
 

 

  

 التسجيل



 

 

 (فيديو مع صوت) التسجيل: تسجيل شاشة الحاسوب 

لتسجيل سطح املكتب الخاص بك كفيديو مع شرائح مستخرجة، باإلضافة إلى فيديو إضافي من   تسجيل الشاشة + الفيديوحّدد خيار 

 (.Mediasiteالتسجيل على عرض تقديمي على ميديا سايت ) رفعالكاميرا مع صوت من امليكروفون. بمجرد االنتهاء، يمكنك 

 ي.النهائ  املخرجفي  الفأرةمؤشر  "تسجيل الشاشة + الفيديو"يتضمن  مالحظة: 

 يتضمن هذا املوضوع األقسام التالية:

 .البدء •

 .إعداد التسجيل •

 .تسجيل العرض التقديمي  •

 . إيقاف التسجيل بشكل مؤقت •

 .االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله •

 :البدء

 قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية لبدء عملية التسجيل: .1

o  أطلق مسجل سطح( املكتب مليديا سايتMDR من خيار )My Media site. 

o  من الصفحة الرئيسية.تسجيل انقر على خيار 

o  كل الصفحات.في من من قائمة التنقل املوجودة أعلى  تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. تسجيلانقر على خيار 

o  جيل في صفحة إدارة التسجيالت.بجانب التس إنشاء تسجيل جديدانقر على خيار 

تسجيل الشاشة + ، أدخل عنوان التسجيل أو قم بتحديثه وحدد خيار تحديد النوعبدء تشغيل معالج التسجيل. في صفحة  .2

 كنوع التسجيل. الفيديو

للتنقل عبر املعالج  التاليأو انقر فوق خيار  إعدادات االلتقاط االفتراضيةلبدء التسجيل باستخدام  تسجيلانقر فوق خيار  .3

 للخروج من املعالج والعودة إلى الصفحة السابقة. إلغاءوتحديث اإلعدادات حسب الحاجة. انقر فوق 
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 التسجيل<تسجيل الشاشة + الفيديو>معالج 

 لتحديث عنوان التسجيل في أي صفحة في املعالج. اسم العرض التقديمي  يمكنك النقر فوق في حقل مالحظة: 

 إعداد التسجيل )املعالج فقط( 

 إذا كنت تستخدم املعالج، فستقوم بتحديث مدخالت االلتقاط حسب الحاجة وتحديد منطقة االلتقاط.

 

 التسجيل:إلعداد 

 :التالي، اختر ما يلي، ثم انقر فوق خيار إعداد األجهزةفي صفحة  .1

o .حجم الكاميرا )دقة الفيديو التي ستستخدمها الكاميرا(. اختر أعلى جودة تدعمها الكاميرا 

o .إدخال الكاميرا 

o  إدخال امليكروفون. استخدم مقياس الصوت للتحقق من أن مستويات الصوت مناسبة. انقر فوق الزر "فتح لوحة

 لضبط مستوى امليكروفون والخيارات األخرى املتعلقة بأجهزة إدخال الصوت. التحكم في الصوت" 



 

 

 

 
 معالج التسجيل< إعداد األجهزة

 

نوص ي بشدة بعدم إضافة أو إزالة أجهزة العرض أو تغيير الدقة أثناء قيام مسجل سطح املكتب بالتسجيل. إذا أردت  مالحظة: 

 . مرحلة االلتقاطالوصول إلى قبل القيام بتلك التغييرات، 

. تأكد من منطقة االلتقاطاختر منطقة االلتقاط الخاصة بالتسجيل باستخدام إحدى الطرق املوضحة أدناه من صفحة  .2

 بكسل )العرض × االرتفاع(. 240×  320تحديد منطقة ال تقل عن 

 لقبوله واالنتقال إلى الصفحة التالية. بمجرد االنتهاء من االختيار، انقر فوق عالمة االختيار 

o لاللتقاط سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تستخدم عدة  سطح املكتبانقر على خيار  كتب بالكامل: سطح امل

 شاشات فحدد سطح املكتب الذي تريد التقاطه من القائمة املنسدلة.

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

o  :مؤشر من القائمة املنسدلة. اسحب  التقاط منطقة بشكل حرد وحد املنطقةانقر على خيار  مستطيل بشكل حر

 على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تريد التقاطها. الفأرة

o  من القائمة املنسدلة.  4:3التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 4:3اختر مستطيل

لتي تريد التقاطها. يقوم مسجل سطح املكتب مليديا سايت على سطح املكتب لتحديد املنطقة ا مؤشر الفأرةاسحب 

(MDR بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ )4:3. 

o  من القائمة املنسدلة.  16:9التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 16:9اختر مستطيل

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

(MDR بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ )16:9. 



