لكل من
ااف او أن الر و.
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إدارة الطابعة
تمنح "ذوارة الطابعة" المعلم التظكم الكامل فم ااتخدام الطابعة واخل الغ فة الدرااية ،نيمكن للمعلم م اقبة قميع
أاشطة الطباعة التم يقوم بها الطالب المت لين أن الطابعة نالتظكم فيهاح فيمكن منع الطالب من الطباعة نتظديد عدو
معين من ال رظات لكل ورس أن حسا ت يح المعلم للطباعةح
تدعم ميزة ذوارة الطباعة العديد من الطابعات واخل غ فة الدرااة ،مع منع ذضافة طابعات أن حذفها أن تعديلها عالنة
علد توفي ملخ ات ااتخدام الطباعة كجزء من تسجيل الطالاح
مالحظة:
• يمكن تطبيإ ح الطباعة عند البدءح اخت {مدراة}{اإلعداو}{ خيارات البدء  -الظ } من القائمة المنسدلة
فم ذطار التظكمح
• ايتم ع ض "غي متوقع" بجوار رمز ااتع اض "طباعة" عند نقوو قيوو اهج املة اارية المرعولح يمكنك
تجانز القيوو فم ذعداو ب اامج المعلمح
1ح اخت {ااتع اض} { الوضع  -ط يقة الع ض "طباعة"} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "ذوارة الطباعة" علد الجااا اايمن من ذطار التظكمح

فم ع ض القائمة ،يمكن ااتع اض رموز الطالب بعدة ط و مختلرةح اخت {ااتع اض}{رموز كبي ة/رموز
صغي ة/قائمة/تراصيل} أن ااق بزر المانس اايمن فم "ع ض القائمة" نحدو أحد هذه الخيارات لتغيي مخطط
رموز الطالبح
عند ااتع اض مخطط "رموز كبي ة" ،ايتم ع ض رمز بجوار رمز الطالا إلعالم المعلم بنشاط الطباعة الظالمح
ذذا كاات ط يقة الع ض "قائمة" فم المخطط "تراصيل" ،فسيتم ع ض ملخص بنشاط الطباعة لكل طالاح
لظرك اجل بااتخدامات الطباعة فم النواحم ااخ ى من ب اامج المعلم ،حدو {طباعة}{ع ض الطابعات} من
القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح ايتم ع ض رمز الطابعة فم قميع ط و الع ض نالسماح لك ب ؤية المهام بمج و
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حدنثها ،نذيقاف الطباعة م قتا نحذفها ناات نافهاح
مالح ة :ايتم ع ض قميع الطابعات عند تظديد "ع ض الطابعات"ح يمكنك ذزالة الطابعات بمسح م بع االختيار
المجانر للطابعة فم قائمة الطابعاتح
استخدام إدارة الطباعة
يجا ذضافة الطابعات ذلد مظطات عمل الطالب قبل قيام المعلم باالت ال ،نبمج و االت ال بالطالب ،ال يمكن
ذضافة الطابعات أن ذزالتها أن تعديلهاح نات ه قميع الطابعات الملظقة بمظطات عمل الطالب فم قائمة الطابعاتح
يمكن ت غي ااقزاء السرلية لتوفي مساحة أكب لم غ ات الطالبح ااق فوو الزر

ح

نايتم ع ض مهام الطباعة الخاصة بالطالا فم "قائمة اات ار الطباعة" ،نذتاحة فك ة عمن يقوم بالطباعة نما يتم
طباعته نعدو ال رظات المطبوعة نحالة الطباعة الظاليةح نمن هنا يمكنك حذف الطباعة أن اات نافها للطالبح
فم حالة تمكين يط أونات الطالا ،ايتم ذخبار الطالب بظالة الطباعة الظاليةح
مالحظة:
• ايتم ع ض قميع الطابعات عند تظديد" ع ض الطابعات" .يمكنك ذزالة الطابعات بإلغاء تظديد الطابعة فم
"قائمة الطابعات"ح
• عند قيام أحد الطالب بالطباعة ،ايتم ع ض يط ات ال من الطابعة ذلد الطالا الذي يقوم بالطباعةح
ضبط حدود الطباعة
يمكن تطبيإ حدنو الطباعة ،متيظة للمعلم تظديد الظد ااق د من عدو ال رظات التم يمكن للطالا طباعتهاح نذذا
تجانز الطالا هذا الظد ،فسيتم ذيقاف مهمة الطباعة م قتا أن حذفها تلقائياح
1ح اخت {ااتع اض} {ااتع اض التطبيقات} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار "حدنو الطباعة" متيظا لك تطبيإ اإلعداوات ذات ال لةح
إيقاف الطباعة مؤقت ًا
1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {طباعة} {ذيقاف الطباعة م قتا} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن،
ااق فوو ال مز "ذيقاف م قت" أارل ذطار التظكمح
3ح ايتم ذظهار حالة الطباعة للطالا المظدو علد أاها متوقرة م قتاح
أن،
1ح حدو الطابعة المطلوبة فم القائمة "الطابعات"ح
2ح ااق بزر المانس اايمن ثم اخت {ذيقاف م قت}ح
3ح ايتم ذيقاف الطباعة م قتا للطابعة المظدوةح
حظر جميع الطباعة
1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {طباعة} {ح قميع الطباعة} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"حااق فوو ال مز "ح
ذطار التظكمح
3ح ايتم ذظهار حالة الطباعة للطالا المظدو علد أاها مظ ورةح
أن،

" أارل
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1ح حدو الطابعة المطلوبة فم القائمة "الطابعات"ح
2ح ااق بزر المانس اايمن ثم اخت {ح }ح
3ح ايتم ح الطباعة للطابعة المظدوةح
حذف مهام الطباعة
يمكنك حذف قميع مهام الطباعة أن المهام المظدوة أن قميع مهام الطباعة لطالاح
1ح حدو مهمة (مهام) الطباعة فم "قائمة اات ار الطباعة"ح
2ح ااق بزر المانس اايمن ناخت "حذف/حذف الكل /حذف الكل لر Test20ح
3ح ايتم حذف مهمة (مهام) الطباعة المظدوةح
حذف مهام الطباعة المكررة
1ح اخت {طباعة} {حذف التك ار} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"حأن ،ااق فوو ال مز "تك ار" أارل ذطار
التظكمح
2ح ايتم اآل حذف مهام الطباعة المك رةح
استئناف الطباعة
السماح بإعاوة تشغيل الطباعة بعد أ تم ذيقافها م قتا أن ح

هاح

1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {طباعة} {اات ناف الطباعة} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
أن،
ااق فوو ال مز "اات ناف" أارل ذطار التظكمح
3ح ايتم اآل اات ناف الطباعةح
أن،
1ح حدو الطابعة المطلوبة فم القائمة "الطابعات"ح
2ح ااق بزر المانس اايمن ثم اخت {اات ناف}ح
3ح ايتم اات ناف الطباعة للطابعة المظدوةح
مالحظة :يمكنك أيضا اات ناف الطباعة للطالا (للطالب) فم قائمة اات ار الطباعةح حدو مهمة الطباعة المطلوبة،
نااق بزر المانس اايمن ناخت "اات ناف"ح
خصائص الطابعة
تسمح لك بتغيي ال ورة ناام الع ض الخاصية بالطابعة نذعاوة ضبط عدو ال رظات نالمهام بالكاملح
1ح حدو الطابعة المطلوبة فم القائمة "الطابعات"ح
أن،
حدو الطابعة من ط يقة الع ض "قائمة"ح
2ح ااق بزر المانس اايمن ثم اخت {خ ائص}ح
3ح قم بتعديل الخ ائص المطلوبةح
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استعراض محفوظات الطابعة
تسمح لك الخاصية "ذوارة الطباعة" بم اقبة ااتخدام الطباعة للطالب المت لين ،نتخزين اجل وائم أن طباعته ذذا
لزم اام ح
1ح فم ط يقة الع ض "طباعة" ،اخت {طباعة} {المظروظات} من القائمة المنسدلة فم"ذطار التظكم"ح
2ح سيظهرامربعاالحوارا"محفوظاتاالطباعة"ا.
فهذا يوق تراصيل لنشاط طباعة الطالب أثناء قلسة االت ال الظاليةح
الخيارات المتوف ة هم:
عرض المحفوظات لـ:
يمكن ع ض القائمة حسا الكمبيوترات العملية المحددة حاليا أن كل الكمبيوت ات العميلة المت لةح
تحديث
أثناء ااتع اض القائمة ،ااق فوو "تظديث" فم أي نقت لتظديث الع ضح
حفظ
لظرك اجل وائم بالعناص المع نضة ،يمكنك حرك التراصيل ذلد ملف ا م قبل قطع االت الح
طباعة
طباعة تراصيل العناص المع نضة حالياح
تصدير
ت دي البيااات ذلد ملف  CSVللسماح بااتي او البيااات عند الظاقةح
إغالق
ذغالو م بع الظوار "مظروظات" لكن يستم تسجيل التراصيل أثناء ات ال التظكمح
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التحكم باألجهزة
تسمح خاصية "التظكم بااقهزة" للمعلم بالظماية ضد الم اور الخارقية أثناء الدرسح حيث يستطيع المعلم منع اسخ
البيااات ذلد أن من أقهزة  USBنمظ كات أق اص  DVD/CDنمنع ذاشاء مظ كات أق اص بكة قديدة.
باإلضافة ذلد ذلك ،يمكن للمعلم توفي الوصول للق اءة فقط ،بما يسمح للطالب بااتع اض الملرات من ااقهزة لكن
يمنع اسخ الملرات ذليهاح يمكن للمعلم أيضا منع الطالب من ااتخدام كامي ا الويا علد أقهزتهمح
مالحظة :ايتم ع ض "غي متوقع" بجوار رمز ااتع اض "التظكم فم الجهاز" عند نقوو قيوو اهج املة اارية
المرعولح يمكنك تجانز القيوو فم ذعداو ب اامج المعلمح
1ح اخت {ااتع اض}{ الوضع  -ااتع اض قهاز} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم
أن
ااق فوو ال مز "التظكم بااقهزة" علد الجااا اايمن من ذطار التظكمح

فم ع ض القائمة ،يمكن ااتع اض رموز الطالب بعدة ط و مختلرةح اخت {ااتع اض}{رموز كبي ة/رموز
صغي ة/قائمة/تراصيل} أن ااق بزر المانس اايمن فم "ع ض القائمة" نحدو أحد هذه الخيارات لتغيي مخطط
رموز الطالبح
عند ااتع اض مخطط "رموز كبي ة" ،ايتم ع ض رمز بجوار رمز الطالا إلعالم المعلم بظ ااقهزة الظالمح
ذذا كاات ط يقة الع ض "قائمة" فم المخطط "تراصيل" ،فسيتم ع ض ملخص بظ ااقهزة لكل طالاح
مالحظة :يمكن تطبيإ ح ااقهزة عند البدءح اخت {مدراة}{اإلعداو}{ خيارات البدء  - -الظ
المنسدلة فم ذطار التظكمح
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منع الوصول إلى أجهزة  CD/DVDأو USB

1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {قهاز} { – CD/USBمنع الوصول} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن،
ااق فوو ال مز  CD/DVDأن ال مز  USBأارل ذطار التظكم ناخت "منع الوصول"ح
وصول للقراءة فقط إلى أجهزة  CD/DVDأو USB

توفي ذمكااية الوصول للق اءة فقط للطالب ذلد أقهزة  CD/DVDأن USBح
1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {قهاز} { – CD/USBللق اءة فقط} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن،
ااق فوو ال مز  CD/DVDأن ال مز  USBأارل ذطار التظكم ناخت "للق اءة فقط"ح
وصول غير محظور
توفي ذمكااية الوصول الكامل للطالب ذلد أقهزة  CD/DVDأن USBح
1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {قهاز} { – CD/USBغي مظ ور} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز  CD/DVDأن ال مز  USBأارل ذطار التظكم ناخت "غي مظ ور"ح
تعطيل التنفيذ
منع الطالب من تشغيل الب امج من أقهزة  CD/DVDأن USBح
1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {قهاز} { – CD/ USBمنع التنريذ} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز  CD/DVDأن ال مز  USBأارل ذطار التظكم ناخت {منع التنريذ}
مالحظة :للسماح بالوصول ذلد {تنريذ} ،حدو {قهاز}{ – CD/ USBالسماح بالتنريذ} من القائمة المنسدلة فم ذطار
التظكمح
كتم الصوت على أجهزة الطالب
1ح اخت {قهاز} {كتم ال وت} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز "كتم ال وت" أارل ذطار التظكمح
2ح ايتم كتم ال وت علد قهاز الطالاح
تعطيل كاميرا الويب على محطات عمل الطالب
منع الطالب من ااتخدام كامي ا الوياح
1ح حدو الكمبيوت العميل منا ا"ع ض القائمة"ا.
2ح اخت {قهاز}{تعطيل كامي ا الويا} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
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ااق فوو ال مز "تعطيل كامي ا الويا" الموقوو بااارل بإطار التظكمح
3ح ايتم تعطيل كامي ا الويا الخاصة بالطالب المظدوينح
مالحظة :للسماح بالوصول ذلد كامي ا الويا ،اخت {قهاز}{تمكين كامي ا الويا} من القائمة المنسدلة بإطار
التظكمح
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التشكيالت الجانبية للمعلمين
يتيح لك ب اامج  NetSupport Schoolبإعداو تشكيالت قاابية متعدوة لمستخدمم التظكم اآلخ ين ،كل بمجموعة
خيارات اابقة التع يفح عند بدء ب اامج المعلم ،ذذا تم ذاشاء تشكيالت قاابية متعدوة ،فيتم ع ض م بع حوار يسمح
للمستخدم بتظديد التشكيل الجاابم الم او ااتخدامهح
الرائدة ال ئيسية إلاشاء تشكيل قاابم هم القدرة علد تخزين قوائم قاهزة من التطبيقات نمواقع الويا
المسموحة/المظ ورة بدال من قيام المستخدم بإاشائها فم بداية كل ورسح
بعد ذاشاء قوائم التطبيقات نمواقع الويا ن ،Wordكما هو مر ل فم التظكم بالويا نالتطبيقات ،أقسام م اقبة لوحة
المراتيح نالتظكم بالتطبيقات ،يمكن حين ذ ذضافة الملرات ذلد ’بيااات المعلم‘ح
مالحظة:

مثلما هو الظال مع قوائم التطبيقات نمواقع الويا ،يوقد اواحم أخ ى من التطبيقات التم يتم ذاشاء
تشكيالت قاابية لها مثل التخطيطات نقوائم الكمبيوت ات العميلة نقوائم المجموعاتح

إلنشاء تشكيل جانبي للمعلم:
1ح قم بإاشاء الملرات متضمنة تراصيل مواقع الويا نالتطبيقات ذلخ المسموحة/المظ ورة الم او تضمينها فم
التشكيل الجاابمح
2ح اخت {مدراة}{ذعداوات}{ذوارة – تشكيل قاابم} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح ات ه قائمة
التشكيالت الجاابية للمعلم الموقووة ،االام االفت اضم هو NetSupport Schoolح
3ح إلاشاء تشكيل قاابم قديد ،حدو "ذضافة"ح اي ه م بع الظوار "ذاشاء ذعداو قديد"ح
4ح أوخل ااما للتشكيل الجاابمح يمكن ’اسخ‘ نظيرة التشكيل الجاابم من ذعداو معلم موقوو ،االام االفت اضم هو
 NetSupport Schoolأن تشكيل قاابم مع ف من قبل المستخدمح ااق علد "موافإ"ح ايتم ذضافة االام ذلد
قائمة التشكيل الجاابمح
5ح لتغيي مظتوى التشكيل الجاابم ،ااق علد "تظ ي "ح اي ه م بع الظوار "مواقع الملرات"ح يسمح لك م بع
الظوار ’مواقع المجلدات‘ بتغيي الموقع الذي يتم نضع العناص فيهح
6ح فم كل ف ة ،حدو الملف الم او ااتخدامه فم التشكيل الجاابمح ااق علد "موافإ"ح
فم كل م ة يتم فيها تشغيل ب اامج المعلم ،ايتم ع ض قائمة من التشكيالت الجاابية المخزاة مظليا للمستخدم لالختيار
منهاح ذذا كنت ت يد مشاركة التشكيالت الجاابية عب الشبكة ،فيمكن ااتخدام اط اانام  R/لتشغيل ب اامج المعلم
مع التشكيل الجاابم المتوف م كزياح
علد ابيل المثال ،من مجلد ب اامج  ،NetSupport Schoolقم بتشغيل اام .pcinssui /rN:\SampleProfile.cfg
إذا لم يكن التشكيل الجانبي ،وهو  SampleProfile.cfgفم هذا المثال ،موقووا ،فسيتم تظميل التشكيل الجاابم
االفت اضم متيظا لك ذضافة القيم الخاصة بكح نبمج و ذاهاء ب اامج المعلم ،ايتم تخزين التشكيل الجاابم فم الموقع
المظدوح
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مخطط الدرس
تسمح "خطة الدرس" فم ب اامج  NetSupport Schoolللمعلم بتن يم قلسة عمل لمجموعة من المهام بالتوقيتات
ة لكل قزء من الخطةح
المناابة نالمطالبات المخ
يمكن تضمين نظائف  NetSupport Schoolالمع نفة فم الخطة ،مثل تشغيل اختبار نذراال/تجميع العمل نالبظث
نالع ضح
إلنشاء خطة درس:
1ح اخت {مخطط}{ذوارة المخطط}ح
أن،
ااق فوو ال مز "خطط ورس" الموقوو علد يط أونات التظكم ناخت "ذوارة خطط"ح
أن،
ذذا تم الع ض ،فااق فوو ال مز الموقوو علد الش يط" خطة الدرس".
2ح اي ه اإلطار "خطة الدرس"

3ح
4ح
5ح
6ح
7ح
8ح
9ح

إلاشاء ورس قديد ،ااق فوو "قديد" علد يط ااونات أن أعد تظميل ورس مظروظ نااق فوو "فتح"ح
ااظا المهمة المطلوبة من العناص المتوف ة نأفلتها فم اإلطارح أوخل أي خ ائص ذضافية مطلوبةح يمكنك
تظ ي المهام ناقلها فم خطة الدرس بااتخدام ال موز المناابة علد يط ااوناتح
نفم حالة الض نرة ،أوخل الم لف ننصف خطة الدرسح
ااق فوو "حرك الخطة" نأوخل اام الخطةح
ااق فوو "حرك"ح
ايع ض ذطار خطة الدرس مظتوى الدرس نالوقت اإلقمالم نالم لف ننصف الدرسح
لبدء الدرس الذي تم تظميله حاليا ،ااق فوو "موافإ" أن ااق فوو "ذلغاء" إلغالو اإلطارح

