
 

 

  

 التسجيل والتهيئة



 

 

 

 (Mediasiteإدارة اتصاالت ميديا سايت )

( على املوقع نفسه. وسيتم MDRسيتم حفظ بيانات االعتماد الخاصة بك فور التسجيل في مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

فيها بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايت استخدام هذه البيانات لتسجيل الدخول تلقائًيا إلى ميديا سايت في كل مرة تقوم 

(MDR( كما يتطلب توفر اتصال بميديا سايت .)Mediasite.لتحميل التسجيالت ) 

 مالحظات: 

(، وهي الخطوة MDRعلى صفحة تنزيل مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) My Mediasiteتم استكمال التسجيل في  •

(. ستتلقى إشعاًرا يشير إلى أنه تم تسجيل مسجل MDRاملكتب مليديا سايت )الثالثة من عملية تثبيت مسجل سطح 

 (.Mediasite( بنجاح مع ميديا سايت )MDRسطح املكتب مليديا سايت )

إذا لم يتم التحقق من ملف تعريف املستخدم الخاص بك، فسيفشل تسجيل مسجل سطح املكتب مليديا سايت  •

(MDRفي حالة حدوث ذلك، يرجى االتص .)( ل بمسؤول ميديا سايتMediasite .للمزيد من املعلومات ) 

 
 الخاص بك على املوقع نفسه التسجيل

 

 :( متعددMediasiteتوصيل ميديا سايت )

 ( باالتصاالت املتعددة على نفس الكمبيوتر:MDRيسمح مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

باستخدام بيانات اعتماد مختلفة، مما يمكن املستخدمين ( نفسه Mediasiteاتصاالت متعددة بموقع ميديا سايت ) •

( MDRاملختلفين من استخدام نفس الجهاز. يتعّين على كافة املستخدمين تسجيل مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 لحفظ اتصاالتهم. My Mediasiteمن 

مسجل سطح املكتب مليديا سايت  ( مختلفة. وللتأكيد، يتعّين عليك تسجيلMediasiteاالتصال بمواقع ميديا سايت ) •

(MDR( لكل موقع ميديا سايت )Mediasite.لحفظ االتصال ) 



 

 

 

 :تجاهل االتصال

بجوار االتصال املطلوب. ثم اضغط على  Xإلزالة اتصال، اختر )اسم تسجيل الدخول( < تجاهل االتصال وانقر على عالمة 

 عند ظهور رسالة التأكيد.تجاهل 

 
 ( Mediasiteميديا سايت )تجاهل اتصال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 إعدادات التحديث 

 (:MDRحّدث اإلعدادات لتخصيص سلوك مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 من الصفحة الرئيسية أو اختره من قائمة التنقل املوجودة أعلى كل الصفحات.  اإلعداداتانقر على خيار  .1

 

  

 إعدادات مسجل سطح املكتب

 

 تحديث اإلعدادات حسب الحاجة: .2

o  :تحميل امللفات أثناء التسجيل ( عند تمكين هذا الخيار، سيتم تحميل امللفات إلى ميديا سايتMediasite أثناء )

 بالوضع االفتراض ي.تسجيلها. تمكين 

o :عند تمكين هذا الخيار وتنزيل عدد كبير  إظهار رسالة تحذير عند تنزيل إطارات الفيديو بشكل عشوائي وكبير

 من اإلطارات، سيتوقف التسجيل تلقائًيا وستظهر رسالة تنبيه. تمكين بالوضع االفتراض ي.

o  :تيار ما تريد ملسجل سطح املكتب مليديا اخ عند إغالق النافذة الرئيسية، يتعّين على مسجل سطح املكتب

 ( فعله من القائمة املنسدلة عند إغالق النافذة الرئيسية.MDRسايت )

حدد هذا الخيار لتصغير النافذة مع االستمرار في تشغيل املهام  تصغير النافذة واالستمرار بالتشغيل:  ▪

 في الخلفية. محدد بالوضع االفتراض ي.

 الخيار إلغالق التطبيق. سيعمل ذلك على إيقاف كافة عمليات التسجيل.حدد هذا  اخرج بالكامل:  ▪

( خدمة منفصلة للتنزيل. لن يتسبب MDRمالحظة: يستخدم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 الخروج من مسجل سطح املكتب بإيقاف أو تأخير عمليات التحميل إلى ميديا سايت.