 

 

 

 
 معالج التسجيل< خيارات منطقة االلتقاط

 .امللخصإلعدادات في صفحة تحقق من صحة ا .3

 معالج التسجيل< ملخص 

 

 تسجيل العرض التقديمي

بعد إعداد العرض التقديمي الخاص بك. سيبدأ مسجل سطح  تسجيلانقر فوق خيار 

( العد التنازلي ملدة خمس ثواٍن قبل بدء التسجيل. انقر فوق  MDRاملكتب مليديا سايت )

. يتم تمييز منطقة صفحة امللخصفي أي وقت أثناء العد التنازلي للعودة إلى  إيقافخيار 

االلتقاط املحددة بمؤشرات حمراء على الزاوية، ويتم عرض لوحة تحكم مسجل سطح 

 وطوال عملية التسجيل. ( عند بدء العد التنازليMDRاملكتب مليديا سايت )

 

 



 

 

لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت 

(MDR) 

( ظاهرة في منطقة االلتقاط أثناء جلسة التسجيل، فستظهر MDRإذا كانت لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تحذير:

تسّجل سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تقوم بتسجيل لديك في التسجيل النهائي. ولتجنب ذلك، تأكد من إخفاء لوحة التحكم إذا كنت 

( ليست ضمن حدود منطقة MDRمنطقة معينة على سطح املكتب، فتأكد فقط من أن لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 ل.إظهار لوحة التحكم في التسجيااللتقاط. إذا كنت ال ترغب في عرض لوحة التحكم، فقم بإلغاء تحديد خانة اختيار 

 

 إيقاف التسجيل بشكل مؤقت

 إليك بعض الخيارات إليقاف التسجيل مؤقًتا:

. سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة بخيارات إضافية )تجاهل التسجيل أو استئناف التسجيل أو إنهاء 8Ctrl+Fاضغط  •

 هذه هي الطريقة املوص ى بها. التسجيل(.

(. MDRمؤقت أو إنهاء( من لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )انقر على الخيار الذي يناسبك )تجاهل أو إيقاف  •

 عند إيقاف التسجيل مؤقًتا، ستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية.

إذا كانت منطقة اإلشعارات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئية، فانقر فوق زر إيقاف مسجل سطح املكتب مليديا سايت  •

(MDR .بشكل مؤقت ).سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية 

 يؤدي النقر فوق خيار تجاهل إلى فقدان تسجيلك. يتم عرض رسالة تأكيد قبل تجاهل التسجيل.  مالحظة: 

 

 

 االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله

 (. Mediasiteالتسجيل، يمكنك تحميله على ميديا سايت )إليقاف التسجيل. بمجرد االنتهاء من إنهاء انقر فوق خيار  .1

o  :التحميل التلقائي للعرض التقديمي املستهدف ( إذا قمت بتشغيل مشغل سطح املكتب مليديا سايتMDR من )

My Mediasite  وتم تمكين ميزة "التحميل أثناء التسجيل،" فسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا إلى العرض التقديمي

(. سيتم تحديث حالة Mediasiteاملستهدف )العرض التقديمي الذي بدأت منه عملية التسجيل( على ميديا سايت )

 العرض التقديمي بمجرد اكتمال املعالجة.

o جديد:  التحميل التلقائي إلى عرض تقديمي ( إذا قمت بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من سطح )

وتم تمكين خاصية "التحميل أثناء التسجيل،" سيقوم ميديا  My Mediasiteاملكتب وكان لديك اتصال نشط بـ 

ي ( بإنشاء عرض تقديمي جديد وسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا عليه. سيتم منح العرض التقديمMediasiteسايت )

 نفس اسم التسجيل. 

o  :إذا قمت بإجراء تسجيل في وضع عدم االتصال، انتقل إلى صفحة إدارة  تحميل التسجيل في وضع عدم االتصال

 (.Mediasiteبجوار التسجيل بمجرد أن تتمكن من االتصال بميديا سايت ) تحميلالتسجيل وانقر فوق 

.  My Mediasiteلعرض العرض التقديمي على  فتح العرض التقديمي عندما يتم عرض إشعار "انتهاء التحميل،" انقر على خيار  .2

 من ذلك، انقر على رمز الكرة األرضية املوجود في نفس السطر لعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله على 
ً
 Myبدال



 

 

Mediasite . 