مالحظة :بمج و حرك خطة ورس ،يمكن تشغيل الخطة مبا ة من رمز "خطط الدرنس" فم يط ااونات أن
القائمة المنسدلة للمخطط فم ذطار التظكمح لن تتمكن من تظ ي المهام فم خطة الدرس من هناح
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إدارة خطة درس
يط تقدم علد قهاز المعلمح اتتم مطالبة المعلم قبل حلول موعد بدء كل مهمة ،حين ذ
عند تنشيط ورس ،اي ه
يمكنه االختيار من بين المتابعة أن اإلاهاءح نفم أي م حلة من المهمة ،يمكنك ااتخدام ااونات الموقووة علد يط
التالم أن اإلاهاءح
ااونات "ورس" إليقاف الدرس م قتا أن التخطم للعن
مالحظة :ذذا كنت ت يد قلسة مظدوة الوقت ون الظاقة ذلد تشغيل خطة ورس مظدوة مسبقا ،فظدو {مخطط}{ضبط
زمن الدرس} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح يتيح لك هذا تظديد نقت االاتهاء للدرس أن المدة نيمكنك
اختيار ذراال راالة أن قرل المانس نلوحة المراتيح للطالا عند ااتهاء الدرسحاي ه م قت الدرس علد
يط الدرس علد قهاز المعلم نعلد يط أونات الطالا ،يمكن ذيقاف تشغيله باختيار {مخطط}{ضبط
زمن الر ل} نااق فوو "ذزالة"ح يع ض الم قت الساعة/الدقيقة ذلد أ ي ل ذلد  5وقائإ متبقية فيبدل ذلد
وقائإ/ثواامح يمكن أيضا تعيين م قت الدرس بشكل ا يع عن ط يإ تظديد ال مز "خطط الدرس" علد
يط ااونات ،نذوخال المدة بالدقائإ فم قسم "م قت الدرس الس يع" نالنق فوو "بدء"ح
إدارة موارد الطالب
يمكن للطالب اآل الوصول السهل ذلد موارو مطلوبة أثناء الدرسح يمكن للمعلم ذاشاء قائمة موارو نذضافة ارتباطات
ذلد مواقع الويا نالتطبيقات نالمستندات ،ثم يمكن ع ض هذه القائمة فم يط أونات الطالا ،نبذلك يتوف للطالب
نايلة اهلة نا يعة للوصول ذلد الموارو المطلوبةح
إلنشاء قائمة موارد
1ح اخت {مدراة}{ذوارة موارو الطالا} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
2ح اي ه اإلطار ‘قائمة الموارو’ح
3ح حدو الموارو المطلوب من قائمة العناص المتاحة نااظبها نأفلتها فم قائمة الموارو أن ااق فوو ال مز ‘ذضافة’
فم يط ااوناتح اتتم مطالبتك بإوخال نصف المورو نموقعهح
4ح يمكن ف ز ت تيا القائمة بااتخدام اااهم المناابةح
5ح ااق فوو ‘حرك’ نحدو اام الملف للقائمة ،نبمج و الظرك ،ايتم ع ض قائمة الموارو فم يط أونات
الطالاح
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يومية الطالب
يقد ب اامج  NetSupport Schoolخاصية اليومية تسمح بالتقاط موارو الدرس ال ئيسية نتضمينها تلقائيا فم ملف
بتنسيإ  PDFلم اقعة ما بعد الدرس من قبل كل طالا نكسجل للمظتوى الذي قدمه المدراو .نليس فقط يمكن
للمدراين ذضافة المالح ات نالموارو المستخدمة أثناء الدرس مبا ة لكل يومية طالا ،يمكن للطالب أيضا ذضافة
مالح اتهم بما يجعل من المستند مستندا خاصا بهم ذلد ورقة كبي ة.
مالحظة :ايكو من الض نري توف قارئ  PDFلع ض اليوميةح
نتكو اليومية موقووة افت اضيا فم :
 Windows Vistaنااحدث
C:\Users\"Logged on User"\Documents\Journal
 Windows XPنااحدث
C:\Documents and Settings\"Logged on User"\My Documents\Journal
إعداد اليومية
يمكنك تخ يص اإلعداوات الخاصة باليومية (علد قهازي المعلم نالطالا) نتغيي الموقع الذي تم تخزين اليومية
فيهح
يومية المعلم
1ح حدو {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية -اليومية} من القائمة المنسدلة اارل فم ذوارة التظكمح
يومية الطالب
1ح اخت {ابدأ}{{}NetSupport Schoolمنسإ ذعداوات الطالا لر -NetSupport Schoolاليومية} علد
ااقهزة التم تستخدم ا ام التشغيل  ،Windows 8ااق بزر المانس اايمن علد ا ة البدء ناخت "كافة
التطبيقات" الموقوو أارل الشا ةح ااق فوو ال مز " منسإ ذعداوات الطالا لر "NetSupport Schoolح
العناصر التي يمكن إضافتها داخل اليومية هي:
• تراصيل الدرس نأغ اضهح
• مظدو مواقع المعلومات الخاص بمواقع الويا المستخدمة أثناء الدرسح
• اسخ من ا وص مظاوثة الر لح
• اتائج ااترتاء المجموعة أن الر لح
• اتائج اختبارات طالا بعينه
• ا ات لوح المعلومات ال اه ي
• لقطات من واخل ع ض تقديمم (مع ح مساعد)
• مالح ات المدرس
• مالح ات طالا بعينه
مالحظة :يمكن حرك اجل الويا الخاص بالطالب تلقائيا فم يومية المعلم عندما يتم ذيقاف تشغيل نحدة التظكم
الخاصة بالمعلم .لتمكين هذا اإلعداو ،حدو{ ااتع اض{ }اإلعداوات الظالية  -ناقهة المستخدم  -المعلم }من
القائمة المنسدلة اارل بإطار التظكم نحدو الخيار حرك اجل الويا للطالا ذلد يومية المعلم.
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بدء يومية
اتبدأ اليومية تلقائيا عند تظديد أي من خيارات "ذراال ذلد اليومية"،ح
1ح حدو {اليومية}{ذاشاء يومية قديدة} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز "اليومية" نحدو "ابدأ"ح
مالحظة :ذذا كاات نحدة التظكم بجهاز المعلم مغلقة أن قام الطالا بإعاوة تشغيلها ،فسيتم ذغالو اليومية الظاليةح
نيمكنك فتح يومية موقووة ،حدو {اليومية}{فتح يومية موقووة} أن ااق فوو ال مز "اليومية" ناخت
اليومية السابقة من القائمة المنسدلة ثم ااق فوو "فتح"ح
إضافة مالحظات/صور إلى اليومية
1ح حدو الطالا المطلوب من طريقةاالعرضا"قائمة"ا.
2ح اخت {كمبيوت عميل} {ذراال مالح ات ذلد اليومية} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق بزر المانس اايمن نحدو "ذراال المالح ات ذلد اليومية"ح
أن
حدو {اليومية}{ذضافة  -مالح ة} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز "اليومية" فم يط ااونات نااق فوو ال مز "مالح ة" فم القسم "ذضافة"ح
3ح اي ه م بع الظوار "ذضافة مالح ات ذلد اليومية"ح
4ح أوخل المالح ات المطلوبة ن/أن ال ورة ،نحدو الطالب الم او ذراال هذا ذليهم نااق فوو "موافإ"ح
مالحظة:
• يمكنك ذضافة مالح ة بس عة ذلد يوميات قميع الطالبح ااق فوو ال مز "اليومية" الموقوو علد
ااونات نأوخل المالح ة المطلوبة ضمن القسم "مالح ة ا يعة" ثم ااق فوو "ذضافة"ح
ااخي المضاف ذلد اليوميةح حدو {اليومية}{ت اقع عن اإلضافة ااخي ة} من القائمة
• يمكنك ذزالة العن
المنسدلة فم ذطار نحدة التظكمح

يط

يمكن للطالب ااتع اض المالح ات نذضافتها ذلد اليوميات الخاصة بهم بتظديد رمز الكمبيوت العميل لر
NetSupport Schoolح من يط المهام ناخت {أنام }{ذضافة مالح ات ذلد اليومية/ااتع اض اليومية} أن من
ال مز "اليومية" فم يط أونات الطالاح
مالحظة :لن يتمكن الطالب من ذضافة مالح ات ذذا كا

يط أونات الطالا نرمز الكمبيوت العميل غي م ئيينح

استعراض يومية
1ح حدو {اليومية}{ااتع اض يومية} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق فوو ال مز "يومية" نحدو "ااتع اض يومية"ح
مالحظة :يمكنك طباعة اسخة من اليومية الظاليةح ااق فوو ال مز ’اليومية‘ فم
’طباعة‘ فم القسم ’ااتع اض اليومية‘ح

يط ااونات ثم ااق فوو ال مز
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مزامنة يوميات
يمكنك مزامنة يومية المعلم مع الطالب لضما تظديث يوميات الطالبح ايتم ذضافة أي عناص مرقووة ذلد يوميات
الطالبح لن ي ث هذا علد أي معلومات قام الطالا بإضافتهاح حدو {اليومية}{مزامنة يوميات} من القائمة المنسدلة
فم ذطار التظكمح
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إعدادات شريط أدوات الطالب
يط أونات الطالا بيااات للطالا عن الدرس الظالم نالوقت المتبقم نمواقع الويا نالتطبيقات المتاحة نحالة
يوف
المظاوثة نالطباعة نم اقبة ال وت نلوحة المراتيح نالوصول الس يع لبدء مظاوثة نطلبات المساعدةح يمكن للطالب
أيضا الوصول ذلد ذاك ة  USBالخاصة بهم نيومية الطالا نعناص العمل التم تم ذراالها نأي موارو من يط
ااوناتح نيمكن ضبطه بظيث يكو م ئيا وائما فوو ا ة الطالا أن لإلخراء التلقائمح
يمكن تخ يص قميع الخواص المضمنة فم

يط ااونات بوااطة المعلمح

لتظديد الميزات المطلوب ذق اؤها نالمتوف ة علد يط ااونات ،اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية
أونات الطالا} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح

يط

يط ااونات قيد
قم بتمكين يط ااونات نق ر ما ذذا كنت ت يد ذظهاره وائما من عدمهح نكبديل،ذذا كا
الت غي  ،فيمكن للطالا تم ي المانس أعلد الشا ة إلظهارهح ذذا قام المعلم بتغيي أحد اإلعداوات التم ت ث علد
خيار يط أونات ،فسيتم ع ض راالةح علد ابيل المثال ،تمكين ح اإلات اتح
مالحظة :يمكنك ع ض/ذخراء يط أونات الطالا بس عة عن ط يإ اختيار {ااتع اض}{ يط أونات الطالا
– ع ض/ذخراء} من القائمة المنسدلة اارل فم ذطار التظكم أن بالنق فوو رمز " يط ااونات" الموقوو
فم يط أونات ذطار التظكمح
يمكن تشغيل خيارات

يط ااونات التالية أن ذيقافها حسا الظاقة:

ع ض ال ورة الم تبطة بهذا الطالا

ع ض صور رمز الطالاح

ع ض اام الطالا المسجل وخوله أن االام
المدخل علد "تسجيل الطالا"ح

ع ض اام الطالا المسجل وخوله أن االام المدخل علد "تسجيل
الطالا"ح

معلومات الر ل نالمدرس

ع ض تراصيل الدرس الظالم ناام المعلم نالموضوع نالغ فةح

ع ض مدة الوقت المتبقم فم الدرس

ذذا كا الدرس المظدو الوقت قيد التقدم ،فسيتم ع ض الوقت
المتبقمح

ع ض حالة الطابعة الظاليةح مظ ورة أن
متوقرة م قتاح

ع ض حالة الطابعة الظاليةح مظ ورة أن متوقرة م قتاح

ع ض حالة م اقبة التطبيقات نمنح الوصول
ذلد التطبيقات المسموحة

بيا حالة م اقبة التطبيقات الظالية للطالا ،اواء أكاات مظ ورة
أن غي مظ ورةح فم حالة تطبيإ الظ  ،يتم ع ض قائمة
التطبيقات المسموحة عند اق الطالا فوو رمز يط ااوناتح

ع ض حالة م اقبة اإلات ات نمنح الوصول
ذلد مواقع الويا المسموحة

بيا حالة م اقبة اإلات ات الظالية للطالا ،اواء أكاات مظ ورة
أن غي مظ ورةح فم حالة تطبيإ الظ  ،يتم ع ض قائمة مواقع
الويا المسموحة عند اق الطالا فوو رمز يط ااوناتح

السماح للطالا ببدء مظاوثة

تمكين الطالا من بدء قلسة مظاوثةح

تمكين الطالا من ذراال طلا مساعدة ذلد المعلمح
السماح للطالا بإراال طلا مساعدة
ع ض ااعة
ع ض الساعة
ع ض أي مكافآت تم منظها للطالا
ع ض المكافآت
ايتم ع ض أهداف الدرس فم حال تظديدها
ع ض ااهداف
السماح للطالب بالوصول ذلد الذاك ة المظمولة السماح للطالب بالوصول ذلد الذاك ة المظمولة (اتيك ميموري)
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(اتيك ميموري) من يط ااوناتح
السماح للطالب بالوصول ذلد الموارو
(التطبيقات نمواقع الويا نالمستندات
نالمجلدات) التم تظدوها
الع ض أثناء االاتماع أن تسجيل ال وت علد
قهازالطالاح
ع ض قائمة الملرات الم الة للعمل عليهاح

من يط ااوناتح
السماح للطالب بالوصول ذلد أي موارو حدوتها من
ااوناتح

يط

ا ح الطالب أثناء االاتماع ذليهم أن عند تسجيل ال وت لديهمح
ع ض الملرات التم تم ذراالها عن ط يإ الميزة "ذراال/تجميع
العمل"ح نيمكن للطالا العمل من خالل هذا ناإل ارة ذلد توقيت
االكتمالح

مالحظة :يتوف أيضا يط أونات المعلم ،حيث يوف الوصول ذلد ميزات ب اامج  NetSupport Schoolال ئيسية
عند ت غي ب اامج المعلمح
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مكافآت الطالب
يوف ب اامج  NetSupport Schoolللمعلم ذمكااية مكاف ة الطالب للسلوي الظسنح فيمكن للمعلم أثناء الدرس ذعطاء
طالب بعينهم مكافأة فم كل اجمة تنعكس علد يط ااونات ال ئيسمح يمكن ع ض عدو المكافآت التم يظ ل
عليها الطالا بتم ي المانس فوو رمز الطالا فم ط يقة الع ض "عاوي"ح
مالحظة :يجب تشغيل شريط أدوات الطالب الستخدام هذه الميزة.
إعطاء مكافآت للطالب
1ح حدو الطالا الم او من ط يإ الع ض "قائمة"ح
2ح اخت {طالا} {مكافآت – ذعطاء مكافأة} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو أحد الطالب ،ثم اخت "مكافآت" – "ذعطاء مكافأة"ح
3ح ات ه اجمة علد يط أونات الطالاح
إزالة المكافآت
1ح حدو الطالا الم او من ط يإ الع ض "قائمة"ح
2ح اخت {طالا} {مكافآت – ذزالة مكافأة} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو أحد الطالب ،ثم اخت "مكافآت" – "ذزالة مكافأة"ح
3ح ايتم ذزالة النجمة من يط أونات الطالاح
مالحظة :يمكن ذزالة قميع المكافآت من طالا بتظديد {طالا}{المكافآت  -ذزالة قميع المكافآت} من القائمة المنسدلة
فم ذطار التظكم
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إعداد محطة عمل طالب
يتم ذعداو "الكمبيوت ات العميلة لب اامج  "NetSupport Schoolبااتخدام "منسإ ذعداوات  "NetSupport Schoolمن
"مجموعة ب اامج "NetSupport School
يتضمن "منسإ ذعداوات الكمبيوت العميل" ثمااية خيارات-:
إعدادات الشبكة
تعيين ب نتوكول النقل لشبكة االت ال الذي يستخدمه الكمبيوت العميل لالت ال بب اامج التظكمح يجا أ تكو
ذعداوات ب نتوكول النقل مماثلة لما تم تعيينه علد التظكمح
الغرفة
تظديد مكا ات ال الكمبيوت العميل عند ااتخدام الوضع ‘الغ فة’ح
األمان
تعيين كلمات م نر لظماية اإلعداو نمنع الوصول غي الم خص ذلد الكمبيوت العميلح
عالمة التبويب "الصوت"
تعيين ذعداوات ال وت للكمبيوت العميلح يجا أ يكو قهاز ال وت من با علد مظطتم الكمبيوت العميل
نالتظكم الاتخدام ميزات ال وت لر NetSupportح
واجهة المستخدم
تخ يص الواقهة بين الكمبيوت العميل نالتظكمح
متقدم
تعيين اام مخ ص لطالا نالوي ميزات التظكم عن بُعد معينةح
يومية الطالب
تخ يص ذعداوات يومية الطالا.
إعدادات الخدمات الطرفية
يسمح لك بضبط ذعداوات خاوم الوحدة الط فية للطالاح
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إعدادات الشبكة للطالب
تسمح لك بإعداو اقل الشبكة الخاص بكمبيوت عميلح يجا أ يكو مثل ما تم ضبطه علد قهاز التظكمح

TCP/IP

المنفذ
يتطلا ب نتوكول  TCP/IPتخ يص رقم المنرذ للتطبيقات الاتخدامه فم االت الح المنرذ االفت اضم المسجل
لب اامج  NetSupport Schoolهو ()5405ح
إرسال حزم المحافظة على االتصال
تقوم بعا مكداات  TCPبإراال "حزم مظاف ة علد االت ال"ح نفم بعا ااحيا  ،قد يكو من المستظا تعطيل
هذه الوظيرةح علد ابيل المثال ،قد تظدث ذ ارة عند توقف خط  ISDNفجأة نبدن ذخطار علد خط  ISDNحيث تم
تظميل كمبيوت عميل TCP/IPح
استخدام خادم االتصال واالسم (البوابة)
قم بتمكين هذا الخيار ذذا أروت تسجيل عنوا  IPالظالم للطالا مع خاوم االت ال لر /NetSupportالبوابة عند
التشغيلح ااق فوو "ذعداو" نأوخل عنوا خاوم االت ال مع مرتاح ااما المطابإح
عنوان البث المتعدد
هذا هو عنوا اإلراال المتعدو لب نتوكول اإلات ات ) (IPالذي يستمع ذلد الطالا.
اضغط [اختبار] للتظقإ من تثبيت الب نتوكول بشكل صظيح علد مظطة العمل هذهح
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إعدادات غرفة الطالب
تسمح لك بتظديد ذعداوات غ ف الطالب عند االت ال عن ط يإ الوضع ’الغ فة‘ح

هذا الكمبيوتر موجود دائ ًما في الغرفة التالية:
ذذا كا الكمبيوت موقوو فم ارس الغ فة ونما ،فظدو هذا الخيار نأوخل الغ فة المطلوبةح
هذا الكمبيوتر من النوع الجوال وقد يكون في الغرف التالية:
حدو هذا الخيار ذذا كا الكمبيوت يتواقد فم أكث من غ فة ،أوخل الغ ف المطلوبة ناف ل بينها براصلةح
هذا الكمبيوتر من النوع الجوال وسيتم إدخال غرفته يدو ًيا:
حدو هذا الخيار ذذا كا الكمبيوت من النوع الجوال ،ايتوف للطالا خيار ذوخال الغ فة يدنيا من ال مز ’الطالا‘
الموقوو فم يط المهامح
عرض الغرف المتوفرة
ايتم ع ض قائمة بالغ ف المتوف ة ،تسمح للطالب باختيار الغ فة التم ي يدن االت ال بهاح
مالحظة :ذذا كا رمز الطالا مخريا فم يط المهام ،فسي ل الطالا قاورا علد ذوخال الغ فة يدنيا عن ط يإ
تشغيل الملف  setroom.exeالموقوو فم مجلد ب اامج  NetSupport Schoolعلد قهاز الطالاح

203

NetSupport School 14.00

إعدادات األمان للطالب
تستخدم نرقة الخ ائص هذه لتعيين ااما ااااام علد الكمبيوت العميلح

أمان الطالب
مفتاح األمان
يتم تعيين مرتاح أما  ،نالذي يجا أ يكو مطابقا لما تم تعيينه فم التظكم ،قبل السماح للتظكم باالت الح هذا الخيار
اختياريح فد حالة عدم نقوو مرتاح اآلما هنا ،فسيتمكن أى متظكم من اإلت ال بغا الن عن مرتاح اآلما
الموقوو فد المتظكمح
تمكين استعالم المستخدم
عند التمكين ،ال يمكن ذق اء قلسة تظكم عن بعد ما لم ي كد الكمبيوت العميل قبوله بإق اء االرتباطح
عرض نص مخصص
عندما يتصال
يتم ع ض ال االة التم تم ذوخالها علد قهاز الكمبيوت العميل عند ات ال التظكم بهح
عندما يتم االستعراض
يتم ع ض ال االة التم تم ذوخالها علد قهاز الكمبيوت العميل عند ع ضه بوااطة التظكمح
إعدادات أمان منسق اإلعدادات
كلمة مرور منسق التكوين
كمستوى أما ذضافم ،يمكنك ذلظاو كلمة م نر مع ملف اإلعداوح نيمنع هذا اام التعديل غي الم خص إلعداو
الكمبيوت العميلح نعند تشغيل "منسإ اإلعداو" فم الم ة التالية ،يجا علد المستخدم ذوخال كلمة الم نر المطلوبة
حتد يتمكن من تغيي معامالت الكمبيوت العميل فم ملف اإلعداوح حدو "تعيين" لتعيين كلمة الم نرح
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تمكين استعالم المستخدم التصاالت وحدة التحكم الفنية (ينطبق على عمليات تنصيب برنامج المعلم فقط)
عند التمكين ،لن تتمكن نحدة التظكم الرنية من االت ال بجهاز المعلم حتد يقوم المعلم بتأكيد قبوله االرتباط الذي
تم عملهح
مالحظة :تقوم ااقهزة التم تستخدم ا ام  Windows XPبالمطالبة بااتعالم المستخدم من ب اامج المعلم،
ايكو من الض نري عليك تمكين هذا الخيار ثم تعطيله إليقاف تشغيل هذا اام ح
عدم تطبيق النهج الشاملة على هذا الكمبيوتر
لن يتم تطبيإ أي قيوو اهج تم تعيينها فم "الوحدة الرنية" علد قهاز الطالاح
إعدادات الصوت للطالب
تعيين ذعداوات ال وت للكمبيوت العميلح يجا تثبيت قهاز ال وت علد كل من الكمبيوت العميل نالتظكم الاتخدام
ميزات ال وت لر NetSupport Schoolح

حجم الصوت
مستوى البدء
الميك نفو
السماعة

حسااية الميك نفو
حجم صوت الميك نفو
حجم صوت السماعات

تسريع رابط الصوت
ضبط مستوى تس يع الجهاز الخاص بالطالبح
أبدًا
ت ي مستوى التس يع عند المستوى الكامل.
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أثناء االتصال
ايتم تظ يك مستوى التس يع ذلد المستوى ااااام أثناء االت الح
دائ ًما
ايتم تظ يك مستوى التس يع ذلد المستوى ااااامح
إعدادات واجهة المستخدم للطالب
تستخدم نرقة الخ ائص هذه لتخ يص الواقهة بين الكمبيوت العميل نالتظكمح

رمز الطالب
وضع الهدوء
ذذا كا هذا الم بع مظدوا ،فلن تكو هناي ذ ارة علد مظطة عمل الكمبيوت العميل عن تظميل ب اامج الكمبيوت
العميلح نتكمن الرائدة من هذا فم منع الطالب من ذلغاء تظميل ب اامج الكمبيوت العميل أن ذااءة ااتخدامهح
طلب مساعدة
تعطيل طلبات المساعدة
منع مستخدم الكمبيوت العميل من قدرته علد ااتخدام نظيرة طلا المساعدةح
مفاتيح التشغيل السريع
هم المراتيح التم يجا أ يضغط عليها المستخدم للوصول الس يع ذلد نظيرة طلا المساعدةح نهم
ALT+LeftSHIFT+RightSHIFTح الحك أاه توقد بعا لوحات المراتيح التم ال تتع ف علد مجموعة من ثالثة
مراتيح ،لذا فعند حدنث مشكلة حانل ااتخدام مجموعة من مرتاحينح
عناصر القائمة
تعطيل االنضمام إلى فصل
منع الكمبيوت العميل من قدرته علد ااتخدام الوظيرة "ااضمام ذلد ف ل"ح
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تعطيل المحادثة
منع الكمبيوت العميل من قدرته علد ااتخدام الوظيرة "مظاوثة"ح
تعطيل اإلعادة
منع الكمبيوت العميل من ذمكااية فتح ملرات اإلعاوةح
تعطيل اليومية
تعطيل خيارات اليومية فم رمز الكمبيوت العميل لر  NetSupportعلد
الوصول ذلد اليومية من يط أونات الطالا.