 

 

o إذا كنت ال ترغب في استخدام املوقع االفتراض ي،  ى حين تنزيلها: اختر مجلًدا ليتم حفظ التسجيالت بداخله إل

لالنتقال إلى املجلد الذي سيتم تخزين التسجيالت فيه واختياره. يتم تخزين التسجيالت  تصفحانقر على خيار 

 مؤقًتا على محرك األقراص املحلي فقط حتى يتم تنزيلها.

o :الخيار، ستبقى جميع التسجيالت املكتملة على جهاز  عند تمكين هذا احتفظ بجميع التسجيالت املكتملة

 الكمبيوتر الخاص بك )في مجلد التخزين املوضح أعاله( حتى تقوم بحذفها. تمكين بالوضع االفتراض ي.

o  :عند تمكين هذا الخيار، يمكنك تحديد الحد األقص ى لعدد التسجيالت  احتفظ بعدد من التسجيالت املكتملة

التي ستبقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك )في مجلد التخزين املوضح أعاله( في أي وقت معين. عند الوصول إلى 

ل من الرقم املحدد، سيتم حذف التسجيالت الزائدة بعد كل عملية تحميل ناجحة. عندما يكون الرقم املحدد أق 

 لحذف التسجيالت الزائدة على الفور.  حذف التسجيالت الزائدةعدد التسجيالت املكتملة، انقر على خيار 

مالحظة: ستؤثر عملية تصفية التسجيالت على التسجيالت املكتملة فقط. سيتم حذف التسجيالت األقدم 

 .
ً
 أوال

o  :حجم الكاميرا واملدخالت )الكاميرا   - تحديد إعدادات االلتقاط االفتراضية  انقر على ضبط املدخالت االفتراضية

الت، ولكن يمكنك تحديث وامليكروفون وسطح املكتب(. سيتم تطبيق اإلعدادات التي تحددها هنا لجميع التسجي

 هذه اإلعدادات في التسجيالت الفردية حسب الحاجة.

o  :انقر في أي وقت للعودة إلى اإلعدادات األصلية. استعادة اإلعدادات االفتراضية 

( إلى إلغاء جميع MDRتنبيه: يؤدي استعادة اإلعدادات االفتراضية ملسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 تصاالت والتسجيالت من التطبيق.اإلعدادات املخصصة واال
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 ضبط إعدادات االلتقاط االفتراضية

في معظم الحاالت، ستستخدم نفس أجهزة اإلدخال للتسجيالت الخاصة بك حتى تستفيد من ضبط اإلعدادات االفتراضية. 

بمجرد تحديد اإلعدادات االفتراضية، يمكنك بدء التسجيل ببساطة عن طريق تحديد نوع التسجيل الذي تريد إنشاؤه والنقر 

 .تسجيلفوق خيار 

 تراضية: لتعيين إعدادات االلتقاط االف

من الصفحة الرئيسية أو اختره من قائمة التنقل املوجودة أعلى كل الصفحات. انقر على  اإلعداداتانقر على خيار  .1

 .ضبط اإلدخاالت االفتراضيةخيار 

 

  

 إعدادات مسجل سطح املكتب

 حّدث اإلعدادات حسب الحاجة: .2

o  :تدعمها الكاميرا التي تقوم باستخدامها.اختر دقة فيديوهات الكاميرا. اختر أعلى دقة  حجم الكاميرا 

o  :حدد الكاميرا التي تريدها من القائمة املنسدلة إذا كان لديك عدة كاميرات. إذا كان لديك  إدخال الكاميرا

 إدخال كاميرا واحد فقط، فسيتم تحديده افتراضًيا.

o  :كان لديك عدة ميكروفونات. إذا حدد امليكروفونات التي تريدها من القائمة املنسدلة إذا  إدخال امليكروفون

 كانت الكاميرا التي حددتها مزودة ميكروفون، فسيتم تحديده افتراضًيا.

o  :إدخال سطح املكتب ( يستكشف مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR وجود أكثر من سطح مكتب )

ة. ستتوفر من القائمة املنسدل تخصيصلديك. اختر نافذة سطح املكتب التي تريد استخدامها أو خيار 

)انظر أدناه(. بمجرد االنتهاء من االختيار، انقر فوق عالمة تحصيص خيارات إضافية عند اختيارك ألمر 

 للقبول.  االختيار 

 وحدد النافذة التي تريد التقاطها. النافذةانقر على خيار  اختر نافذة:  ▪



 

 

من القائمة  التقاط منطقة بشكل حروحدد  املنطقةانقر على خيار  مستطيل بشكل حر:  ▪

 على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تريد التقاطها. مؤشر الفأرةاملنسدلة. اسحب 

من القائمة املنسدلة.  4:3التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على خيار  : 4:3اختر مستطيل  ▪

على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تريد التقاطها. يقوم مسجل سطح  مؤشر الفأرةاسحب 

( بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى MDRاملكتب مليديا سايت )

 . 4:3ارتفاع تبلغ 

من القائمة املنسدلة.  16:9التقاط منطقة واختر  املنطقةانقر على خيار  : 16:9اختر مستطيل  ▪

على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تريد التقاطها. يقوم مسجل سطح  شر الفأرةمؤ اسحب 

( بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى MDRاملكتب مليديا سايت )

 .16:9ارتفاع تبلغ 

 
 إعدادات االلتقاط االفتراضية

 

 . حفظانقر على  .3

 

  



 

 

 