يط المهام .اتستم قدرة الطالب علد

اإلعدادات المتقدمة للطالب
تمكنك نرقة الخ ائص هذه من ذق اء المزيد من التخ ي ات إلعداو الكمبيوت العميلح يمكن ااتخدام اام كمبيوت
عميل مع نف بدال من اام الجهاز ،أن يمكنك تظديد صورة لتظميلها عند قرل لوحة مراتيح نمانس الكمبيوت العميل
بدال من ااتخدام االفت اضم لر NetSupport Schoolح

هوية المستخدم
اسم الطالب
هو االام الذي ايع ف به الكمبيوت العميل علد بكة االت ال اغ اض ب اامج  NetSupport Schoolهو االام
الذي ايع ف به الكمبيوت العميل علد بكة االت ال اغ اض ب اامج NetSupport Schoolح يجا أ يكو االام
ف يدا نيتكو من  15ح فا علد ااكث ح
يجا مظانلة ااتخدام قواعد التسمية المع نفة للمساعدة فم التع ف علد مظطة العملح
من الهام أيضا ذضافة باوئة مكواة من ارس ااح ف لكل اام فم مجموعة من الكمبيوت ات العميلة الم تبطةح نيتم
ااتخدام هذا عند ات ال الكمبيوت العميل إلاشاء مجموعة العملح علد ابيل المثال ،يمكنك بدء اام كل مجموعة
عمل فم ارس الغ فة بالباوئة "الر ة"_1ح ثم قم بإعداو التظكم لالت ال بكافة الكمبيوت ات العميلة التم تبدأ بر
"الر ة "_1مستبعدا مظطات عمل الكمبيوت ات العميلة خارج هذه الغ فة نالتم قيد االت ال نالع ضح
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يمكنك ااتخدام النجمة (*) ليكو اام الكمبيوت العميل هو اام الجهاز االفت اضمح (يع ف أيضا باام قهاز
الكمبيوت )ح
مالحظة :بال غم من قيام التظكم باالت ال بالكمبيوت ات العميلة واخليا باإل ارة ذلد أاماء الكمبيوت ات العميلة
الخاصة بها ،يمكن للمستخدم علد الكمبيوت العميل بإعداو ب اامج التظكم لع ض اام آخ ح
أثناء االستعراض

وضع السكون
يسمح للتظكم باالت ال بالكمبيوت ات العميلة نع ضها بدن علمهاح ذذا لم يكن "نضع السكو " مظدوا ،اتوما
الشا ات نرمز المانس الخاص بالكمبيوت ات العميلة إلعالمها بإاشاء ات ال نأاه قاري حاليا ع ض الشا ات
الخاصة بهاح
إرسال خطوط مادية
عند قيام كمبيوت عميل يعمل علد  Windowsبإراال ا ته ذلد قهاز تظكم ،يقوم بتم ي معلومات الخطوط لتقليل
حجم البيااات الم الةح
نيقوم التظكم بال قوع ذلد تخطيط الخطوط الداخلية الخاصة به نااتخدام أق ب تخطيط مطابإ لديه لما يتم ع ضه
علد الكمبيوت العميلح نفم أغلا ااحيا  ،ايتم توفي ارس الخطوط علد كل من الكمبيوت العميل نالتظكم نمن ثم
فإ ما يتم ع ضه علد الشا ة ي ه مطابقاح
نمع ذلك ،قد ال يتم العثور علد أق ب مطابإ فم بعا ااحيا ح نفم هذه ااحوال ،فمن المرضل قيام الكمبيوت
العميل بإراال المعلومات الكاملة ذلد التظكم نالض نرية لع ض البيااات بنرس الخطوطح
ني وي تعيين هذا الخيار ذلد ف ض ذراال ا وص  TrueTypeك اوم (أي أ كال ااح ف) ،بدال من رموز
ااح فح نهذا يضمن أاه ايتم ع ضها بشكل صظيح علد التظكمح
نمع ذلك اي وي هذا ذلد التأثي علد ااواء خاصة علد خطوط الطلا الهاترم نهذا غي مطلوب عاوةح
تمكين تصريف الشاشة
أفضل نايلة مع  NetSupport Schoolنأكث ها فعالية اللتقاط بيااات الشا ة هو ربط ب اامج تشغيل الريديو
لمظطة العمل الجاري ااتع اضها .نمع ذلك ،قد تكو هناي حاالت ال تعمل فيها هذه الوايلة ا ا لتجانز بعا
التطبيقات ب اامج التشغيل .نفم هذه الظاالت ،يمكنك تمكين الوضع’ت يف الشا ة ‘اخذ لقطة من الشا ة .نعلد
ال غم من التأثي الكبي علد الشبكة ،ذال أاه ايوف علد ااقل تمثيال وقيقا لشا ة الكمبيوت العميل .
األداء
حجم الذاكرة
يتم تخزين بيااات الشا ة التم تم ذراالها ذلد التظكم بوااطة الكمبيوت العميل لتظسين ااواءح فالذاك ة الكبي ة تظسن
ااواء ،علد حساب ااتخدام المزيد من الذاك ة علد كل من الكمبيوت العميل نالتظكمح
يتيح لك ضبط هذا الخيار الختيار حجم المخز الم قت لتظقيإ أق د أواءح يستخدم ب اامجم التظكم نالكمبيوت
العميل ارس حجم المخز الم قت ،نايتم أقل قيمة لظجم المخز الم قت نمن ثم يجا عليك ضما ضبط القيمة
علد كال الجهازين حتد يس ي مرعول هذا الخيارح
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خيارات الصور
ملف الصورة
عند قرل لوحة المراتيح نالمانس الخاص بكمبيوت عميرل ،ت هر ال رورة االفت اضرية  nss_lock_image.jpgعلرد
ا ة الكمبيوت العميلح بدال من ذلك فقد ترضل تظديد صورة خاصة بش كتكح
مالحظة:

ذذا كنت ال ت يد ع ض صورة ،يمكنك اختيار تعتيم ا رات الطرالب عنرد القررل بردال مرن ذلركح اختر
{ااتع اض}{اإلعداوات الظالية – ناقهة المستخدم – الطالا} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم ثم
قم بإلغاء اختيار م بع االختيار عرض الصورة عند قفل الماوس ولوحة المفـاتيحح اريتم تظديرد م برع
االختيار تعتيم الشاشة عند قفل الماوس ولوحة المفاتيح تلقائياح

أثناء االستعراض
تمكين تشغيل  DVDودعم  Win XP( Direct 3Dفقط)
يقوم ب اامج  NetSupport Schoolعلد  Windows XPبااتخدام ب اامج التشغيل المماثل لر Microsoft ( Microsoft
 )Mirror Driverاللتقاط بيااات الشا ة لجلسات عمل االاتع اضح نمع ذلك ،أثناء تثبيت ب اامج التشغيل المماثل
( ،)Mirror Driverليس من السهل تشغيل DVDح نلهذا ،ذذا كنت تظتاج ذلد ذمكااية تشغيل  ،DVDفيوف ب اامج
 NetSupport Schoolالخيارات التم تقوم بتظميل ب اامج التشغيل المماثل ( )Mirror Driverنذلغاء تظميله حسا
الض نرةح
فيما عدا أثناء االستعراض
ذذا تم تظديد هذا الخيار ،فيتم تمكين وعم  DVDلكن ايتم تعطيله لرت ة قلسة االاتع اض أثناء تظميل ب اامج التشغيل
المماثل ()Mirror Driverح
فيما عدا أثناء االتصال
ذذا تم تظديد هذا الخيار ،فيتم ذيقاف وعم  DVDم قتا أثناء ااتم ار االت ال بالكمبيوت العميلح
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إعدادات يومية الطالب
يتم توفي يومية الطالا للسماح بتخزين المعلومات ال ئيسية من الدرس فم ملف بتنسيإ PDFح يمكنك ااتخدام تلك
الخيارات لتخ يص ذعداوات يومية الطالاح

الهوامش (مم)
عند الض نرة ،يمكنك ضبط الهامش العلوي نالسرلم ناايس ناايمن لليوميةح
حجم الورقة
حدو خيارات حجم الورقة المطلوبة ليومية الطالاح
حجم الخط (نقاط)
حدو حجم الخط الم او ااتخدامه فم اليوميةح
جودة صور )100-0( Jpeg
يسمح لك بضبط قووة ال ور فم اليومية ،تم ضبطها ذلد  75افت اضياح
مجلد اليومية
تظديد المكا الذي ت يد تخزين يومية الطالا فيه.
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إعدادات الخدمات الطرفية للطالب
يمكنك ضبط اإلعداوات لخاوم الوحدة الط فية للطالا هناح
مالحظة :ال يجا ذعداو ‘خاوم الوحدة الط فية’ نالكمبيوت ات العميلة المتر قة ااخ ى الاتخدام ‘خاوم االت ال
ناالام لر ’NetSupport School

إعدادات الخدمات الطرفية
تشغيل الطالب في جلسة وحدة التحكم
اي وي ذلغاء تظديد هذا الخيار ذلد ذيقاف الكمبيوت العميل فم قلسة نحدة التظكمح
تشغيل الطالب في جلسة بعيدة
اي وي ذلغاء تظديد هذا الخيار ذلد ذيقاف الكمبيوت العميل فم قلسة بعيدةح
مالحظة :الخيارا السابقا غي معتمدين علد Windows MultiPoint Server 2011ح
المنفذ األساسي
أوخل رقم المنرذ ااااام ،القيمة االفت اضية 25405
اسم الطالب
أوخل االام المطلوب للطالا ،ذذا تم ت كه فارغا ،فسيتم ع ض مع ف ف يد(االفت اضيات الخاصة بر
)%CLIENTNAME%ح عند ذوخال اام طالا ،يجا تضمين أحد متغي ات البي ة علد ااقل ،مثل
%computername%ح
استخدام ملف البحث لضبط الغرفة
ي وي تظديد هذا الخيار للسماح لك بتخ يص الطالب لغ ف مختلرة عند االت ال عن ط يإ الوضع "الغ فة" ،يجا
ااتخدام ’ملف بظث‘ يتضمن اام الطالا نالغ فة المطلوبةح يجا حرك ’ملف البظث‘ بامتداو  CSVنأ يكو
بالتنسيإ "مع ف الطالا‘" ،قيمة الغ فة"ح
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 الخاصة بنا نم اقعة المقالKnowledge Base  ي قد زيارة، ح للظ ول علد اإلر اوات الكاملة:مالحظة
Setting up NetSupport School to run in a Microsoft Terminal Server
)حMicrosoft Terminal Server  لتشغيله فم بي ةNetSupport School  (ذعداوenvironment
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إعداد محطة عمل المعلم
يتم ذعداو "أقهزة التظكم لر  "NetSupport Schoolبااتخدام الخيار {إعداد} من {مدرسة} فم القائمة المنسدلة
"ذطار التظكم"ح
يتضمن منسق إعدادات التحكم ستة عالمات تبويب-:
خيارات البدء
يسمح لك بتظديد خيارات البدء للمعلم باإلضافة ذلد تظديد مستوى الوصول الخاصة باانضاع المختلرةح
إعدادات الشبكة السلكية والالسلكية
تستخدم إلعداو اقل بكة االت ال الذي ايقوم الكمبيوت العميل بااتخدامه فم االت ال مع ب اامج التظكمح يجا أ
تكو ذعداوات النقل مماثلة لما تم تعيينه علد التظكمح يمكنك أيضا ضبط االام نالوصف الخاص بالمعلمح
اختيار الطالب
يستخدم لتظديد الوضع الم او االت ال به مع الطالا عند بدء ب اامج المعلمح
إعدادات األداء
تسم ح لك بضبط ذعداوات ع ض النطاو الت ووي المنخرا نتقليل اللو لتقليل البيااات الم الة عب الشبكة عند
ذق اء ااتع اض أن ع ض.
NetSupport Protect

منتج أما اقهزة اطح مكتا  ،NetSupportيكمل منتج .NetSupport Protect
اإلدارة
تتيح لك تعيين كلمة م نر ذضافية ذذا كا يتم حماية خيارات اإلعداو نذاشاء تشكيالت قاابية للمعلم اابقة التع يفح
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خيارات بدء المعلم
ااتخدم تلك الخيارات لتظديد خيارات البدء للمعلم نضبط مستوى الوصول ذلد اانضاع المختلرة فم ب اامج
NetSupport Schoolح

عند البدء
بدء باالستعراض
ذذا كا هذا الم بع مظدوا ،عند بدء التظكم فإاه يقوم باالت ال بكافة الكمبيوت ات العميلة نبدء ااتع اضها فوراح
يمكنك اختيار الوضع الذي ت يد ااتع اض الطالب فيه :مشاركة ،أن مشاهدة ،أن تظكمح
بدء بالعرض
ذذا كا هذا الم بع مظدوا ،عند بدء التظكم فإاه يقوم باالت ال بكافة الكمبيوت ات العميلة نبدء ع ض ا ات أقهزة
التظكم ذليها فوراح
بدء بالمراقبة
ذذا كا هذا الم بع مظدوا ،عند بدء التظكم فإاه يقوم باالت ال بكافة الكمبيوت ات العميلة نبدء م اقبتها فوراح
معالج عرض الفصل
ذذا كا م بع الظوار هذا مظدوا ،فسي ه "معالج الر ل" عند البدء
ما هو أفضل وصف لبيئتك؟
ً
جميع الطالب يعملون في بيئة كمبيوتر عميل تابع جزئيا متعدد المستخدمين
ذذا كنت تت ل بالطالب واخل بي ة كمبيوت عميل تابع قزئيا متعدو المستخدمين ،فقد ت يد قيام ب اامج المعلم لر
 NetSupport Schoolبع ض فقط الميزات التم تدعم ه الء الطالبح
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جميع الطالب يستخدمون أجهزة لوحية
ذذا كنت مت ال بطالب يستخدمو أقهزة الكمبيوت اللوحية ،فقد ت يد أ يع ض ب اامج المعلم لر NetSupport
 Schoolفقط الميزات التم تدعمها أقهزة ه الء الطالبح
جميع الطالب يستخدمون Chromebooks
ذذا كنت مت ال بطالب يستخدمو أقهزة  ،Chromebookفقد ت يد أ يع ض ب اامج المعلم لر NetSupport
 Schoolفقط الميزات التم تدعمها أقهزة  Chromeله الء الطالبح
جميع الطالب يستخدمون Windows 10S
ذذا كا قميع الطالب يستخدمو  ،Windows 10Sفقد ت يد قيام ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolبع ض
فقط الميزات التم تدعم الطالب مستخدمم Windows 10Sح
اي وي ااتخدام أحد تلك الخيارات ذلد توفي ذصدار مظدنو من ب اامج المعلم لر NetSupport Schoolح
مالحظة :ايكو من الض نري ذعاوة تشغيل ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolفم كل م ة تقوم بتغيي تلك
الخياراتح
قيود بدء المعلم
يمكن تظديد ميزات مستويات الوصول نالظ
بمج و قيام المعلم ببدء التشغيل.

لب اامج  NetSupport Schoolعند البدء ،بذلك تضمن تطبيقها

الحظر
الويب
ضبط مستوى الوصول ذلد ‘نحدة التظكم بالويا’ح
تطبيق قيود النهج الشامل
تطبيإ قيوو النهج الشامل التم تم ذاشاؤها فم نحدة التظكم الرنيةح
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التطبيقات
ضبط مستوى الوصول ذلد ‘نحدة التظكم بالتطبيقات’ح
تطبيق قيود النهج الشامل
تطبيإ قيوو النهج الشامل التم تم ذاشاؤها فم نحدة التظكم الرنيةح
الطباعة
اختيار مستوى الوصول ذلد الوضع ‘ذوارة الطباعة’
تطبيق قيود النهج الشامل
تطبيإ قيوو النهج الشامل التم تم ذاشاؤها فم نحدة التظكم الرنيةح
األجهزة )(CD/DVD/USB
اختيار مستوى الوصول ذلد الوضع ‘التظكم بااقهزة’ح
تطبيق قيود النهج الشامل
تطبيإ قيوو النهج الشامل التم تم ذاشاؤها فم نحدة التظكم الرنيةح
الصوت
تمكين م اقبة ال وت أن كتمه علد أقهزة الطالبح
إعدادات الشبكة السلكية والالسلكية
يتم ااتخدامها إلعداو اقل بكة االت ال الذي ايستخدمه التظكم للتعامل مع الكمبيوت ات العميلةح يجا أ تكو
ذعداوات النقل مماثلة لما تم تعيينه علد الكمبيوت ات العميلةح يمكنك أيضا ضبط االام نالوصف الخاص بالمعلمح
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هوية المعلم
ااتخدم تلك الخيارات لتخ يص ذعداوات قهاز المعلمح
اسم جهاز التحكم
هو االام الذي ايع ف به التظكم علد بكة االت الح ي وي تعيين النجمة (*) كاام له ذلد اام الكمبيوت أن الجهازح
الوصف
يستخدم لتوفي نصف لب اامج التظكم ارسهح يتم ع ض هذا الوصف فم
العميلح

يط "العنوا " علد ب اامج الكمبيوت

إعدادات TCP/IP
تصال حسب اسم المضيف ()DHCP/WINS

يقوم "التظكم" باالت ال عاوة "بالكمبيوت العميل" حسا "عنوا  "IPنليس حسا االامح نقد يكو هذا اام فم
بي ة التشغيل التم تستخدم( DHCPب نتوكول التكوين الظيوي للمضيف) غي م غوب فيه؛ ااه قد يتغي العنوا عند
ذعاوة تشغيل مظطة عمل الكمبيوت العميلح يتم ف ض االت ال حسا اام المضيف علد "التظكم" عند تظديد هذا
الخيارح
منفذ
يتطلا ب نتوكول  TCP/IPتخ يص رقم المنرذ للتطبيقات الاتخدامه فم االت الح المنرذ االفت اضم المسجل
لب اامج  NetSupport Schoolهو ()5405ح
مالحظة :فم حالة ااتخدام أقهزة توقيه ،يجا التأكد من ذعداوها لتم ي البيااات من خالل هذا المنرذح
تضمين Chromebooks
يقدم  NetSupport Schoolالدعم لر Google Chrombooksح يتضمن هذا الخيار  Chrombooksعند ذق اء
بظثح
مالحظة :يجا ذوخال عنوا  IPلخاوم االت ال/البوابة مع مرتاح ااما المطابإ – ااق فوو "ذعداوات"ح
استخدام خادم االتصال واالسم (البوابة)
قم بتمكين هذا الخيار ذذا كنت ت يد البظث عن الطالب الذين تم تسجيل عنانين  IPالخاصة بهم مع خاوم االت ال لر
/NetSupportالبوابة المظدوةح ال يزال يتم تطبيإ خيار الت رح عند بدء التشغيل الذي تم ذعداوه حاليا ،لكن بدال من
ذق اء ت رح بااتخدام  UDPللشبكة ،ايبظث ب اامج المعلم فم خاوم االت ال عن الطالب المطابقين للمعيار
المظدوح ااق فوو "ذعداوات" نأوخل عنوا  IPلخاوم االت ال مع مرتاح ااما المطابإح
مالحظة :عند ااتخدام خاوم االام ناالت ال ،ي قد التأكد من تعطيل الخيار ات ل حسا اام المضيف
( )DHCP/WINSلتجنا حدنث تعارضح
تصفح
الشبكات الفرعية المستخدمة عند تصفح الطالب
عند التشغيل علد بكة ات ال ذات بكات ف عية أن عنانين متعدوة  ،يجا ذعداو ’عنانين البث‘ لكل بكة عاملةح
عند ذق اء ’ت رح‘ ،يتم ذراال بث ال اائل ذلد تلك العنانينح
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تسريع االستعراض
زياوة ا عة االاتع اض ناالت ال بالكمبيوت ات العميلة ،يتم ضبطه افت اضياح
مالحظة :ايميز رمز تظذي ااقهزة التم تعذر عليها االت الح ح ي المانس فوو ال مز لع ض ابا فشل
االت الح
إعدادات البث
تمكين بث العرض وتوزيع الملفات
عند القيام بع ض أن توزيع ملرات ذلد الطالب ،يتم ذراال ملرات/معلومات الشا ة ذلد قهاز كل طالا كل بدنرهح
ي وي "تمكين بث الع ض نتوزيع الملرات" ذلد ذراال الملرات نمعلومات الشا ة ذلد قميع ااقهزة بالتزامنح نفم
بعا بي ات الشبكة ذات النطاو الت ووي المظدنو أن عند البث ذلد عدو كبي من ااقهزة ،اوف يظسن هذا اام فم
ااواء ذلد حد كبي ح
ي وي ااتخدام هذه الميزة ذلد ذاشاء حزم بث ذضافية علد بكة االت ال بينما يتم تقليل ازوحام بكة االت ال الكلم
الناتج عن NetSupport Schoolح نمن المستظسن ااتشارة مس نل بكة االت ال قبل ااتخدام هذه الميزةح ذذا حانل
عدة معلمين ااتخدام هذا الخيار معا علد ارس الشبكة الر عية ،فمن المستظسن أ يقوم كل منهم بالبث علد منرذ ف يد
لتجنا التعارضح
مالحظة :يمكن ذراال ’الع ض‘ ن’توزيع الملرات‘ بااتخدام البث المتعدو بدال من /UDPالبثح نيعنم هذا أاه ايتم
ذراال حزمة البث المتعدو ذلد ااقهزة المضمنة فم عنوا البث المتعدو لب نتوكول اإلات اتح ااق فوو
’ذعداوات‘ لتظديد عنوا البث المتعدوح
اإلعدادات
فم حالة تمكين الخيار ’بث الع ض نتوزيع الملرات‘ ،حدو هذا الخيار لضبط عنوا البث أن البث المتعدوح اي ه
م بع الظوار ذعداوات البثح ذذا حانل عدة معلمين ااتخدام هذا الخيار معا علد ارس الشبكة الر عية ،فمن المستظسن
أ يقوم كل منهم بالبث علد منرذ ف يد لتجنا التعارضح
شبكة السلكية
حدو هذا الخيار لتهي ة أواء الع ض عب

بكة الالكية.

مالحظة :اوف يكشف ب اامج  NetSupport Schoolتلقائيا عن أي طالا يستخدم بكة الالكية نيمكن هذا
الخيار لتظسين ااواءح
الحد األقصى لمعدل النقل
التظكم فم مستوى البيااات الم الة عب الشبكة ذلد اقطة االت ال الالالكيةح معدل البيااات االفت اضم هو 8
ميغابايت/ثااية ،نيمكن تغيي ه عند الض نرة إلظهار ا عة الموقهح
مالحظة :ذذا كشف المعلم عن طالب مت لين الالكيا أن كا هو ارسه مت ل الالكيا ،فسيتم تلقائيا تقليل الظد
ااق د لمخ قات البيااات ذلد ما تم ضبطه فم ذعداو الظد ااق د من المخ قات ،بغا الن عما ذذا تم
تظديد م بع االختيار الخاص بالشبكة الالالكية من عدمهح ال يمكن ذيقاف تشغيل هذا اام ح
نشر
فتح م بع الظوار ‘النش ااااام لر  ،’NetSupport Schoolيسمح لك بنش ب اامج الطالا علد أقهزة الكمبيوت فم
الغ فةح
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إعدادات أداء المعلم
تسمح لك بضبط ذعداوات ع ض النطاو الت ووي المنخرا نتقليل اللو لتقليل البيااات الم الة عب الشبكةح

إعدادات األداء
وضع عرض النطاق الترددي المنخفض
تم ت ميم هذا الوضع لبي ات الشبكة التم تكو اانلوية فيها لالاتخدام المنخرا للبياااتح عند تظديد هذا الخيار،
ايتم تقليل أواء الريديو للظد من النشاط علد الشبكةح
حدو الوضع من القائمة المنسدلة" :أبدا" ،أن "وائما" ،أن "الالكم"ح ايشغل الخيار "الالكم" نضع ع ض النطاو
الت ووي المنخرا عن الكشف عن طالب مت لين الالكياح
تخفيض اللون
استعراض
يسمح لك هذا الخيار بتظديد عمإ اللو ااق د عند ااتع اض الطالبح ايتم ضبط هذا الخيار بدقة ( 256م ترع)
لو افت اضياح
عرض
يسمح لك بتظديد عمإ اللو ااق د عند الع ض للطالبح
مالحظة :ايكو لتلك الخيارات تأثي م ئم متواضع عند االاتع اض من بُعد أن ع ض التطبيقات ،لكن يمكن رؤيته
عند ااتع اض الواائط المتعدو أن ع ضهاح نعاوة ،ينبغم تطبيإ تلك الخيارات فقط عندما تكو اانلوية
الاتخدام الشبكةح
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إعدادات اختيار الطالب
ااتخدم هذه الخيارات للتظديد المسبإ للطالب الم او االت ال بهم عند بدء ب اامج المعلم نفم أي نضعح
مالحظة :ذذا تم ذعداو "خاوم االت ال لر /NetSupportالبوابة" ،فسوف يستخدم ب اامج المعلم التراصيل المسجلة هنا
بدال من ذق اء ت رح عب الشبكةح

وضع الغرفة
االتصال بالطالب في الغرفة (الغرف)
تسمح لك باالت ال بااقهزة الموقووة فم غ فةح حدو الغ فة التم ت يد االت ال بهاح يمكن وخول عدة غ ف
(اف ل بين كل منها بعالمة  ،)+ايتم ذاشاء ف ل يتضمن تلك الغ فح
تحديد من قائمة غرف
يسمح باالختيار من قائمة الغ ف الم او االت ال بها عند بدء التشغيلح أوخل الغ ف المطلوبة ناف ل بينها براصلةح
المطالبة بالبدء
اتتم مطالبتك بتظديد غ فة عند بدء ب اامج المعلمح
قبول طالب التجوال
تسمح لطالب التجوال باالت ال بالغ فة لديكح
مالحظة :يمكن ضبط ذعداوات الغ فة علد قهاز الطالا فم ’منسإ ذعداوات الكمبيوت العميل لر NetSupport
‘School

وضع االستعراض
تصفح واتصل بالطالب الذين يبدءون بـ
عند تظديد هذا الم بع ،ايقوم  NetSupport Schoolبالت رح ناالت ال تلقائيا بكافة الكمبيوت ات العميلة التم تبدأ
بالباوئة المظدوة فم م بع النصح
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وضع القائمة الثابتة
اتصال بقائمة طالب
االت ال بقائمة ثابتة من أقهزة كمبيوت ات الطالب حسا اام الجهازح
هذه قائمة أسماء مستخدم الطالب
حدو هذا الخيار ذذا كنت ت يد االت ال بقائمة أاماء مستخدم خاصة بالطالبح
مالحظة :يمكنك تعيين قائمة أقهزة الطالب/أاماء المستخدم فم معالج الر لح
وضع SIS
االتصال بـ SIS
السماح لك باالت ال ببيااات  SISالخاصة بك .مطلوب مزامنة خاوم االت ال لر  NetSupportمع الغ ف الدرااية
لر  Google/OneRosterالاتخدام أالوب االت ال هذا .نبمج و االت ال ،حدو اام المدراة المطلوبة من القائمة
المنسدلة.
مالحظات :عند االت ال بالطالب عن ط يإ "خاوم االت ال ناالام" فم نضع "الغ فة" ،من الض نري تعيين
ذعداوات "خاوم االت ال ناالام" علد قهاز المعلم فم كل من "منسإ ذعداوات المعلم" ن"منسإ
ذعداوات الطالا"ح
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NetSupport Protect
منتج أما اقهزة اطح مكتا  ،NetSupportيكمل منتج  NetSupport Protectمن ومة  NetSupport Schoolsمن
الوظائف بمزيد من الظماية لن ام التشغيل ® Windowsنأقهزة اطح المكتا من التغيي ات الضارة أن غي
الم غوب بهاح
ذذا تم تن يا منتج  NetSupport Protectعلد قهاز الطالا ،فقد تظتاج ذلد تعطيل الظماية لكم تتمكن من تشغيل
قلسة تظكم من بُعدح
لتعطيل  ،NetSupport Protectاخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية  }NetSupport Protect -من القائمة المنسدلة
فم ذطار التظكمح

تعطيل NetSupport Protect

حدو ما ذذا كنت تقوم بإيقاف تشغيل الظماية عند االت ال بجهاز الطالا أنل م ة أن عند فتح قلسة ع ضح
األمان
يجا تأمين ذعداوات  NetSupport Protectبوااطة كلمة م نر المس نلح اتظتاج ذلد ذوخال كلمة الم نر هنا كتأكيد
أاك مخول إليقاف تشغيل حماية قهاز الكمبيوت ح
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إدارة المعلم  -إعدادات األمان
اإلعداد حماية
يمكن حماية ذعداو التظكم بإعداو كلمة م نرح يعمل هذا اام بشكل مستقل عن كلمة م نر "التظكم" ،ذذا تم تعيينهاح

حدو الم بع حماية لتعيين كلمة الم نرح
تتم المطالبة بكلمة الم نر فم كل م ة ي يد فيها مستخدم التظكم ذق اء تغيي علد اإلعداوح
خيارات
كلمة المرور
يعنم تعيين كلمة م نر ذلد أاه عند تشغيل ب اامج التظكم فم الم ة القاومة اوف تتم مطالبة المستخدم بإوخال كلمة
م نرح ذذا لم يتم ذوخال كلمة م نر صظيظة ،فلن يمكنه بدء تشغيل التظكمح
مفتاح األمان
يمكنك تعيين مرتاح أما لضما ات ال أقهزة التظكم نالكمبيوت ات العميلة ذات المرتاح المطابإ فقطح ي وي تظيد
النجمة (*) ذلد تعيين مرتاح ااما بظيث يكو مماثالُ لل قم التسلسلم افت اضياح يجا م اعاة ضبطة فد المتظكم
نالتابع معاح فد حالة ضبط مرتاح اآلما هنا ،فسيتمكن هذا المتظكم فقط من اإلت ال بااقهزة التابعة التد لها ارس
المرتاح أن التد ليس لها مرتاح آما ح
البيانات المشتركة
ي وى تظديد هذا الخيار ذلد السماح بمشاركة ملرات البيااات مع مستخدمين آخ ينح
ايتم تعطيل هذا الخيار افت اضيا عند ذق اء تن يا قديدح
نايتم تمكين هذا الخيار افت اضيا عند الت قيةح
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إدارة المعلم  -التشكيالت الجانبية
تمكنك نرقة الخ ائص هذه من ذضافة التشكيالت الجاابية للمعلم أن تظ ي ها أن حذفهاح

بعد اإلاشاء ،علد ابيل المثال ،قائمة مسموحة أن قائمة مظ ورة من مواقع الويا نالتطبيقات ،يمكنك ذضافة الملرات
التم تتضمن هذه المعلومات ذلد التشكيل الجاابم للمعلمح عند الدخول ذلد ب اامج المعلم ،يقوم المستخدم بتظديد
التشكيل الجاابم لتظميل اإلعداوات المع فة مسبقاح
•
•
•

ااق علد ذضافة إلاشاء تشكيل قاابم للمعلم قديدح
إلزالة تشكيل قاابم ،حدو اام التشكيل الجاابم نااق علد حذفح
الختيار الملرات الم او تضمينها فم تشكيل قاابم قديد أن موقوو ،حدو اام التشكيل الجاابم نااق علد
تظ ي ح

ااق علد "تغيي " نااتع ض للملرات المناابة لتضمينها فم التشكيل الجاابم للمعلمح
التشكيالت الجانبية للمعلمين
ملف التطبيقات
يتضمن تراصيل عن حزم التطبيقات المظ ورة نالمسموحةح اام الملف االفت اضم،NetSupport School.app ،
اا نحدة التظكم بالتطبيقات لمزيد من المعلومات حول ذاشاء قوائم مع فة مسبقا من التطبيقات المظ ورة أن
المسموحةح
ملف موقع ويب
يتضمن تراصيل عن مواقع الويا المظ ورة نالمسموحةح اام الملف االفت اضم،NetSupport School.web ،
اا نحدة التظكم بالويا لمزيد من المعلومات حول ذاشاء قوائم اابقة التع يف من مواقع الويا المسموحة أن
المظ ورةح
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ملف االستفتاء
حدو موقع ااترتاءات الطالب المخزاةح اام الملف االفت اضم هو ،NetSupport School.sul ،اا
الطالا لمزيد من المعلوماتح

ااترتاء

ملف تخطيط
تخزين موقع أقهزة الكمبيوت العميل كما ي ه فم ذطار التظكم ،ذذا تم تظديد صورة خلريةح اام الملف االفت اضم،
LAYOUT.LYTح اا العمل مع مخططات الر ل لمزيد من المعلوماتح
متقدم
يمكن أيضا تضمين قائمتم المجموعات نالكمبيوت ات العميلة المع فة مسبقا فم التشكيل الجاابم للمعلم لكن ال يتم
تمكينهما افت اضياح نقبل تق ي تطبيقهما علد تشكيل قاابم ،ضع فم االعتبار أالوب الت رح للطالب عند البدء ااك
قد ت يد عدم الكتابة فوقهماح
ملف الكمبيوتر العميل
يتضمن قائمة بأقهزة الكمبيوت ات العميلة المع نفة التم يظانل ب اامج المعلم االت ال بها عند التظميلح اام الملف
االفت اضمCLIENT.NSS ،ح اا القائمة المع نفة من الطالب لمزيد من المعلوماتح
ملف المجموعة
يتضمن تراصيل أي مجموعات كمبيوت ات عملية تم ذاشاؤهاح اام الملف االفت اضمGROUP.NSS ،ح اا
مع المجموعات لمزيد من المعلوماتح
استخدام ملفات البيانات المشتركة
ي وى تظديد هذا الخيار ذلد السماح بمشاركة ملرات البيااات مع مستخدمين آخ ينح
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ضبط اإلعدادات
يوف  NetSupport Schoolالسلة من الخيارات القابلة للتخ يص نالتم تمكنك من ضبط كل قلسة عمل تظكم
عن بُعد لمالئمة متطلباتك نظ نفك الخاصة.
يتوف للمعلم خيار تطبيإ اإلعداوات بشكل امل أن ،فم بعا ااحيا  ،علد مستوى طالا بعينه.
لضبط اإلعدادات العامة
1ح اخت {ااتع اض}{اإلعداوات الظالية} من القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
2ح اي ه م بع الظوار "ذعداوات" ،حدو الخيار المنااا.
التظكم عن بُعد
ااتع اض
لوحة المراتيح/المانس
ملرات اإلعاوة
ال وت
اقل الملرات
ناقهة المستخدم
معلم
الطالا
Tutor Assistant
رؤااء المجموعات
يومية الطالب

ع ض
3ح قم بإعداو الخيارات الم او تمكينها أن تعطيلها.
4ح ااق فوو "موافإ" عند االاتهاءح ايتم تطبيإ اإلعداوات المظدوة علد كافة الكمبيوت ات العميلة نايتم حر ها
تلقائيا لجلسات عمل "التظكم" المستقبلية.
إعدادات اإلعداد لكمبيوترات عميلة معينة
يمكن تخ يص ذعداوات ال وت نملرات اإلعاوة نالمانس/لوحة المراتيح ناالاتع اض لطالب مظدوينح
فعلد ابيل المثال ،قد ت يد ااتخدام الضغط علد كمبيوت عميل ااه يعمل علد ارتباط بطمء ،نقد ت يد ذيقاف
تشغيل الضغط علد كمبيوت عميل آخ .
1ح
2ح
3ح
4ح

ااتع ض الكمبيوت العميل المطلوب.
اخت {ااتع اض}{اإلعداوات لكمبيوت عميل} من القائمة المنسدلة "ذطار االاتع اض".
اي ه م بع الظوار "ذعداوات" ،حدو الخيار المنااا ،ااتع اض أن لوحة المراتيح/المانس أن ملرات اإلعاوة
أنال وت.
قم بإعداو الخيارات الم او تمكينها أن تعطيلها أثناء قلسة عمل االاتع اض.

مالحظة :ذذا كنت ت يد تغيي اإلعداوات بشكل اهائم ،فااق فوو الم بع "تظديث ذعداوات NetSupport
"Schoolح
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إعدادات عرض المعلم
توف صرظة الخ ائص هذه خيارات اإلعداو لع ض مظطات عمل الكمبيوت ات العميلةح يمكن ذعداو كافة عناص
تظكم المانس نلوحة المراتيح نالخطوط المستخدمة فم هذه ال رظة.
يمكن ذعداو "ذعداوات الع ض" بط يقتين:
 .1لتطبيإ اإلعداوات علد كافة قلسات عمل ع ض الكمبيوت العميل ،اخت { ع ض{}اإلعداوات الظالية – عالمة
التبويا "ع ض }"من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم".
 .2لتطبيإ اإلعداوات علد ع ض كمبيوت عميل ناحد ،اخت { عرض{}عالمة التبويب "إعدادات عرض
الكمبيوتر العميل }"من القائمة المنسدلة "ذطار الع ض".

فيما يلي وصف مختصر للخيارات المتوفرة:
لوحة مفاتيحBIOS
ي وي تظديد هذا الخيار ذلد قيام التظكم بمظاكاة م ات ضغط المراتيح علد "الكمبيوت العميل ،علد مستوى BIOS
أكث منه علد مستوى الجهازح ااتخدم هذا الخيار ذذا كا التطبيإ الموقوو علد الكمبيوت العميل ال يقبل الضغط
علد المراتيح بشكل صظيح من التظكمح ااتخدم هذا الخيار فقط عند مواقهة مشاكل مع خيار لوحة المراتيح ذات
المستوى المنخرا االفت اضم.
تأكيد التحويل إلى وضع الشاشة الكاملة
عند تظديد هذا الم بع ،اتتم مطالبتك بتأكيد التظويل ذلد نضع الشا ة الكاملة.
ملء الشاشة
ي وي تظديد هذا الخيار ذلد ف ض ع ض الكمبيوت العميل فم نضع "ملء الشا ة" علد التظكم بشكل أكث من
ع ضه فم نضع "فم ذطارات".
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مناسب للشاشة
حدو هذا الخيار ذذا كنت ت يد ع ض مظتويات ذطار الع ض بظيث ينااا بشكل تلقائم اإلطار القابل للتظجيم.
قطع االتصال عند اإلغالق
حدو هذا الخيار لقطع االت ال بالكمبيوت العميل عند ذغالو ذطار الع ض.
تمكين تصريف الشاشة
أفضل نايلة مع  NetSupport Schoolنأكث ها فعالية اللتقاط بيااات الشا ة هو ربط ب اامج تشغيل الريديو
لمظطة العمل الجاري ااتع اضها .نمع ذلك ،قد تكو هناي حاالت ال تعمل فيها هذه الوايلة ا ا لتجانز بعا
التطبيقات ب اامج التشغيل .نفم هذه الظاالت ،يمكنك تمكين الوضع’ت يف الشا ة ‘اخذ لقطة من الشا ة .نعلد
ال غم من التأثي الكبي علد الشبكة ،ذال أاه ايوف علد ااقل تمثيال وقيقا لشا ة الكمبيوت العميل .
شريط التمرير
يمكنك ذيقاف تشغيل أ طة التم ي علد ذطارات الع ض بتظديد هذا الخيارح نيعتب هذا مريدا عند ااتخدام "التم ي
التلقائم" ااه يمنظك مساحة عمل أكب قليال.
استخدام الضغط
حدو هذا الم بع لتمكين الضغط أثناء ع ض ا ة الكمبيوت العميلح ات ه أيضا حالة م بع االختيار هذا فم عالمة
التبويا "عام".
الخلفية
حدو هذا الم بع ذذا كنت ت يد ذظهار خلرية الكمبيوت العميل أثناء الع ضح عاوة ما يكو هذا الخيار قيد ذيقاف
التشغيل لتظسين ااواء ،نلذا فمن المتوقع تأث ا عة تظديث الشا ة عند تظديد هذا الخيار.
تعتيم شاشة الكمبيوتر العميل
يقوم هذا الخيار بتمكين التظكم من تعتيم ا ة الكمبيوت العميل فم أي من أنضاع الع ض.
مالحظة :هذه الخاصية غي متوف ة علد أقهزة الطالب التم تستخدم ا ام التشغيل  Windows 8أن أحدثح
اجتياز الفيديو
يمكن ذعداو أواء ع ض أقهزة التظكم بااتخدام" اقتياز الريديو"ح لن يقوم ب اامج التظكم بع ض تظديثات ا ة
الكمبيوت العميل ذذا تم ذق اء تظديث الحإ لناحية من الشا ةح ي وي تظديد هذا الخيار ذلد ع ض كافة تظديثات
ا ة الكمبيوت العميل علد التظكم.
حافظة تلقائية
عند تمكينه ،يوف أا ع نايلة لنسخ البيااات .ااتخدم مراتيح التشغيل الس يع ) (Ctrl-C & Ctrl-Vللنسخ التلقائم
من نذلد الظاف ة علد كل من قهازي المعلم نالطالا .
الوضع االفتراضي
عند ع ض كمبيوت عميل ،يتم بدء الع ض فم "نضع المشاركة" افت اضياح ذذا كنت ت يد بدء الع ض بط يقة
أخ ى ،فقم بتغيي النمط من القائمة المتوف ة.
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حجم الذاكرة
يتضمن "التظكم لر " NetSupport Schoolذاك ة لتظسين ااواء الشاملح يبلغ حجم الذاك ة ما بين  1ميغابايت ذلد
 16ميغابايت نيتم تخ يص ذاك ة منر لة لكل كمبيوت عميل قيد االت الح ذذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات تستخدم
الكثي من ال ور النقطية علد الكمبيوت العميل ،فقم بزياوة حجم الذاك ة لتظسين ااواء.
أقصى عمق لأللوان
يمكن تقييد عمإ االوا التم يتم ذراالها أثناء االت ال بكمبيوت عميلح نيتم هذا اام لتقليل االزوحام بين الكمبيوت
العميل نالتظكمح
تغيير خطوطDOS
ااتخدم م بع الظوار هذا لتظديد الخط الم او ااتخدامه أثناء ع ض ا ات  DOS.ايتم هذا من م بعات
الكمبيوت ات العميل لر  Windowsالتم تقوم بتشغيل ملء الشا ة لر  DOS.يستخدم  Windowsمجموعة أح ف
راومية لع ض ا ات  DOS.كلما كاات الدقة التم يتم تشغيل  Windowsبها أعلد ،يجا زياوة حجم الخط
المعين للظ ول علد تمثيل وقيإ لشا اتDOS.
تغيير الخطوط اليابانية
ااتخدم م بع الظوار هذا لتظديد الخط الم او ااتخدامه أثناء ع ض ا ات  DOSاليابااية.
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عالمة إعدادات لوحة المفاتيح/الماوس

تخطيط لوحة المفاتيح
حدو ذحدى تخطيطات لوحة المراتيح من القائمة المتوف ة الاتخدامها علد التظكم أثناء االاتع اضح تقوم هذه
التخطيطات بتعيين المراتيح علد التظكم ذلد المراتيح علد مظطة عمل الكمبيوت العميلح ذذا كا الكمبيوت العميل
نالتظكم يستخدما ارس مخطط لوحة المراتيح ،فيجا تظديد لوحة مفاتيح غير معينة من القائمة.
مفاتيح التشغيل السريع
توف مراتيح التشغيل الس يع ط يقة لل قوع ذلد ناقهة المستخدم المخرية أثناء قيامك بع ض كمبيوت عميل فم
نضع " ا ة كاملة"ح ذذا كاات وقة الشا ة علد الكمبيوت العميل أقل مما هم عليه فم التظكم ،فيمكنك ببساطة النق
علد زر المانس فم منطقة خارج "ذطار االاتع اض" إليقاف ع ض "ذطار االاتع اض "م ة أخ ىح حدو
الم بعات الموقووة فم هذه المجموعة لتظديد المراتيح المستخدمة كمراتيح تشغيل ا يع .
ذذا كنت تستخدم لوحة مراتيح ال تدعم مراتيح التشغيل الس يع الثالثية ،اخت الخيار مراتيح التشغيل الس يع الثنائية فقط
كمراتيح اخت ار .
سرعة التمرير التلقائي
يمكن للتظكم القيام تلقائيا بالتم ي بين المظتويات عند تظ يك المانس بجوار حواف اإلطار أثناء ع ض ا ة
كمبيوت عميلح ي وي ضبط عناص التظكم بالتم ي ذلد تعيين الس عة التم يتم التم ي بها ،من عدم الظ كة تماما
ذلد أق د ا عة.
فترة التمرير
يمكنك تغيي المهلة الزمنية قبل تنشيط التم ي فم حالة تمكين "التم ي التلقائم"ح ذذا كنت ت يد قيام الع ض بالتم ي
بمج و نقوو المانس بجوار حافة الشا ة ،فقم بتظ يك يط التم ي ااحية أقل.أما ذذا كنت ت يد فت ة أكب قبل
ا يا مرعول" التم ي التلقائم" ،فظ ي يط التم ي ااحية أقصى.
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فترة الماوس
يسمح لك ضبط فت ة تأخي المانس بتقليل المعدل الذي تم به ذراال تظديث المانس من التظكم ذلد الكمبيوت العميل
التم ي ااحية غير محدود لتقليل المعدل نالظراظ علد ع ض
تظكم م
أثناء التظكم أن المشاركةح ح ي عن
النطاو الت ووي أن ااحية أقل للظ ول علد أفضل ااتجابة من المانسح يعتب هذا اام مريدا مع الطلا الهاترم أن
بكات االت ال ذات الس عات البطي ة قدا.
تعطيل تزامن غلق األرقام
حدو هذا الخيار ذذا كنت تستخدم كمبيوت مظمول كجهاز تظكم لضما توافإ الوي لوحات المراتيح مع لوحات مراتيح
أقهزة الكمبيوت القيااية .
تحديث اإلعداد القياسي
حدو هذا الم بع لتظديث اإلعداو المظدو حاليا.
إعدادات ملفات اإلعادة
تتيح ميزة "ملرات اإلعاوة" للمعلم تسجيل أاشطة الشا ة نق اءتها نالتم تظدث علد مظطة عمل الطالا أثناء التظكم
فيها عن بُعد أن ااتع اضهاح

تسجيل ملفات اإلعادة
حدو هذا الخيار لتمكين تسجيل ملرات اإلعاوة.
تضمين الصوت
باإلضافة ذلد الشا ة ن المانس ن لوحة المراتيح ،يمكنك تسجيل صوت الميك نفو الخاص بالمعلم ،فد حالة ضبط
الجهاز إلاتخدام ال وت .
قم بإختيار هذا الم بع للتمكين.
مالحظة :ال يمكن تسجيل صوت اطح المكتا ،الموايقد نذلخ.
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ضع في بداية أسماء الملفات اسم الكمبيوتر العميل
للتع ف علد كل ملف ذعاوة ،يتم نضع اام الكمبيوت العميل أمام اام الملف مع تاريخ التسجيل ننقتهح فم المقابل
لذلك ،ايتم تسمية الملف بالتنسيإ  00000001.rpfعند ذلغاء تظديد هذا الم بع.
في المجلد:
تظديد المكا الذي يجا تخزين ملرات اإلعاوة فيه.
إعدادات الصوت
توف صرظة الخ ائص هذه خيارات اإلعداو الاتخدام الدعم ال وتم.
يمكن ذعداو "ذعداوات ال وت" بط يقتين:
1ح لتطبيإ اإلعداوات علد كافة قلسات عمل الكمبيوت العميل ،اخت { عرض{}اإلعدادات الحالية – عالمة التبويب
"الصوت }"من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم".
2ح لتطبيإ اإلعداوات علد قلسات عمل كمبيوت عميل ناحد ،اخت { عرض{}عالمة التبويب "إعدادات عرض
الكمبيوتر العميل }"من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم".

حجم الصوت
مستوى البدء  -حسااية الميك نفو
الميك نفو  -حجم صوت الميك نفو
السماعة  -حجم صوت السماعات
اختبار
حدو هذا الم بع الختبار اإلعداوات أعاله.
تمكين
تشغيل  -تشغيل ال وت
ذيقاف تشغيل  -ذيقاف تشغيل ال وت
تظدث  -تعيين صوت التظكم لوظيرة التظدث فقط
232

NetSupport School 14.00

ااتماع  -تعيين صوت التظكم لوظيرة االاتماع فقط
ي وي تظديد أزرار "تغيي تنسيإ النقل" ذلد السماح بتغيي تنسيإ النقلح ااتخدم فقط المستوى المطلوب للجووة
المقبولة يمكن أ ت ث ذعداوات "الجووة العالية" علد أواء تظديث الشا ة.
إعدادات نقل ملفات المعلم
يمكنك ذعداو ذعداوات "اقل الملرات" فم ب اامج  NetSupport School.من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم" ،اخت
{عرض{}اإلعدادات الحالية – عالمة التبويب "نقل الملفات "}.نهنا يمكن تغيي الط يقة التم يتم ع ض
المعلومات بها نتعيين ميزات ااما مثل التأكيد قبل ذق اء عملية ضارة.

خيارات العرض
عرض ملفات النظام/المخفية
حدو هذا الم بع لع ض كافة الملرات ذات امات ملرات الن ام نالملرات المخريةح هذا الخيار غي مظدو
عرض تفاصيل الملف
حدو هذا الخيار لع ض عدة أعمدة معلومات لكل ملف فم القائمةح تع ض هذه ااعمدة معلومات عن حجم الملف
نتاريخ التعديل نالسمات ناام الملف الق ي ح يمكنك التبديل بين هذه الظالة نحالة اام الملف فقط بااتخدام أزرار
امط القائمة فم ناقهة المستخدم لنقل الملرات.
عرض اسم الملف فقط
حدو هذا الخيار لع ض أاماء الملرات فقط فم قوائم الملراتح بسمح لك هذا الخيار بع ض المزيد من الملرات فم نقت
ناحد أكث منه مع تراصيل الملفح يمكنك التبديل بين هذه الظالة نحالة "تراصيل" ،بااتخدام أزرار امط القائمة فم
ناقهة المستخدم لنقل الملرات.
تأكيد
عند ذق اء عمليات هامة علد الملرات مثل حذف مجلد أن ملف ،يمكنك تعيين التظكم للقيام بع ض م بع حوار
"تأكيد"ح نبهذا يتم منع الرقدا العارض للبياااتح ذذا كنت ملما بواقهة المستخدم ،فيمكنك ذيقاف تشغيل هذه الخيارات
علد حسا الظاقةح يتم تشغيل كافة ذعداوات التأكيد افت اضيا.
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نسخ مجلد
قيام المستخدم بتأكيد اسخ بنية مجلد.
حذف مجلد
قيام المستخدم بتأكيد حذف بنية مجلد.
الكتابة على الملف
عند تظديد هذا الخيار ،ايتم ع ض م بع حوار تأكيد قبل الكتابة علد ملف موقوو .نمع ذلك ،عند عدم تظديده،
اتسم راالة التأكيد فم ال هور ذذا كا ايتم الكتابة علد ملرات ا ام أن مخرية.
حذف ملف
ع ض م بع حوار تأكيد قبل حذف ملف أن أكث .
استخدام" سلة المحذوفات" لعمليات الحذف المحلي)عند توفرها(
ايتم ذراال قميع الملرات المظذنفة من اللوحة المظلية ذلد "الة المظذنفات" ،نهذا الخيار قيد التمكين افت اضيا.
استخدام الضغط
حدو هذا الخيار لتمكين ااتخدام الضغطح أثناء االت ال مع كمبيوت عميل ،اواء أكا بغ ض عملية اقل ملرات أن
قلسة مظاوثة أن ع ض ،يتم ضغط البيااات الجاري ذراالها أن تلقيهاح كما يتم توفي ناائل ااما مثل تشري
البيااات.
نقل ملفات دلتا
عند تطابإ تراصيل (الوقت نالتاريخ نالظجم) ملف م در مع ملف موقوو فم مجلد نقهة أثناء اقل الملرات مع
تمكين "اقل ملرات ولتا" ،فمن المرت ض أاه ارس الملف ،نلذا ال يتم اقله.
)األفضلية( أثناء العرض أيضًا
أثناء اقل الملرات مع ع ض ا ة كمبيوت عميل فم ارس الوقت ،تتأث العمليتا ببعضهما البعاح يمكنك تقليل
تظكم يط التم ي ذلد اليسار
أفضلية عملية اقل الملرات لت بح عملية الع ض أكث فعالية نالعكسح ح ي عن
إلعطاء عملية اقل الملرات اافضلية ااعلد أن ذلد اليمين إلعطاء عملية ع ض الكمبيوت العميل اافضلية ااعلدح
يتم تجاهل هذا اإلعداو ،أثناء عدم ع ض كمبيوت عميل.
غلق شريط التقدم تلقائيا عند انتهاء النسخ
ذغالو م بع حوار يط اقل الملرات تلقائيا عند اإلكمالح قم بإلغاء تظديد هذا الخيار ذذا أروت مشاهدة اتائج اقل
الملرات.
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إعدادات خيارات المعلم
يمكنك ضبط اإلعداوات االفت اضية لألالوب الذي تعمل به نظائف تعتيم ا ة الكمبيوت العميل نالظ ول علد
االام نالقرل نمظاوثة الطالا من القائمة المنسدلة "ذطار التظكم "{عرض}{اإلعدادات الحالية – عالمة التبويب
"خيارات"}.

عرض أسماء المستخدم للطالب
حدو هذا الخيار الات قاع اام الدخول الخاص بكمبيوت عميل نع ضه علد "ذطار التظكم" عند القيام بالوظيرة "
تسجيل طالا ".
استرجاع اسم دخول الطالب عند إنجاز وظيفة "احصل على االسم"
حدو هذا الخيار الات قاع اام الدخول الخاص بكمبيوت عميل نع ضه علد "ذطار التظكم" عند ذاجاز نظيرة
"اح ل علد االام".
عرض صور الطالب من الغرف الدراسية لـGoogle
ذذا كنت تتكامل مع الغ ف الدرااية لر  Googleنتوقد صورة م تبطة بظساب الطالا ،فيمكنك اختيار ع ض
ال ورة ك مز للطالا فم نحدة تظكم المعلم.
قطع االتصال الساكن
ذذا تم قطع ات ال كمبيوت عميل ون ق د من التظكم أثناء قلسة عمل ،فست ه مطالبة علد قهاز المعلم .اخت هذا
الخيار لتعطيل هذا التظذي .
إعادة اتصال الطالب تلقائ ًيا
تأكد من ذعاوة ااضمام أقهزة الطالب ذلد قلسة عمل بعيدة مبا
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عند الخروج
حفظ محفوظات الطالب
عند قيام المعلم  CSVحدو هذا الخيار لظرك مظروظات الكتابة نالطباعة نالتطبيقات ناإلات ات تلقائيا ذلد ملف
.بإيقاف التشغيل
حفظ محفوظات الويب الخاصة بالطالب إلى يومية المعلم
اوف يظرك هذا الخيار مظروظات الطالا تلقائيا ذلد يومية المعلم عند ذغالو ب اامج المعلم.
إظهار الرموز لمواقع الويب المحظورة
با
صابمواق اعاالويباالمحظورة.اإذااكانالديكاالعدي ادامنامواق اعاالوي ا
باالخا ا
ضارم ازاموقعاالوي ا
افتراضيًاا،ايتماعر ا
جاإلىاتعطيلاهذهاالرموز ا،الذلكاالاتفرطافيااستخ ادا اماموار اداWindowsا.
المحظورة،افق اداتحتا ا
عرض شريط أدوات المعلم عند التصغير
عند ت غي ب اامج المعلم ،ايتم ع ض يط أونات المعلم ،حيث يوف الوصول ذلد ميزات ب اامج NetSupport
Schoolال ئيسيةح قم بإلغاء تظديد هذا الخيار لتعطيل هذا اام .
عرض مهام الطباعة النشطة
ع ض أي مهام طباعة اشطة فم قميع ط و الع ض.
عرض مستوى تنبيه المستخدم
يمكن للطالب ذراال تنبيه من يط أونات الطالا ،اوف يتغي لو رمز الطالا علد قهاز المعلم بناء علد اوع
التنبيه الم الح يتيح لك هذا الخيار من ع ض تلك التنبيهات أن ذخراءها.
عرض حالة البطارية والشبكة الالسلكية
يمكنك اختيار ع ض كل من حالة البطارية نالشبكة الالالكية نع ض مستوى البطارية فقط عند االاخراض أقل من
%.10
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إعدادات واجهة مستخدم الطالب

تذكر اسم المستخدم/الدخول للطالب
حدو هذا الخيار لظرك اام المستخدم/الدخول للطالا فم قائمة "الكمبيوت ات العميلة المع نفة".
عرض الصورة عند قفل الماوس ولوحة المفاتيح
ع ض صورة بكامل الشا ة علد ا ة الكمبيوت العميل عند قرل لوحة المراتيح نالمانس الخاص به .يمكن ااتبدال
ال ورة االفت اضية لر  NetSupport Schoolب ورة من اختياري بتظديد موقع الملف فم م بع الظوار" منسإ
ذعداو الكمبيوت العميل – ذعداوات الطالا المتقدمة"
كتم الصوت عند قفل الماوس/لوحة المفاتيح أو تعتيم الشاشة
ايتم كتم ال وت علد أقهزة الطالب عند قرل المانس/لوحة المراتيح أن تعتيم الشا ة.
محادثة طالب إلى طالب
حدو هذا الخيار لتمكين الطالب من بدء قلسة عمل" مظاوثة مجموعة" مع الطالب اآلخ ين المت لين.
قفل/فتح
عند ااتخدام نظيرة "قرل"،يتم قرل لوحة المراتيح نالمانس الخاص بالطالا افت اضياح نمع ذلك ،فقد ت يد فم بعا
ااحوال تمكين الطالا من ااتخدام لوحة المراتيح نالمانس الخاص به.
حدو الم بع(ات) المنااا أن قم بإلغاء تظديده علد حسا الظاقة.
مالحظة:يجا تظديد الم بعين عند ااتخدام الخيار "تعتيم الشا ة عند قرل لوحة المراتيح نالمانس".
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إعداداتTutor Assistant

ضبط اإلعداوات الخاصة بب اامج  Tutor AssistantلرNetSupport School.
معرف/اسم المعلم
االام الذي ي ه علد ب اامج  Tutor Assistant.ي وي اختيار ’مخ ص‘ ذلد السماح بإوخال االام الذي ت يده
للمعلم.
حالة النظام
ع ض حالة الن ام الظاليةح يمكنك بدء الن ام أن ذيقافه من هذا الخيار.
بدء النظام عند بدء برنامج المعلم
ايبدأ الن ام تلقائيا عند بدء ب اامج المعلم.
عنوان الشبكة الحالي
عنوا الشبكة الخاصة بالمعلم.
منفذ االتصال
أوخل رقم المنرذ .المنرذ االفت اضم هو .37777
كلمة مرور االتصال
أوخل كلمة الم نر التم اوف يستخدمها مساعدن المعلم ) (Tutor Assistantلالت ال بالمعلم.
إظهار كلمة المرور
ع ض كلمة م نر االت ال.
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المساعدون المعتمدون
قائمة المساعدين المعتمدين ) (Tutor Assistantsالمخولين باالت ال بالمعلمح يمكن ذزالة أن ذلغاء تخويل
المساعدين من هنا.
المساعدون المنتظرون لالعتماد
قائمة مساعدي المعلم المنت ين لالعتماو باالت ال بالمعلمح ااق فوو ’ت خيص ‘لمنح الموافقة للمساعد.
االعتماد التلقائي
ايتم اعتماو مساعدي المعلم ) (Tutor Assistantتلقائيا بمج و ذوخال كلمة الم نر ال ظيظة.
االعتماد التفاعلي
ايكو علد مساعدي المعلم ااتخدام االعتماو اليدني لالت ال بالمعلم.
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إعدادات رئيس المجموعة
عند العمل مع مجموعات مع فة من الكمبيوت ات العميلة ،يمكن للتظكم تعيين حالة "رئيس المجموعة" لعضو معين
من المجموعة.

تمكين رؤساء المجموعات
تمكين نظيرة رئيس المجموعةح
عرض اتصاالت رئيس المجموعة المرئية
يمكن ع ض ات االت رئيس المجموعة الم ئية بما يسمح لك بمشاهدة ال ابط بسهولة بين رئيس المجموعة نالطالب
فم قميع ط و الع ض.
يتم تمكين ميزات "رئيس المجموعة" افت اضيا لكن يمكن ذزالتها عن ط يإ ذلغاء تظديد الم بعات المناابة.
وظائف
تسمح لك بتظديد الوظائف المتوف ة ل ئيس المجموعةح
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إعدادات يومية المعلم
تتوف اليومية للسماح بتخزين المعلومات ال ئيسية للدرس فم ملف بتنسيإ PDFح نيمكنك ااتخدام تلك الخيارات
لتخ يص ذعداوات اليومية المخزاة علد قهاز المعلمح نلتخ يص تلك اإلعداوات الخاصة بيومية الطالا ،اخت
{ابدأ}{الب امج{}NetSupport Schoolمنسإ ذعداوات  - NetSupport Schoolاليومية}ح

تمكين يومية الطالب
تنشيط اليومية للطالبح
تمكين يومية المعلم
فم حالة التمكين ،ايتم تخزين اسخة من اليومية لكم يستع ضها المعلمح
إعدادات المعلم
الهوامش (مم)
عند الض نرة ،يمكنك ضبط الهامش العلوي نالسرلم ناايس ناايمن لليوميةح
حجم الورقة
حدو خيارات حجم الورقة المطلوبة ليومية الطالاح
حجم الخط (نقاط)
حدو حجم الخط الم او ااتخدامه فم اليوميةح
جودة صور )100-0( Jpeg
يسمح لك بضبط قووة ال ور فم اليومية ،تم ضبطها ذلد  75افت اضياح
مجلد اليومية
تظديد المكا الذي ت يد تخزين يومية الطالا فيه.
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شعار اليومية
يسمح لك بإضافة صورة ات ه أعلد اليوميةح
إعدادات شريط أدوات الطالب
ضبط ذعداوات يط أونات الطالاح

تمكين شريط أدوات الطالب
تمكين يط أونات الطالاح
إظهار شريط األدوات دو ًما
يمكنك ضبطه بظيث يكو م ئيا وائما فوو ا ة الطالا أن لإلخراء التلقائمح
خيارات شريط األدوات
حدو الخيارات التم ايتم ع ضها علد

يط أونات الطالاح
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إعدادات العرض
تسمح لك الميزة "ع ض" بع ض ا ة المعلم ذلد ا ة كل أن بعا أن أحد الطالب .نمنها ،يمكنك ضبط
اإلعداوات الخاصة بأحد الع نض.

تصريف الشاشة
أفضل نايلة مع  NetSupport Schoolنأكث ها فعالية اللتقاط بيااات الشا ة هو ربط ب اامج تشغيل الريديو
لمظطة العمل الجاري ااتع اضها .نمع ذلك ،قد تكو هناي حاالت ال تعمل فيها هذه الوايلة ا ا لتجانز بعا
التطبيقات ب اامج التشغيل .نفم هذه الظاالت ،يمكنك تمكين الوضع’ت يف الشا ة‘ اخذ لقطة من الشا ة .نعلد
ال غم من التأثي الكبي علد الشبكة ،ذال أاه ايوف علد ااقل تمثيال وقيقا لشا ة الكمبيوت العميل.
أقصى عمق لأللوان
يسمح لك بتظديد عمإ اللو ااق د عند الع ض للطالبح ايتم ضبط هذا الخيار بدقة ( 256م ترع) لو افت اضياح
عرض مفاتيح التشغيل السريع
لضما ظهور كافة اإلق اءات التم قام بها المعلم للطالب أثناء ع ض ،يمكن تمكين ااتخدام مراتيح التشغيل الس يع .
ايتم ع ض أي مجموعة مراتيح يستخدمها المعلم ،مثل  CTRL+Vفم بالو علد ا تم المعلم نالطالا .
إرسال خطوط فعلية
لكم يتم تقليل حجم البيااات الجاري ذراالها أثناء مشاركة معلومات من هذا النوع ،يقوم NetSupport School
بتم ي معلومات الخطوط حسا الم قع .ت قع مظطة العمل الهدف ذلد تعيينات الخطوط الداخلية الخاصة بها
إليجاو التعيين المطابإ المنااا للتعين الذي تم ذراالهح نفم مع م الظاالت ،اتتوف ارس الخطوط ،لكن ذذا نقدت
حاالت مخالرة لهذه الظالة ،فيمكنك ذراال المعلومات بالكامل .اخت هذا الم بع للتمكين.
تطبيق حظر اإلنترنت على جهاز المعلم أثناء العرض
السماح للمعلم بالوصول ذلد مواقع الويا الموقووة فم "قائمة المواقع المسموحة" فقط نمنع ع ض مواقع الويا
غي المناابة ذلد الطالب أثناء الع ض.
تعطيل دعم اللمس على جهاز الطالب أثناء العرض
ذذا كا الطالب يستخدمو أقهزة تعمل باللمس ،فقد ت غا فم تعطيل وعم اللمس أثناء ذق اء الع ضح
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وحدة االختبارات
تعد نحدة اختبارات  NetSupport Schoolأواة مساعدة قوية تمكن المعلم من ت ميم االختبارات ناالمتظااات بأقل
ة تشمل أا لة ا ية نم ورة نفيديو
مجهووح تشمل م مم اختبارات بديهم يسمح للمعلم بإعداو اختبارات مخ
نصوتح نبمج و ذكمال الطالب المظدوين االختبار فم المظدو مسبقا ،يتم تجميع النتائج تلقائيا نرصد الدرقات لها
نتقديمها للمعلمح
تتوف المكواات التالية فم نحدة االختبارات:
مصمم االختبارات
يتم تشغيله من مجموعة ب اامج NetSupport Schoolح يتم ااتخدام "م مم االختبارات" إلاشاء ااا لة ناالختباراتح
وحدة التحكم باالختبارات
يتم تشغيلها من واخل ب اامج  ،NetSupport Schoolتستخدم "نحدة التظكم باالختبارات" لتشغيل االختبار المطلوب
علد مظطات عمل الطالب المظدوة ،نم اقبة التقدم نتجميع النتائجح
مشغل االختبارات
يتم تشغيل هذا المكو علد مظطة عمل الطالا ،يتم تظميلها تلقائيا عند تشغيل الطالا الختبارح
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بدء مصمم االختبارات
يعتب "م مم االختبارات لر  "NetSupport Schoolهو الواقهة ال ئيسية لر-:
• ذاشاء ااا لة
• ذاشاء االختبارات/االمتظاااتح
• صيااة ااا لة ناالختبارات المخزاةح
• توفي نصول المستخدم ذلد الم ممح
مالحظة:

تتم ذوارة عمليات تظديد المشاركين نتشغيل االختبارات علد أقهزة الطالب نتسجيل اتائج االختبارات
واخل ب اامج "المعلم لر "NetSupport Schoolح اا نحدة التظكم باالختبارات لمزيد من المعلوماتح

بدء مصمم االختبارات
1ح اخت {ابدأ}{الب امج}{{}NetSupport Schoolم مم االختبارات لر }NetSupport Schoolح علد
ااقهزة التم تعمل بن ام  ،Windows 8ااق بزر المانس اايمن فم ا ة ’البدء‘ ناخت ’قميع
التطبيقات‘ أارل الشا ةح ااق فوو ال مز ’م مم االختبارات لر ‘NetSupport Schoolح
أن،
حدو {مدراة}{م مم االختبارات} من القائمة المنسدلة إلطار الوحدة الرنية للمعلمح
أن،
عند الع ض ،ااق فوو ال مز "م مم االختبارات" علد يط أونات الوحدة الرنية للمعلمح
2ح ات ه ا ة الدخول ذلد "م مم االختبارات"ح أوخل اام المستخدم نكلمة الم نرح

مالحظة :يوف ب اامج  NetSupport Schoolنصول المس ول للدخول ذلد الم مم انل م ة (اام المستخدم:
 adminنكلمة الم نر )admin :لكن يمكنك ذضافة مستخدمين ذضافيين
1ح عند البدء ،يمكنك الدخول ذلد الم مم فم نضع من اثنين ،مظ ر ااا لة أن مظ ر االمتظاااتح حدو ال مز
المناااح بمج و الدخول ذلد الم مم ،يمكنك التبديل بسهول بين الوضعينح
2ح اي ه اإلطار ال ئيسم للوضع المظدوح
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محرر األسئلة
مظ ر ااا لة هو الواقهة ال ئيسية إلاشاء ااا لة نذوارتهاح يتوف لك االختيار من تنسيقات ااا لة نموارو ذضافية
مثل ال ور نق اصات الريديو نال وت يمكن تضمينها فم ااا لةح
يوف "ذطار المظ ر" عدو من خيارات القوائم ن يط ااونات تمكنك من ذاشاء ااا لة نتظ ي ها نذوارتهاح لتسهيل
التنقل ،تم ا و ااا لة المخزاة فم ج ة ااتع اض يقوم المستخدم بتع يرها يمكن ف زها حسا الموضوع أن اوع
الس ال أن الم لف أن مستوى ال عوبةح

شريط القوائم
يتضمن " يط القوائم" السلة من القوائم المنسدلة نالتم يمكن ااتخدامها فم الوصول ذلد أونات "مظ ر ااا لة"
المتنوعة نأونات اإلعداوات المساعدةح
ملف
تمكنك من التبديل ذلد ذطار مظ ر االمتظااات أن ااتي او/ت دي البيااات أن الخ نج من الم مم ،أن ذاهاء التطبيإح
إدارة
ذاشاء ااا لة أن تظ ي ها أن حذفها نذوارة الموارو الداعمة المتنوعة مثل ال ور نق اصات الريديو نال وتح
مسؤول
يستخدم بشكل أااام إلاشاء تراصيل المستخدم نصيااتهاح
استعراض
ع ض يط ااونات "ذطار المظ ر" ن

يط الظالة أن ذخراؤهماح

تعليمات
ع ض ملرات التعليمات الخاصة بالب اامجح
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شريط األدوات
يتضمن يط ااونات اخت ارات للعديد من المهام المستخدمة م ارا مثل "ذاشاء" ن"تظ ي " ن"حذف ااا لة"ح
فرز حسب
تتيح ت تيا مظتويات ج ة االاتع اض حسا الم لف أن مستوى ال عوبة أن اوع الس ال أن العنوا ح
استعراض الشجرة
ع ض تراصيل العنانين نالمواضيع التم تم ذاشاؤها نااا لة المخزاة واخل كل مجموعةح
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إنشاء أسئلة
عند ذاشاء ا ال ،يمكنك تطبيإ أحد ثمااية أاماط مختلرة بدء بالس ال ذي االختيارات المتعدوة حتد ااا لة التم
تتضمن ق اصات فيديو نصوتح اي ه معالج لكل اوع ا ال ي دي خالل العمليةح توقد عملية من ثالث م احل
بالنسبة لمع م ااا لة ،نخمس م احل لألا لة التم تتضمن راومات تسميات ا يةح
اإلق اء ال ئيسم إلاشاء ا ال هو:
• أوخل الس ال أن العبارات نالخيارات /اإلقابات ذات ال لةح
• ذذا لزم ،قم بتضمين الموارو المساادة مثل ال ورة نق اصات الريديو نال وتح
• قم بتخزين الس ال نأضف أي مالح ات للم لفح
إلنشاء سؤال:
1ح اخت {ذوارة}{ذاشاء ا ال} من القائمة المنسدلة فم ذطار مظ ر ااا لةح
أن
حدو "ذاشاء ا ال" من يط ااونات "مظ ر ااا لة"ح
2ح اي ه م بع الظوار "ذاشاء ا ال"ح

3ح حدو اوع الس ال المطلوبح
4ح اي ه "معالج ذاشاء ا ال" لنوع الس ال المظدوح
مالحظة :يمكن أيضا ذاشاء ااا لة فم مظ ر ااا لة أثناء ذاشاء امتظا ح
أنواع األسئلة الثمانية هي:
متعدد االختيارات
يجا علد الطالا اختيار اإلقابة ال ظيظة من قائمة من أربعة اختياراتح
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سحب النصوص وإفالتها
يجا أ يظانل الطالب ذكمال العبارة بإضافة كلمة أن قملة من البدائل المتوف ةح
سحب الرسومات وإفالتها
يجا علد الطالب مطابقة ال ورة مع العبارة المناابةح
قائمة االختيارات
يتم تقديم أربعة أا لة للطالب نيجا عليهم تظديد اإلقابة ال ظيظة من القائمة المنسدلةح يمكنك ذوراج ذقابات
‘خاوعة’ ذضافية ذلد القائمةح
تسمية رسومية
تقوم بتوفي صور للطالب تظتوي علد اواح متنوعة تم نضع عالمات عليهاح نيجا علد الطالا تسمية كل ااحية
بشكل صظيحح
صواب أو خطأ
يتم توفي عبارة للطالب نيجا عليهم تق ي ما ذذا كاات صظيظة أن خاط ةح
صح أو خطأ متعدد
يتم تقديم عبارات للطالب نيجا عليهم تق ي ما ذذا كاات صظيظة أن خاط ةح
ترتيب العناصر
يجا علد الطالب نضع ااربع ذقابات علد الس ال فم الت تيا ال ظيحح
مالحظة:
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بالنسبة لألا لة خالف ااا لة متعدوة االختيارات ،يمكن للطالب الظ ول علد أربع اقاط علد ااكث
بناء حسا عدو اإلقابات ال ظيظة التم يظ زناهاح
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متعدد االختيارات
يظدو الطالب اإلقابة ال ظيظة من قائمة من أربع احتماالتح
الم حلة اانلد من ثالث م احل لتعيين الس ال متبوعا باإلقابة ال ظيظة من ثالث ذقابات خاط ةح عند تشغيل
الس ال علد أقهزة الطالب ،يتم ت تيا اإلقابات عشوائياح

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
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سحب النصوص وإفالتها
يتم تقديم أربع عبارات مكتملة قزئيا للطالاح يجا علد الطالا ذكمال العبارة بسظا الكلمة أن العبارة المناابة من
القائمةح
الم حلة اانلد من ثالثة ،يتم ذوخال ذر اوات للس ال مع ااربع عباراتح فم كل عبارة ،حدو بااتخدام المانس
الكلمة أن الجملة التم ت يد أ يقوم الطالب بسظبها نذفالتها ،مع النق علد ’وضع إجابة‘ عند االاتق ار علد اص
صظيحح عند تشغيل الس ال علد أقهزة الطالب ،يتم ذزالة ااربعة عناص المظدوة من العبارات نيتم ت تيبها
عشوائياح

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
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سحب الصور وإفالتها
يتم تقديم أربع عبارات أن أا لة نمجموعة من ال ور للطالاح نيجا علد الطالا مطابقة ال ورة مع العبارة
ال ظيظةح
الم حلة اانلد من ثالثة ،يتم ذوخال ذر اوات مع ااربع عبارات أن قملح نمع كل عبارة تقوم بإضافة ال ورة
المناابةح ااق علد "ت رح" للبظث عن ال ورح ات ه قائمة ال ور المخزاة حاليا فم قاعدة بيااات ال ورح حدو
ذما ال ورة الموقووة أن ااتورو صورة قديدةح ااق علد "ااتخدام" لتطبيإ ال ورة علد الس الح
عند تشغيل الس ال علد أقهزة الطالب ،يتم ت تيا ال ور ااربع عشوائيا أارل الشا ة نيقوم الطالب بسظا
ال ور نذفالتها قااا العبارة المناابةح

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
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قائمة اختيارات
يتم توفي أربع عبارات للطالا ،مع كل عبارة قائمة منسدلة متضمنة اختيار من ذقابات مظتملةح نيجا علد الطالب
اختيار اإلقابة ال ظيظة من القائمةح
الم حلة اانلد من ثالثة ،يتم ذوخال ذر اوات مع ااربع عبارات أن قملح نمع كل عبارة ،يتم ذوخال اص اإلقابة
ال ظيظةح يمكنك ذضافة ذقابتين خاط تين ،بمعند أاه عند تشغيل الس ال علد أقهزة الطالب ،مع أي من العبارات
ااربع هناي خيار من ات ذقابات مختلرة مظتملة فم القائمة المنسدلةح

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
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تسمية الصور
يتم تقديم صورة للطالب تتضمن أربع اواحم عليها عالمات ،كل عالمة عليها م بع اص فارغح نأارل الشا ة توقد
أربع تسميات ا ية يجا اظبها ذلد م بع النص ال ظيحح
الم حلة اانلد من الخمسة م احل ،ذوخال الس ال مع أربع تسميات ا يةح حين ذ حدو ال ورة التم يجا علد
الطالب نضع تسمية عليهاح ااق علد "ت رح" للبظث عن ال ورح ات ه قائمة ال ور المخزاة حاليا فم قاعدة
بيااات ال ورح حدو ذما ال ورة الموقووة أن ااتورو صورة قديدةح ااق علد "ااتخدام" لتطبيإ ال ورة علد
الس الح

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
ذذا كاات ال ورة التم اخت تها للس ال الذي من اوع تسمية صورة كبي ة قدا علد منطقة الع ض ،فيمكنك تغيي
حجمهاح
ااتخدم أ طة التم ي لوضع ال ورة واخل منطقة الع ضح لتظديد الجزء المطلوب ،ااتخدم المانس ل ام المنطقة
التم ت يدهاح عند االاتعداو ،اضغط  Enterأن ااق علد "التالم" للمتابعةح
ااتخدم ذطار المعاينة لوضع اإلقابات علد ال ورة ،حدو اوع السهم الذي ت يد ااتخدامه ناخت مخطط اللو
المنااا ااط ’الم ‘ نالخلريةح
1ح
2ح
3ح
4ح

ااظا اهاية كل ’م ‘ للمنطقة ال ظيظة من ال ورةح
ااظا م بع النص ذي ال لة ذلد منطقة مناابةح
الذي ت يد ااتخدامه ناخت لواه نخلريتهح
حدو امط الم
ااق علد "التالم" عند االاتعداوح
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صح أو خطأ
يتم توفي عبارة للطالب نيجا عليهم تق ي ما ذذا كاات صظيظة أن خاط ةح
الم حلة اانلد من ثالثة يتم فيها توفي ذر اوات الس ال ثم ذوخال العبارة التم ت يد ذقابة الطالب عليها نتظديد ما
ذذا كاات العبارة صظيظة أم خاط ةح

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
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ترتيب العناصر
يجا علد الطالب نضع الت تيا ال ظيح لألربع ذقابات علد الس الح
الم حلة اانلد من الثالثة هم نضع الس ال مع أربع ذقابات فم الت تيا ال ظيحح عند تشغيل الس ال علد أقهزة
نذفالته فم الموضع ال ظيحح
الطالب ،ايتم ت تيا ااربع ذقابات عشوائيا نيقوم الطالا بسظا العن

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
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صح أو خطأ متعدد
يتم تقديم عبارات للطالب نيجا عليهم تق ي ما ذذا كاات صظيظة أن خاط ةح
الم حلة اانلد من ثالثة هم ذوخال ذر اوات ااا لة مع أربع عباراتح نبجااا كل عبارة ،اخت ما ذذا كاات
صظيظة أن خاط ة ،نذلك بتظديد الزر المناااح

بمج و ذكمال قزء من المعالج ،ااق "التالم"ح
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إضافة موارد إضافية إلى األسئلة
يمكن تضمين ال ور المساادة فم كل ال ور نق اصات الريديو نال وت فم ااا لةح يجا أ يتم ااتي او ال ور
أنال ذلد قاعدة بيااات موارو  NetSupport Schoolالداخلية نالتم يمكن من خاللها ذضافة أا لةح
يمكنك ذضافة ملرات متعدوة الواائط قديدة ذلد قاعدة بيااات الموارو عند ذاشاء ا ال أن بوااطة تظديد{ذوارة}{ذوارة
الموارو} من القائمة المنسدلة فم ذطار "مظ ر ااا لة"ح
المسار االفت اضم لمنطقة الموارو هو  C:\Program Files\NetSupport School\resourcesلكن يمكنك تغيي هذا
لموقع مختلف ذذا لزمح حدو {مس نل}{ذعداو – عالمة التبويا "ذعداو"} من القائمة المنسدلة فم ذطار "مظ ر
االمتظااات أن ااا لة"ح
مالحظة :كافة تنسيقات ملرات الواائط المتعدوة القيااية معتمدة  jpgن bmpن gifن aviن wavذلخح
لتضمين موارد إضافية في سؤال

1ح حدو اوع المورو المنااا اواء أكا صورة أم صوت أم فيديو نااق علد "ت رح"ح ات ه قائمة
الموارو للنوع المظدوح
2ح ذذا كا الملف المطلوب قد تم ااتي اوه ذلد قاعدة البيااات ،فظدوه فم القائمة نااق علد "ااتخدام"ح
يمكنك معاينة الملرات قبل تظديدهاح
أن
إلضافة صورة قديدة ذلد القائمة ،ااق علد "ااتي او" نت رح للوصول ذلد الملفح عند تظديد الملف ،يمكنك
معاينته للتأكد من أاه الملف ال ظيحح نمن الهام أيضا تضمين نصف منااا لل ورة ،ا ا ااه اي ه فم
قائمة الموارو بدال من اام الملفح بمج و اإلضافة ذلد القائمة ،ااق علد "ااتخدام" إلضافة ال ورة ذلد
الس الح
3ح ااق علد "التالم"ح
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وضع المالحظة
ي وي تظديد هذا الخيار ذلد السماح بإلزام الطالب بااتع اض ملف مورو قبل ظهور الس ال ،نلن يتمكن الطالا من
ااتع اض المورو واخل الس الح نعند تشغيل االمتظا علد قهاز الطالا ،ايتم ذخبارهم بع ض نايطة الس ال م ة
ناحدة فقطح نفم حالة تظديد هذا الخيار ،لن تتمكن من المتابعة حتد يتم ذضافة مورو ذلد الس الح
تفاصيل السؤال
يكمل م بع الظوار "تراصيل الس ال" عملية ذاشاء ااا لةح حدو موقع تخزين ااا لة نذذا ما كنت اتقوم بإضافة أي
مالح ات أخ ى للم لفح

يتم صيااة ااا لة المخزاة فم قاعدة بيااات واخلية school.mdb ،واخل مجلد ب اامج NetSupport Schoolح يع ض
ذطار "مظ ر ااا لة" ااا لة المخزاة فم ع ض الشج ةح يمكنك تخ يص هذا اام طبقا لمتطلباتك بإاشاء
مواضيع ااا لة نالعنانين واخل المواضيعح
يع ض أيضا "م بع الظوار "تراصيل ااا لة" ع ض الشج ة نيمكنك اختيار ذذا ما ت يد ذضافة ا ال ذلد
موضوع/عنوا موقوو أن ذاشاء منطقة قديدةح نيمكن ذضافة اص مساادح
إلضافة مواضيع جديدة
1ح حدو "ذاشاء موضوع" نأوخل االام المناااح ااق علد "موافإ"ح ايتم ذضافة الموضوع ذلد
ع ض الشج ةح
2ح واخل الموضوع ،قم بإاشاء عنوا ح حدو "ذاشاء عنوا " نأوخل ااماح ااق علد "موافإ"ح
3ح يمكن اآل ذضافة معلومات الم لفح ذذا لزم ،فقم بتظ ي الوصف نأضف أي اص مسااد ذضافمح
يمكنك تعيين مستوى لكل ا ال لإل ارة ذلد مستوى صعوبتهح
4ح ااق علد "ذاهاء" لتخزين الس ال نالعووة ذلد م بع الظوار "ذاشاء ا ال"ح حدو ذما اوع الس ال
أن ااق علد "ذغالو" للعووة ذلد ذطار "مظ ر ااا لة"ح
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تحرير أسئلة
يمكن فم أي نقت تغيي مظتوى أي ا ال تم تخزينهح
لتحرير سؤال
1ح فم ع ض ج ة "مظ ر ااا لة" ،حدو الس ال المطلوبح
2ح اخت {ذوارة}{تظ ي ا ال} من القائمة المنسدلة فم ذطار مظ ر ااا لةح
أن
ااق علد ال مز "تظ ي ا ال" فم يط ااوناتح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو الس ال ثم حدو "تظ ي "ح
3ح اوف ت ه الشا ة "تظ ي ا ال"ح حدو عالمة التبويا المناابة لتغيي التراصيل المطلوبةح
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حذف أسئلة
فم الوضع "مظ ر ااا لة" ،يمكن ذزالة العناص المتك رة أن الر يدة من الشج ة حسا مطابقتها لبعا المعايي ح
فيمكن حذف ا ال فقط فم حالة عدم ظهوره فم امتظا ح يمكن حذف عنوا أن موضوع ذذا لم يكن تظته عناص فم
الشج ة ،يظدو "ااتع اض الت تيا" اطاو الظذفح
لحذف سؤال:
1ح فم ع ض ج ة "مظ ر ااا لة" ،حدو الس ال المطلوبح
2ح اخت {ذوارة}{حذف ا ال} من القائمة المنسدلة فم ذطار مظ ر ااا لةح
أن
ااق علد ال مز "حذف ا ال" فم يط ااوناتح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو الس ال ثم حدو "حذف"ح
3ح قم بتأكيد ال غبة فم حذف الس الح
4ح ذذا كا الس ال ي ه فم امتظا  ،فسيتم ع ض راالة تظذي تشي ذلد عدو االمتظااات التم ي ه فيها
الس الح لن تتمكن من حذف الس ال حتد تقوم بإزالة الس ال من االمتظا (االمتظااات)ح
حذف المواضيع والعناوين
عند حذف عنوا أن موضوع ،ايتظقإ الب اامج من نقوو عناص تظته فم الشج ة نحسا "ااتع اض الت تيا"،
فم أي مكا آخ فم الشج ةح
ذذا ظه العن
نعند ت تيبه حسا "اوع العنوا " ،اتوقد حالة تواقد ناحدة فقط من العن ح نبالتالم ،ايتم ذزالة الموضوع ذذا
كا ال يظتوي علد أي أا لة نالعنوا ذذا كا ال يظتوي علد مواضيعح نمع ذلك ،عند الت تيا حسا "اوع
الس ال" ،مثل ،قد يكو هناي عدة حاالت تواقد من ارس العنوا نالموضوع فم الشج ةح ذذا حذفت حاالت التواقد
الخاصة بس ال قغ افيا فقط فم ف ة ااا لة المتعدوة الخيارات ،فسيتم ذزالة هذا الموضوع أن العنوا من الس ال
متعدو الخيارات نليس من أي ف ة أخ ى ت ه فم الجغ افياح
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محرر االمتحانات
يتيح لك "مظ ر االمتظااات" أخذ ااا لة التم قمت بإاشائها مسبقا فم مظ ر ااا لة ننضعها فم امتظا أن اختبارح
يوف "ذطار المظ ر" السلة من خيارات القوائم ن يط ااونات تمكنك من ذاشاء االمتظااات نتظ ي ها نذوارتهاح
كما يع ض أيضا ،فم ع ض الشج ة ،قائمة االمتظااات المخزاة نااا لة المضمنة معهاح نيمكن معاينة كل ا ال
فم ذطارح
شريط القوائم
يتضمن " يط القوائم" السلة من القوائم المنسدلة نالتم يمكن ااتخدامها فم الوصول ذلد أونات "مظ ر
االمتظااات" المتنوعة نأونات اإلعداوات المساعدة.
ملف
تمكنك من التبديل ذلد ذطار مظ ر ااا لة ،نالخ نج من الم مم ،أن ذاهاء التطبيإ.
إدارة
تتوف الخيارات إلاشاء نتظ ي نحذف االمتظااات نتقدي عالمات االمتظا نمعاينة ناش االمتظاااتح ي وي اش
أحد االمتظااات ذلد تجميع ااا لة نالموارو الم تبطة فم ملف مضغوط يمكن الوصول ذليه من نحدة التظكم
باالختباراتح
مسؤول
يستخدم بشكل أااام إلاشاء تراصيل المستخدم نصيااتهاح
استعراض
ع ض يط أونات ذطار المظ ر ن

يط الظالة أن ذخراؤهما.

تعليمات
ع ض ملرات التعليمات الخاصة بالب اامج.
شريط األدوات
يتضمن يط ااونات اخت ارات للعديد من المهام المستخدمة م ارا مثل "ذاشاء" ن"تظ ي " ن"حذف
االمتظااات".
عرض الشجرة
ا و االمتظااات التم تم ذاشاؤها مع ااا لة ذات ال لة.
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تقدير عالمات االمتحان
يسمح لك ’م مم االختبارات‘ بتخ يص ت ميم ا ام تقدي العالمات الذي يمكن تطبيقه علد االمتظاااتح نعند
ذكمال الطالب لالمتظا  ،اتتمكن من م اقعة الكيرية التم تم بها نالدرقات التم ح لوا عليهاح
مالحظة :لتطبيإ مخطط التقدي المتظا  ،يجا ذعداو تقدي عالمات االمتظا أنالح
إنشاء تقدير عالمات االمتحان
1ح حدو {ذوارة}{تقدي عالمات االمتظا } من القائمة المنسدلة فم ’ذطار مظ ر االمتظااات‘ح
2ح اي ه م بع الظوار ’تقدي ورقات اقاط االمتظا ‘ح

3ح

4ح

5ح
6ح

أوخل اام لمخطط التقدي نعين صورة تق ي ح يجا تعيين صور تق ي  ،ت ه بجوار كل تقدي نتعطم م ا
توضيظيا اواء الطالب ،مثل ،تقدي  Aله  4صور بجواره ،نتقدي  Bله  3صور ،ذلخح لتظديد ال ورة المناابة،
ااق فوو ال مز ،اينقلك هذا ذلد قاعدة بيااات ال ور ،حدو صورة موقووة أن قم بااتي او صورة من ملف
مظروظح
مالحظة :يجا أ يكو حجم ال ورة  32×32بكسلح
أوخل ااما لكل اطاو تقدي ح حين ذ يجا اختيار قيمة للنطاو ،مثل ،التقدي  ،%100 - %80 Aنالتقدي %61 B
  %79ذلخح ااق فوو ’ذضافة‘ لتضمين هذا فم مخطط التقدي الظالمحمالحظة :يمكنك ذضافة اص ذضافم فم ’اام النطاو‘ ،ناي ه هذا علد تق ي االختبار ،علد ابيل المثالA ،
عمل رائع!ح  - Dمطلوب بذل مجهوو أكث ح
ااق فوو ’تظ ي ‘ لتعديل أي من التراصيل ن’حذف‘ إلزالة قيمة النطاوح
بمج و ذكمال م بع الظوار ،ااق فوو ’حرك‘ح

يمكنك ااتع اض تقدي ات كل طالا فم ذطار تقاري االمتظاااتح
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إنشاء امتحان
عند االاتهاء من ذاشاء مزيج من ااا لة فم مظ ر ااا لة ،فإ عملية ذضافة تلك ااا لة ذلد امتظا عملية اهلة
نا يعةح
اي دي "معالج االمتظااات" خالل عملية تظديد ااا لة المطلوبة نضبط حد الزمن لالمتظا  ،نااتخدام ا ام تقدي
عالمات االمتظا الخاص بك نتضمين معلومات الدعمح نيمكن ذاشاء أا لة قديدة أثناء العملية أيضاح
إلنشاء امتحان
1ح اخت {ذوارة}{ذاشاء امتظا } من القائمة المنسدلة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
أن
حدو "ذاشاء امتظا " من يط أونات "مظ ر االمتظااات"ح
2ح اي ه معالج االمتظا ح

2ح الم حلة اانلد إلوخال المعلومات المساادة العامة عن االمتظا ح أوخل عنوااا ننصرا لالمتظا ح اخت ما ذذا كنت
ت يد أ يكو االمتظا مظدو الزمن ،حين ذ ،اضبط حد الزمن ،و و:س سح يمكنك ااتخدام ا ام تقدي العالمات
الخاص بك بتظديده من القائمة المنسدلة مخطط التقدي ح حدو ما ذذا كنت ت يد ااتخدام ا ام تظديد الدرقات
االفت اضم (يمكنك تعيين الدرقات الخاصة بك لألا لة فم الم حلة الثااية)ح يمكنك حين ذ ذضافة بعا
المعلومات اإلضافية مثل متواط السن أن مجموعة الر ل المخ ص لها االمتظا ح ااق علد "التالم" عند
االاتعداوح
مالحظة :ذذا كنت ت غا فم ااتخدام ’مخطط التقدي ‘ ،فيجا عليك ذاشاء مخطط أنال فم م بع الظوار تقدي
عالمات االمتظا ح
3ح الم حلة الثااية لتظديد ااا لة لالمتظا ح اي ه ع ض الشج ة التم تتضمن "مواضيع ااا لة
نالعنانين" فم الجزء اايمن من اإلطارح قم بتوايع الشج ة نحدو الس ال المطلوب ،ااق علد الزر
"ذضافة ا ال"ح ك ر هذه العملية حتد يتم تظديد كافة ااا لةح
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4ح ت ه ااا لة المظدوة فم الجزء اايس من اإلطارح من هنا يمكنك ااتخدام اازرار إلزالة ا ال من االمتظا ،
أن ف ز ااا لة بالت تيا المطلوب ،أن م اقعة الس ال ،أن تعيين ورقات قديدة لس ال أن حتد ذاشاء ا ال قديدح
5ح ااق علد "ذاهاء" لتخزين االمتظا فم ع ض ج ة ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
بمج و اإلاشاء ،يمكنك ااتخدام القائمة "مظ ر االمتظااات" أن خيارات
نمعاينة االمتظااات ناش امتظا ح

يط ااونات لتظ ي االمتظااات أن حذفها

مالحظة :بال غم من ظهور االمتظااات المنشأة حديثا فم ع ض الشج ة فم "مظ ر االمتظااات" ،ال يمكن تشغيلها
علد مظطات عمل الطالب حتد يتم ’اش ها‘ح يتم تجميع عناص االمتظا المختلرة من أا لة نصور
نفيديو ذلخ ،فم ملف مضغوط ناحد يمكن توفي ه فم "نحدة االختبارات"ح
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نقاط السؤال
يتم ذاشاء ااا لة بالنقاط االفت اضية ،نيسمح لك م بع الظوار ’اقاط الس ال‘ بتخ يص النقاط الخاصة بك لكل
ا الح
1ح فم معالج االمتظااات ،حدو الس ال الم او تعديل اقاطه نااق فوو الزر ’اقاط الس ال‘ح
مالحظة :يجا التأكد من اختيار الخيار ’ا ام تظديد الدرقات االفت اضم‘
2ح ات ه تراصيل الس ال نيتم ع ض النقاط التم ايتم منظها للس الح يمكنك حين ذ زياوة النقاط بااتخدام اازرار
المناابةح

مالحظة :يمكن زياوة ااا لة متعدوة اإلقابات بالعدو المقابل فقطح
3ح عند االاتهاء ،ااق فوو ’حرك‘ للخ نجح
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معاينة امتحان
يمكنك معاينة امتظا فم أي نقت لمظاكاة ما اي اه الطالبح هذه ط يقة مريدة للتظقإ من كل ا ال نااتع اض
الموارو نال ور نالريديو ذلخ ،التم تم تضمينهاح بال غم من تشغيل االمتظا تماما كما يتم تشغيله علد مظطات عمل
الطالب ،ال ت قع ذمكااية المعاينة أي اتائجح
لمعاينة امتحان
1ح حدو االمتظا فم ع ض الشج ة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
2ح اخت {ذوارة}{معاينة امتظا } من القائمة المنسدلة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
أن
حدو "معاينة امتظا " من يط ااوناتح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو اام االمتظا ثم حدو "معاينة"ح
3ح اي ه اإلطار "معاينة امتظا "ح يمكنك هذا اام من اإلقابة علد كل ا ال كما يقوم الطالب باإلقابة عليهاح
يمكنك أيضا ااتع اض أي صور أن ق اصات فيديو أن صوت مساادةح
4ح ااق علد "ذاهاء" إلاهاء المعاينةح
مالحظة:

يمكن معاينة أا لة معينة فم هذا الوضع أيضاح قم بتوايع الشج ة أارل امتظا إلظهار ااا لة نتظديد
العناص المناابة نالنق فوو "معاينة"ح

تحرير امتحان
1ح حدو اام االمتظا فم ع ض الشج ة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
2ح اخت {ذوارة}{تظ ي امتظا } من القائمة المنسدلة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
أن
حدو "تظ ي امتظا " من يط ااوناتح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو اام االمتظا ثم حدو "تظ ي امتظا "ح
3ح اي ه معالج االمتظا ح
4ح حدو عالمة التبويا "تراصيل االمتظا " أن "أا لة االمتظا " نح ر العناص المطلوبةح
 .5ااق علد "موافإ"ح
حذف امتحان
بال غم من أ هذا اإلق اء يزيل االمتظا من ذطار "مظ ر االمتظااات" ،فإاه ال يظذف الملف المضغوط الذي تم
ذاشاؤه عند הװׁ امتظا ح نبالتالم اي ل االمتظا متوف ا للتشغيل علد مظطات عمل الطالبح
لحذف امتحان
1ح حدو اام االمتظا فم ع ض الشج ة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
2ح اخت {ذوارة}{حذف امتظا } من القائمة المنسدلة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
أن
حدو "حذف امتظا " من يط ااوناتح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو اام االمتظا ثم حدو "حذف امتظا "ح
3ح قم بتأكيد ال غبة فم حذف االمتظا ح
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نشر امتحان
عند ذاشاء امتظا قديد ،لن يكو متوف ا للتشغيل علد مظطات عمل الطالب فم الظالح يجا أ تقوم ’بنش ه‘ أنالح
يقوم الخيار "اش امتظا " بتجميع عناص االمتظا المختلرة من أا لة نصور نفيديو ذلخ ،فم ملف مضغوط ناحد
يتم تخزينه فم مجلد C:\Program Files\Netsupport School\Tests ،Testsح
بمج و اإلاشاء ،يمكن تظديد االختبار فم نحدة التظكم باالختباراتح
لنشر امتحان
1ح حدو اام االمتظا المنشأ حديثا فم ع ض الشج ة فم ذطار "مظ ر االمتظا "ح
2ح اخت {ذوارة}{اش امتظا } من القائمة المنسدلة فم ذطار "مظ ر االمتظااات"ح
أن
حدو "اش امتظا " من يط ااوناتح
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو اام االمتظا ثم حدو "اش "ح
3ح اي ه ذطار ي كد خ ائص االمتظا ح ااق علد "اش "ح
4ح اي ه م بع الظوار "حرك باام"ح قم بتسمية االمتظا باام منااا ،هذا هو االام الذي اي ه فم "نحدة
التظكم باالختبارات" عند تظديد امتظا للتشغيلح ااق علد "حرك" إلاشاء ملف مضغوطح
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إدارة
تستخدم خيارات مس نل "م مم االختبار" لر:
• ذاشاء نصيااة أاماء وخول المستخدم
• تظديد موقع للموارو المستوروة
يمكن تظديد الخيار "مس نل" ذما من القائمة المنسدلة فم "مظ ر االمتظااات أن ااا لة"ح
المسؤول  -إدارة المستخدمين
يسمح هذا الخيار لمشغلم "م مم االختبارات" ،لهم صالحيات المس نل ،بإضافة أاماء وخول المستخدم أن حذفهاح
يتم توفي اام الدخول للمس نل افت اضياَ ،اام الدخول ، admin.نكلمة الم نر ، admin:توفي الوصول ذلد
مجموعة الوظائف الكاملة للم مم باإلضافة ذلد القدرة علد ذاشاء حسابات مستخدمين ذضافيةح

إنشاء أسماء دخول
1ح ااق فوو "ذضافة"ح
2ح اي ه م بع الظوار "تراصيل المستخدم"ح
3ح أوخل "اام مستخدم" ،عاوة ما يكو االام الكامل للشخص ،متبوعا "باام الدخول" ن"كلمة الم نر"ح حدو ذذا ما
كا للمستخدم صالحيات المس نل من عدمهح بهذا يتمتع المستخدم بالوصول ذلد الوظائف الكاملة الموقووة فم
"الم مم" مع القدرة علد تظ ي ااا لة ناالختبارات التم أاشأها المستخدمو نحذفهاح ال يمكن للمستخدمين
الذين ليس لديهم صالحيات مس نل ذاشاء ااا لة أن تظ ي ها لكن يمكنهم ذاشاء االمتظاااتح
4ح ااق فوو "موافإ"ح
تحرير أسماء دخول
1ح حدو المستخدم المطلوب ثم ااق فوو "تظ ي "ح
2ح اي ه م بع الظوار "تراصيل المستخدم"ح
3ح تعديل تراصيل المستخدم حسا الض نرةح
4ح ااق فوو "موافإ"ح
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حذف أسماء دخول
1ح حدو المستخدم المطلوب ثم ااق فوو "حذف"ح
2ح أكد الظذفح
مسؤول – خيارات
يتم تخزين ااا لة ناالمتظااات فم قاعدة بيااات واخلية ،الم احبة لب اامج NetSupport Schoolح يوف م بع الظوار
هذا معلومات اإلصدار الخاصة بقاعدة البياااتح كما يتوف لك خيار تظ ي المسار الذي يتم تخزين الموارو الم درة
(ال ور نق اصات ال وت نالريديو) فيهح
عند توايع الشج ة ،يتوف خيارا :

عام
تتبع رقم ذصدار قاعدة البيااات  ،school.mdbالمستخدمة حالياح قد يوف ب اامج  NetSupport Schoolفم بعا
ااحيا تظديثات لقاعدة البيااات الداخلية نيوضح م بع الظوار هذا اإلصدار المستخدم حالياح
موارد
افت اضيا ،يتم تخزين الموارو التم تم ت دي ها مثل ال ور نق اصات ال وت نالريديو فم المنطقة"موارو" واخل
مجلد الب اامج NetSupport Schoolح يتيح لك هذا الخيار تظ ي المسار ذذا لزمح
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استيراد/تصدير البيانات
يوف "م مم االختبارات" ذمكااية "ااتي او/ت دي  ،تتيح لك تخزين اسخ احتياطية خارقية من البيااات أن توفي
المعلومات لمستخدمين آخ ينح نيمكن حماية الملرات التم يتم ت دي ها بكلمة م نر للتأمينح لك االختيار فم ت دي
كافة العناص الموقووة فم قاعدة البيااات أن فقط االمتظااات أن ااا لة أن المواروح
يمكن الوصول ذلد خياري "ااتي او/ت دي " ذما من القائمة المنسدلة فم "مظ ر االمتظااات أن ااا لة"ح
تصدير البيانات
1ح حدو {ملف}{بيااات خارقية  -ت دي } من القائمة المنسدلةح
2ح اي ه م بع الظوار "ت دي قاعدة بيااات"ح حدو ف ة المعلومات الم او ت دي ها ثم ااق فوو "ت دي "ح
3ح اي ه "معالج الت دي "ح حدو موقع البيااات التم يتم ت دي ها نقم بتسمية الملفح افت اضيا ،يتم نضع
التاريخ الظالم أمام اام الملف لكنك قد ترضل ذوخال اام مخ صح ذذا لزم ،يمكن حماية الملف بكلمة م نر
نذضافة ذي مالح ات ذضافيةح ااق فوو "التالم" عند االاتعداو للمتابعةح
4ح بناء علد الر ة المظدوة(امتظااات ،أا لة ،موارو ،ذلخ) ،ايطلا منك المعالج اختيار ،من ج ة االاتع اض،
ذلد قائمة الت دي "ح عند
كل بدنره ثم ااق فوو الزر "ذضافة عن
المظدو للت دي ح حدو كل عن
العن
اكتمال "قائمة الت دي " ،ااق فوو "التالم"ح
5ح اوف ي كد المعالج العناص الم او ت دي هاح يتم تضمين أي موارو م تبطة باالمتظااات أن ااا لةح راقع
التراصيل نذذا لزم ،ااق فوو "الخلف" لتغيي المعلوماتح
6ح ااق فوو "ذاهاء" لبدء الت دي ح
7ح اي ه م بع حوار التقدمح ااق فوو "ذغالو" عند االاتهاءح
مالحظة :ال يتم ذزالة البيااات التم يتم ت دي ها من الم ممح
استيراد البيانات
1ح حدو {ملف}{بيااات خارقية  -ااتي او} من القائمة المنسدلةح
2ح اي ه م بع الظوار "ااتي او قاعدة بيااات"ح ت رح للوصول ذلد ملف الت دي المطلوب ثم ااق فوو "فتح"ح
3ح ااق فوو "ااتي او قاعدة بيااات" لبدء عملية االاتي اوح ذذا كا الملف قد تم حمايته ،فستتم مطالبتك بإوخال كلمة
الم نرح
4ح اي ه م بع حوار التقدمح ااق فوو "ذغالو" عند االاتهاءح
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وحدة التحكم باالختبارات
ااتخدام م مم االختبارات إلاشاء أا لة نامتظااات ،تستخدم الخيار "نحدة التظكم باالختبار" فم ب اامج "المعلم لر
 "NetSupport Schoolلتشغيل االمتظا علد مظطات عمل الطالب نم اقبة النتائجح
تشغيل امتحان
1ح حدو {مدراة}{نحدة التظكم باالختبارات} من يط القائمة المنسدلة فم "ذطار التظكم"ح
أن
ااق فوو ال مز "نحدة االختبارات" الموقوو علد يط أونات التظكمح
2ح اي ه م بع الظوار "اخت الطالب"ح من قائمة الطالب المت لين ،حدو الطالب الذين يجا أ يشاركوا فم
االمتظا بتظديد الم بع المجانر اامائهم أن ذلغاء تظديدهح ااق علد "التالم" للمتابعةح

3ح حدو االمتظا الم او تشغيلهح يتم ا و تراصيل االمتظا المنشور ،اخت االمتظا الم او تشغيله علد قهاز
الطالا المظدوح يمكنك تغيي الزمن المخ ص لالمتظا ح ااق علد "ذاهاء" عند االاتعداو لتشغيل االمتظا ح

4ح ايتم تشغيل "مشغل االختبارات لر  "NetSupport Schoolتلقائيا علد قهاز الطالا ني ه م بع حوار يمكنك
من ذوارة االمتظا ح
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يستخدم م بع الظوار هذا لبدء االمتظا نم اقبة تقدم الطالب نتجميع النتائج.
يسمح لك اإلطار بتعقا تقدم طالا بعينهح يتم رصد الدرقات لكل ا ال مبا ة نبالتالم يمكنك رؤية ما قام كل طالا
بعمله فوراح نفم اهاية االمتظا  ،يمكنك ااتع اض النتائج حسا الر ل نالطالا نطباعة اجل وائمح يمكنك أيضا
ع ض النتائج لكل طالا نذتاحة الر صة ل ؤية ااخطاءح
تتوفر خيارات شريط األدوات التالية:
استعراض كمبيوتر عميل
يمكنك ااتع اض ا ة طالا معين فم أي نقت أثناء االمتظا ح كافة الخيارات المتعلقة بإطار االاتع اض متوف ةح
محادثة
ذذا لزم ،يمكنك فتح قلسة مظاوثة مع الطالب أثناء تشغيل االمتظا ح بال غم من توفي مشغل االختبارات لزر تعليمات
يقدم للطالب اإلر او مع كل اوع ا ال ،فقد تجد من الض نري توفي المزيد من المساعدةح
دخول االختبار
قبل بدء االمتظا  ،يمكنك مطالبة كل طالا بتسجيل الدخول بأامائهمح نيعد هذا اام مريدا ذذا ،علد ابيل المثال،
كا اام الجهاز مس نوا نمن ااكث أهمية التظقإ من النتائج مقابل كل طالاح
إيقاف االختبار مؤقتا ً
يمكنك ذيقاف االمتظا م قتا فم أي نقتح ااق فوو "بدء" عند االاتعداو للمتابعةح
بدء االختبار
بدء تشغيل االمتظا علد أقهزة الطالبح
إيقاف االختبار
ذذا أقاب الطالب علد كافة ااا لة أثناء الزمن المظدو ،فيمكنك ذيقاف االمتظا بدال من االات ار حتد ااتهاء الوقتح
تقرير
يجمع هذا الخيار النتائج عند االاتهاء من االمتظا ح (عند ذيقاف المعلم لالمتظا أن ااتهاء الوقت المظدو لإلقابة)
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إطار تقرير االختبار
يسمح "ذطار التق ي " المعلم بم اقعة اتائج االمتظا ح كما يتوف لك أيضا خيار السماح للطالب ب ؤية اتائجهمح
المطلوب فم "ااتع اض الشج ة" ،يمكنك ع ض اوعين من التقاري  ،تق ي ملخص الر ل
بتظديد العن
نملخ ات طالب مظدوينح يمكن أيضا طباعة كل تق ي نتخزين اسخ ذلكت ناية بتنسيإ  HTMLفم المجلد
\\NetSupport School\Tests\Reportsح
مالحظة:

يمكن تظديد موقع بديل للتقاري فم الخيار التشكيالت الجاابية للمعلم.

ملخص الفصل
يقدم ملخ ا لنتيجة كل طالا بتنسيإ قدنلح يوضح التق ي عدو ااا لة الموقوو فم االمتظا نعدو النقاط المتوف ة
(كل ذقابة صظيظة فم ااا لة خالف ااا لة متعدوة االختيارات لها اقطة ناحدة) نيظدو ورقات كل طالاح
ملخص طالب محدد
بتظديد اام الطالا فم "ااتع اض الشج ة" ،يمكنك ع ض تظليل كامل بنتائج معينةح هذا الخيار منااا لتوضيح أي
اواحم بها مشاكل قد تواقه الطالاح ذذا طبقت مخطط التقدي  ،فسيتم ع ض التقدي ات مع أي تعليقات تمت ذضافتها
أيضاح يتم توفي فه س يضم النقاط المظ زة لكل ا ال يمكنك من خالله االاتقال ذلد كل ا ال لمع فة الكيرية التم
أقاب بها الطالاح
يوفر شريط األدوات اختصارات لعدد من الميزات اإلضافية:
عرض النتائج
يسمح لك بع ض النتائج لكل طالا ،نتضمين اإلقابات ذذا لزمح للع ض ذلد قميع الطالب بالتزامن ،حدو تقاري
الطالب فم الشج ة ،للع ض ذلد طالا مظدو ،حدو اامهح
ايتم ذعاوة فتح "مشغل االختبارات" علد مظطة عمل الطالا نتمكينهم من ع ض كل ا ال بالتتالمح ايوضح
اإلطار ااا لة التم تم اإلقابة عليها بشكل صظيح أن بشكل خاطئ ،نفم حالة ااا لة التم لها عدة ذقابات ،تعتب
قزئيا صظيظةح
ذذا اخت ت تضمين اإلقابات ،اي ه الزر ع ض اإلقابات علد ذطار "مشغل االختبارات" ممكنا الطالا التبديل
بين ذقاباتهم ناإلقابات ال ظيظةح
عرض التقرير
يمكنك هذا الخيار من ع ض تقاري ملخ ة مظدوة علد مظطات عمل الطالبح
طباعة التقرير
يمكن المعلم من الظ ول علد اسخة مطبوعة من ملخ ات الر ول نالطالبح حدو العن
نااق فوو طباعة التق ي ح

المطلوب فم الشج ة

إرسال إلى اليومية
السماح لك بإراال اسخة من اتائج الطالب ذلد اليومية الخاصة بهم .نمن ثم يتوف للطالا ف صة م اقعة ذقاباته بعد
الدرس.
عند االاتهاء ،أغلإ اإلطار لل قوع ذلد م بع الظوار "نحدة االختبارات" حيث يمكنك ذاهاء االختبارح نبهذا يتم مسح
النتائج أن التقاري من علد ا ات الطالبح
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إرسال إلى اليومية
السماح لك بإراال اسخة من اتائج الطالب ذلد اليومية الخاصة بهم .نمن ثم يتوف للطالا ف صة م اقعة ذقاباته بعد
الدرس.
مشغل االختبارات
يُعد "مشغل االختبارات لر  "NetSupport Schoolهو أواة االختبار المساعدة التم يتم تظميلها علد أقهزة الطالب عند
تشغيل االمتظاااتح
يستخدم المعلم خيار نحدة التظكم باالختبارات الختيار الطالب الم او مشاركتهم فم االمتظا نتظديد االمتظا الم او
تشغيلهح حين ذ يتم تظميل "مشغل االختبارات" تلقائيا علد كل مظطة عمل طالاح عند بدء المعلم لالمتظا  ،ي ه
الس ال اانل نيمكن للطالب العمل بط يقتهم فم االمتظا ح
يع ض ذطار "مشغل االختبارات" ما يلم:
زمن االمتحان
يظسا الوقت المتبقم علد ااتهاء االمتظا ح
قائمة األسئلة
أزرار م قمة تشي ذلد عدو ااا لة الموقووة فم االمتظا ح يمكن للطالا النق عليها للتنقل بس عة بين ااا لةح نتعد
مريدة فم اهاية االمتظا لم اقعة اإلقابات نعمل التغيي ات قبل ااتهاء الزمنح
منطقة األسئلة
تع ض المساحة ال ئيسية لإلطار ااا لة ،طبقا لنوع الس ال ،نالخيارات الم تبطة بهح يتم توفي أزرار لع ض
الموارو التم تم تضمينها ،ال ور نق اصات الريديو نال وت نزر م قعم يوف للطالب تلميظات عن كيرية
اإلقابة عن أاواع معينة من ااا لةح
أزرار التنقل
عالنة علد اازرار الم قمة فم قائمة ااا لة ،تتوف أزرار التنقل أيضا أارل اإلطار تمكن الطالب من التنقل بين
ااا لةح عند ذكمال االمتظا  ،يقوم الطالب بالنق علد "ااتهاء"ح
عند ااتهاء االمتظا  ،يتوف للمعلم خيار ع ض النتائج للطالب نذذا لزم ،تضمين اإلقاباتح ايتم ذعاوة فتح "مشغل
االختبارات" علد مظطة عمل الطالا نتمكينهم من ع ض كل ا ال بالتتالمح ايوضح اإلطار ااا لة التم تم
اإلقابة عليها بشكل صظيح أن بشكل خاطئ ،نفم حالة ااا لة التم لها عدة ذقابات ،تعتب قزئيا صظيظةح ذذا اختار
المعلم تضمين اإلقابات ،اي ه الزر ع ض اإلقابات ممكنا الطالا التبديل بين ذقاباتهم ناإلقابات ال ظيظةح
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الوحدة الفنية
ذ أواة ذوارة الر ل ببساطة ال توف ااونات المناابة لكل مدرس ،فااونات الهامة المماثلة هم ااونات التم تضمن
ذمكااية ذوارة قميع أقهزة الكمبيوت فم المدراة نصيااتها حتد ت بح متوف ة لعملية التدريسح نبوضع هذا اام
فم االعتبار ،ايوف ب اامج  NetSupport Schoolأيضا ااواة "الوحدة الرنية" الر يدة خ ي ا لرنيم المعامل نمدراء
الشبكةح
توف الوحدة الرنية ااتع اض ف وي لجميع الكمبيوت ات عب المدراة ،بما يسمح للرنيين بم اقعة مخزن ااقهزة
نالب امج نم اقبة ااتخدام اإلات ات نالتطبيقات ،نتطبيإ ’التشغيل الدائم‘ لنهج اإلات ات نالتطبيقات نالطباعة
نتظديد اهج ااما التم ايتم التظقإ منها علد قميع أقهزة الكمبيوت فم المدراة لتظديد ما ذذا كاات ااقهزة أمنة
من عدمهح
مالحظة :يمكن تن يا الوحدة الرنية مع مكواات  NetSupport Schoolأخ ى أن كمكو مستقلح

اخت {ابدأ}{الب امج}{{}NetSupport Schoolالوحدة الرنية لر  . }NetSupport Schoolفم  ،Windows 8ااق
فوو ال مز ’نحدة تظكم خاوم اااماء لر  ‘NetSupport Schoolالموقووة فم ا ة ’البدء‘ح
عند تظميل الوحدة الرنية للم ة اانلد ،ي ه م بع الظوار "ذعداو التظكم"ح نمن خالل م بع الظوار هذا يتمكن
التظكم من تظديد الكمبيوت ات العميلة الم او االت ال بها عند بدء التشغيلح نلن ي ه م بع الظوار هذا فم قلسات
العمل المستقبليةح
مالحظة :عند الض نرة ،يمكن ع ض راالة علد مظطة عمل المعلم عند ذق اء ات الح اا
الطالا" لمزيد من التراصيلح

عالمة التبويا "أما

فم ط يقة الع ض "تراصيل" ،يمكن ااتع اض الكمبيوت ات العملية المت لة بط يقتين مختلرتينح الوضع "ال ور"،
ع ض م غ ات لشا ة الكمبيوت العميل متيظا أالوب اهل نا يع لم اقبة اااشطةح وضع التقارير ،ع ض
تراصيل أقهزة الطالب مثل االام نعنوا  IPناام المستخدم نا ام الكمبيوت العميل نحالة ااما الظالية نذعداوات
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النهج نالغ فة نالتطبيقات نقميع مواقع الويا التم قيد التشغيلح
اوف يتغي ال مز المع نض بجااا اام الكمبيوت العميل فم الوضع "تقاري " حسا حالة الكمبيوت العميلح
ال موز المتوف ة هم:
كمبيوت باللو ال ماوي :الجهاز مغلإ
كمبيوت باالوا  :الجهاز قيد التشغيل ،ال يوقد معلم مت لح
اام مستخدم باللو ااخض  :المعلم مت ل (الكمبيوت العميل واخل غ فة ورااية)
اام مستخدم باللو اازرو :الكمبيوت العميل هو مدرس
للتبديل بين ط يقتم الع ض ،اخت {ط و الع ض}{الوضع "ال ور"/الوضع "التقاري "} أن ااق فوو ال مز
"ااتع اض" علد يط ااوناتح
مالحظة :من الوضع "التقاري " ،يمكنك ذغالو التطبيقات نمواقع الويا علد قهاز الطالا بالنق بزر المانس اايمن
فوو الطالا الم اوح
من خالل شريط الحالة ،يمكنك تغيير حجم مصغرات الكمبيوترات العميلة باستخدام شريط التمرير المناسب وتغيير
معدل تحديث المصغرات والضبط التلقائي لحجم المصغرات المعروضة لتناسب اإلطار.
سيتم عرض رموز مختلفة للمعلم والطالب ،تسمح لك بالتفريق بينهما بسهولة .كما سيتم عرض شريط اتصال يظهر
الرابط من المعلم إلى الطالب .يمكنك ضبط جهاز يدويًا للعرض كجهاز معلم .انقر بزر الماوس األيمن فوق
الكمبيوتر العميل ثم انقر فوق" خصائص ".في عالمة التبويب" عام "اختر مربع االختيار هذا كمبيوتر مدرس.
تجمع الوحدة الرنية بين ميزات الوحدة الرنية لب اامج المعلم فم  NetSupport Schoolال ئيسية-:
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

م اقبة قميع أقهزة الكمبيوت واخل بكة المدراة فم ا ة ناحدةح
م اقبة ااتخدام التطبيقات ناإلات ات علد قهاز كل طالاح
اقل الملرات نالمجلدات ذلد قميع الكمبيوت ات المظدوةح
تجميع كافة الكمبيوت ات حسا الر ل  /الموقع الرعلمح
ق و ااقهزة نالب امج
توفي المساعدة الرنية المبا ة اي مدرس ف لح
تشغيل/ذيقاف تشغيل أقهزة الكمبيوت ات العميلة من بُعدح
تشغيل/خ نج أقهزة كمبيوت غ ف الدرااة من بُعدح
وخول أقهزة الكمبيوت تلقائياح
ع ض قميع الطالب نالمدراين حسا الر ل النشطح
م اقعة ذعداوات أما كمبيوت عميل لر  NetSupport Schoolمن بُعدح
بدء مظاوثة مع طالا أن معلم أن أكث ح
بث ال اائل للمجموعات أن قميع مستخدمم الشبكة فم غضو ثوا ح
ذق اء تظكم قهاز مع قهاز من بُعد قوي علد أي كمبيوت مظدوح
تشغيل ذطار  PowerShellعلد الكمبيوت العميل المظدوح
ع ض فوري لظالة ذاك ة  USBعلد قميع أقهزة الطالبح
قرل/فتح لوحة المراتيح نالمانس الخاص بالطالب
تنريذ التطبيقات علد أقهزة الطالبح

يسمح ب اامج  NetSupport Schoolللمدراين بطلا المساعدة من فنيم المعمل نمدي الشبكة ،تأكد من تمكين
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ميزة وعم المدرس ،اخت {ااتع اض}{توفي الدعم للمدرس} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكمح ايتم ع ض
"الظ ول علد الدعم" علد يط أونات نحدة المعلمح ي وي النق فوو ال مز بالسماح للمعلم ذما بالمظاوثة أن ذراال
راالة مبا ة ذلد "فنم المختب " أن "مدي الشبكة"ح
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جرد األجهزة والبرامج
بالنسبة لر و الدعم العديدة ،الجزء الهام من عملية حل المشكلة هو ليس فقط مع فة الن ام الذي تستخدمه مظطة
العمل ،لكن مواصرات ااقهزة نالتطبيقات المستخدمة علد عليهاح نلهذا السبا ،يوف ب اامج NetSupport School
ااونات لتوفي ق و كامل لمظطة العمل البعيدةح
معلوماتم خ ي ا عن
باإلضافة ذلد تقاري ااقهزة نالب امج المتطورة ،حيث يتم تجميع أكث من  50عن
ااقهزة أن البي ة الخاصة بجهاز الكمبيوت العميل ،يمكنك الظ ول علد تراصيل التطبيقات الموقووة فم الذاك ة
ناإلصالحات الهامة المثبتة نالعمليات التم قيد التشغيل نالخدمات المثبتةح
باإلضافة ذلد التقاري اآلاية ،يوف ب اامج  NetSupport Schoolأيضا ااونات نالتأمين للسماح لك بإيقاف الخدمات
نبدءها من بُعد نذاهاء التطبيقات نالمزيدح
مالحظات:
• الاتخدام الميزات المستندة ذلد  HTMLواخل خيارات مخزن  ،NetSupport Schoolمطلوب ب اامج Internet
 Explorer 4أن أحدثح
• يتوف الج و من الوحدة الرنية فقطح
السترداد مخزون الكمبيوتر العميل
1ح اخت رمز الكمبيوت العميل المطلوب فم ط يقة الع ض "قائمة نحدة التظكم الرنية"ح
2ح اخت {أونات}{مخزن } من القائمة المنسدلة فم نحدة التظكم الرنيةح
أن
ااق بزر المانس اايمن علد رمز الكمبيوت العميل ناخت "ق و"ح
أن
ااق فوو ال مز "ق و" الموقوو علد يط أونات التظكمح
3ح ايتم ع ض ذطار الج و للكمبيوت العميل المظدوح
مالحظة :بمج و التجميع ،يتم تخزين عمليات الج و الخاصة بالكمبيوت العميل مظليا فم مجلد ب اامج NetSupport
 ،Schoolأي أاك لست فم حاقة لالت ال بالكمبيوت الهدف لتتمكن من ااتع اض المعلومات فم نقت

آخ ح ما عليك اوى تظديد الكمبيوت العميل من ط يقة الع ض "قائمة" ناختيار الخيار "ق و"ح نمع ذلك،
ذذا كنت ت يد فيما بعد تظديث المخزن  ،فليس من الض نري االت ال بالكمبيوت الهدفح
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إدارة النهج
تسمح لك "الوحدة الرنية" بإاشاء مجموعة من قيوو النهج التم يمكن تطبيقها عب المدراة بالكاملةح بمج و تطبيإ
النهج ،اي ل ااري المرعول طوال  24ااعة فم اليومح يمكن أ يتضمن النهج ح اإلات ات نالتطبيقات نUSB
ن CD/DVDنالطباعةح
نيمكنك فم الوضع" تقاري " ااتع اض قيوو النهج الظالية علد الكمبيوت ات العميلةح نبتظ يك المانس فوو ال موز
فم عموو النهج ،يتم ع ض مزيد من المعلومات حول النهج الظالمح
يتم ذخبار ب اامج المعلم لر  NetSupport Schoolبأي قيوو اارية المرعولح نيتم ع ض رمز قرل بجوار الميزة
ذات ال لة لإلعالم بتطبيإ اهج م كزيح
مالحظة :يمكن للمعلم تجانز النهج الم كزية بالنسبة للطالب فم ب اامج المعلم لر – NetSupport School
ذعداوات "خيارات البدء"ح

إنشاء نهج
1ح اخت {أما }{ذوارة النهج} من القائمة المنسدلة اارل فم "الوحدة الرنية"ح
2ح ايتم ع ض م بع الظوار "ذوارة النهج"ح
3ح اضبط القيوو المطلوبةح
تطبيق نهج
يمكنك تطبيإ النهج علد قميع أقهزة الطالب المت لينح
مالحظة :يمكن ااتبعاو أقهزة المدراين من النهجح اخت م بع االختيار "عدم تطبيإ النهج علد أقهزة المدراين"
فم م بع حوار ذعداوات "الوحدة الرنية –عام"ح
1ح اخت الكمبيوت العميل المطلوب تطبيإ النهج عليهح
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أن
1ح التبديل من ااتع اض "القائمة" ذلد الوضع "التقاري "ح
2ح ااق بزر المانس اايمن فوو العموو "النهج" ناخت "تطبيإ اهج"ح
مسح نهج
مسح النهج الظالم من الكمبيوت العميل المظدوح
1ح التبديل من ااتع اض "القائمة" ذلد الوضع "التقاري "ح
2ح اخت الكمبيوت العميل المطلوبح
3ح ااق بزر المانس اايمن فوو العموو "النهج" ناخت "مسح اهج"ح
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إعدادات أمان الطالب
تسمح لك "نحدة التظكم الرنية" بااتع اض حالة ااما الظالية الخاصة بالكمبيوت ات العميلة نتعديل ذعداوات ااما
مثل قدار الظماية نتظديثات  Windowsنما ذلد ذلك للكمبيوت ات العميلة نضبط اإلعداوات التم تظدو أما قهاز
الكمبيوت ح ذذا كا كمبيوت عميل يلبم الش نط التم تظدو أما قهاز الكمبيوت  ،فيتم ع ض كل ورع باللو
ااخض فم الوضع "تق ي " نايتظول هذا الشكل ذلد اللو ااحم ذذا فشل الكمبيوت العميل فم تلبية حتد لو ط
ناحد من تلك الش نطح
مالحظة :هذه اإلعدادات متوفرة فقط في "وحدة التحكم الفنية".
تحديد جهاز كمبيوتر آمن
تظديد الش نط التم ت نف قهاز الكمبيوت كجهاز آمنح
1ح حدو {أما }{تظديد قهاز كمبيوت آمن} من القائمة المنسدلةح
2ح اي ه م بع الظوار ’تظديد الكمبيوت اآلمن‘

3ح حدو الخيارات المطلوبةح
استعراض إعدادات األمان الحالية
فم الوضع "تق ي " يتم ع ض حالة ااما الظالية للكمبيوت ات العميلة ضمن عموو "ااما "ح نبتم ي المانس فوو
كل الدرع ،يتم ع ض الظالة الظالية لجميع العناص لكمبيوت عميلح
1ح ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "كمبيوت عميل" ناخت "خ ائص"ح
2ح اوف ي ه م بع الظوار "خ ائص كمبيوت عميل" ،اخت عالمة التبويا "ااما "ح
تغيير إعدادات األمان
1ح حدو ال مز "كمبيوت عميل"ح
2ح اخت {أما }{تعديل ذعداوات ااما } من القائمة المنسدلةح
أن
ااق فوو ال مز "تعديل" الموقوو علد يط ااوناتح
أن
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ااق بزر المانس اايمن فوو كل الدرع فم الوضع "تق ي " ثم حدو {تعديل ذعداوات ااما }ح
3ح اوف ي ه م بع الظوار "تعديل اإلعداوات"ح قم بتغيي اإلعداوات المطلوبةح
أن
1ح ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز "كمبيوت عميل" ناخت "خ ائص"ح
2ح اوف ي ه م بع الظوار "خ ائص كمبيوت عميل" ،اخت عالمة التبويا "ااما "ح
3ح ااق فوو "تغيي " لتغيي اإلعداوات المطلوبةح
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إطار موجه األوامر البعيد
بتشغيل اإلطار ’موقه اانام ‘ يمكنك تنريذ ذر اوات اط اانام من بُعد علد كمبيوت عميل مت لح
مالحظة :هذه الخاصية متوف ة فقط فم" نحدة التظكم الرنية".
1ح ات ل بالكمبيوت العميل المطلوب ناخت {أونات}{موقه اانام البعيد} من القائمة المنسدلة فم ذطار التظكم
أن
ااق بزر المانس اايمن فوو ال مز ’كمبيوت عميل‘ نحدو ’موقه اانام البعيد‘ح
2ح اوف ي ه اإلطار ’موقه اانام البعيد‘ح اوف ي كد يط العنوا اام الكمبيوت العميل المت لح

ينقسم اإلطار ذلد ذطارينح ذطار المدخالت فم الجااا السرلم من اإلطار ،نيمكن تغيي حجمه عند الض نرةح نذطار
المخ قات/النتائج فم الجااا العلويح
أثناء فتح اإلطار ،يتم تخزين كل أم من قبل قهاز التظكم بما يسمح لك بااتدعاء أي ذر اوات اابقة قد ت غا فم
تشغيلها م ة أخ ىح قم ذما بالتم ي بين المدخالت بااتخدام مرتاحم اهم اعلد أن اهم اارل ناضغط علد مرتاح
 Enterعند ع ض اام المطلوب ،أن بالضغط علد مرتاح  F7لع ض قميع اانام فم ذطارح ااق فوو اام
المطلوب ثم اضغط علد مرتاح Enterح
يتم تخزين  50أم كظد أق دح لمسح المظروظات ،اضغط علد المرتاح F8ح نبمج و ذغالو قهاز التظكم ،ايتم مسح
مظروظات اإلطار ’موقه اانام البعيد‘ح
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إطارPowerShell
يمكن تشغيل ذطار  PowerShellبما يسمح لك بتنريذ أنام  PowerShellعلد الكمبيوت العميل المظدو.
1ح حدو الكمبيوت العميل المطلوب ناخت {أونات}{ }PowerShellمن القائمة المنسدلة فم ذطار نحدة التظكم
الرنيةح
أن
ااق بزر المانس اايمن علد رمز الكمبيوت العميل نحدو "."PowerShell
2ح اي ه ذطار  .PowerShellاي كد يط العنوا اام الكمبيوت المت ل.

أوخل اانام المطلوبة فم اإلطار .اتتوف مجموعة من ااونات عن ط يإ القوائم المنسدلة اارل بما يتيح لك ،علد
ابيل المثال ،تغيي الخط المع نض.
أثناء فتح اإلطار ،يتم تخزين أي أم  ،مع توفي ااتعاوة أي ذر اوات اابقة ت غا فم تشغيلها م ة أخ ى .م ر خالل
اإلوخاالت بااتخدام مراتيح اااهم اعلد أن أارل ناضغط علد المرتاح  Enterعند ع ض اام المطلوب أن
اضغط المرتاح  F7لع ض كافة اانام فم ذطار .ااق فوو اام المطلوب ناضغط .Enter
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NetSupport تراصيل االت ال الخاصة بب اامج
 فال قاء ذبالغناح،NetSupport ذذا كا لديك أي تعليإ بخ وص ت ميم أن تن يا أن ذعداو أن تشغيل ب اامج
المملكة المتحدة وحول العالم
www.netsupportsoftware.com
support@netsupportsoftware.com:الدعم الفني
sales@netsupportsoftware.com المبيعات
أمريكا الشمالية
www.netsupport-inc.com
support@netsupportsoftware.com:الدعم الفني
sales@netsupport-inc.com:المبيعات
كندا
www.netsupport-canada.com
support@netsupportsoftware.com:الدعم الفني
sales@netsupport-canada.com:المبيعات
ألمانيا والنمسا وسويسرا
www.pci-software.de
support@netsupportsoftware.com :الدعم الفني
sales@pci-software.de :المبيعات
اليابان
www.netsupportjapan.com
support@netsupportsoftware.com :الدعم الفني
sales@netsupportjapan.com :المبيعات
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