 

 
 . My Mediasiteعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله على 

 مالحظات: 

التحميل إلى العرض التقديمي   يفشل فيها التحميل التلقائي، يتعّين تحميل التسجيل يدوًيا كما هو موضح في "في الحاالت التي  •

 (.Mediasite". إذا استمرت املشكلة، يرجى االتصال بمسؤول ميديا سايت )التحميل إلى العرض التقديمي الحالي  " و "الجديد

، يمكنك ضبط الرؤية االفتراضية للعروض التقديمية التي تم My Mediasiteم على كجزء من إعدادات ملف تعريف املستخد •

( للعرض بطريقة خاصة أو عامة. يؤدي تعيين وضع MDRإنشاؤها باستخدام تسجيالت مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

يد إذا كنت تريد تحرير الرؤية للعرض الخاص إلى منع املستخدمين اآلخرين من مشاهدة العرض التقديمي، وهو أمر مف

 العروض التقديمية قبل مشاركتها مع اآلخرين.

 ، راجع ملف التعليمات املضّمن في التطبيق.My Mediasiteملزيد من املعلومات حول تشغيل العرض التقديمي للتسجيل من  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل: تسجيل الشاشة والصوت
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لتسجيل شاشتك كفيديو مع الشرائح املستخرجة والصوت من الكاميرا أو امليكروفون. بمجرد  تسجيل الشاشة + الصوتاختر 

 .املتصل(Mediasiteاالنتهاء، يمكنك تحميل التسجيل على عرض تقديمي على موقع ميديا سايت )

 النهائي. املخرجفي  الفأرةمؤشر  "تسجيل الشاشة + الصوت "يتضمن  مالحظة: 

 يتضمن هذا املوضوع األقسام التالية:

 .البدء •

 .إعداد التسجيل •

 .تسجيل العرض التقديمي  •

 . إيقاف التسجيل بشكل مؤقت •

 .االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله •

 :البدء

 قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية لبدء عملية التسجيل: .1

o ( أطلق مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من خيار )My Mediasite . 

o  من الصفحة الرئيسية.تسجيل انقر على خيار 

o  من من قائمة التنقل املوجودة أعلى كل الصفحات.  تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. إنشاء تسجيل جديدانقر على خيار 

تسجيل الشاشة + يل أو قم بتحديثه واختر ، أدخل عنوان التسجتحديد النوعبدء تشغيل معالج التسجيل. في صفحة  .2

 كنوع التسجيل. الصوت

للتنقل عبر املعالج  التاليأو انقر فوق خيار  اضيةإعدادات االلتقاط االفتر  لبدء التسجيل باستخدام  تسجيلانقر فوق  .3

 للخروج من املعالج والعودة إلى الصفحة السابقة. إلغاءوتحديث اإلعدادات حسب الحاجة. انقر فوق 

 
 معالج التسجيل<تسجيل الشاشة + الصوت
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 لتحديث عنوان التسجيل في أي صفحة في املعالج. اسم العرض التقديمي  يمكنك النقر فوق في حقل مالحظة: 

 : إعداد التسجيل )املعالج فقط(

 إذا كنت تستخدم املعالج، فستقوم بتحديث مدخالت االلتقاط حسب الحاجة وتحديد منطقة االلتقاط.

 

 إلعداد التسجيل:

حدد إدخال امليكروفون من صفحة إعداد األجهزة. استخدم مقياس الصوت للتحقق من أن مستويات الصوت مناسبة.  .1

لضبط مستوى امليكروفون والخيارات األخرى املتعلقة بأجهزة إدخال  انقر فوق الزر "فتح لوحة التحكم في الصوت" 

 .التاليالصوت. انقر على خيار 

 

 

 ألجهزةمعالج التسجيل< إعداد ا

نوص ي بشدة بعدم إضافة أو إزالة أجهزة العرض أو تغيير الدقة أثناء قيام مسجل سطح املكتب بالتسجيل. إذا أردت القيام  مالحظة: 

 . مرحلة االلتقاطالوصول إلى قبل بتلك التغييرات، 

من  . تأكدمنطقة االلتقاطاختر منطقة االلتقاط الخاصة بالتسجيل باستخدام إحدى الطرق املوضحة أدناه من صفحة  .2

 بكسل )العرض × االرتفاع(. 240×  320تحديد منطقة ال تقل عن 

 لقبوله واالنتقال إلى الصفحة التالية. بمجرد االنتهاء من االختيار، انقر فوق عالمة االختيار 

o  :لاللتقاط سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تستخدم عدة  سطح املكتبانقر على خيار  سطح املكتب بالكامل

 سطح املكتب الذي تريد التقاطه من القائمة املنسدلة.شاشات فحدد 



 

 

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

o  :من القائمة املنسدلة. اسحب  التقاط منطقة بشكل حروحدد  املنطقةانقر على خيار  مستطيل بشكل حر

 يد التقاطها.على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تر  مؤشر الفأرة

o  من القائمة املنسدلة.  4:3التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 4:3اختر مستطيل

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

 . 4:3يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ ( بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث MDRسايت )

o  من القائمة  16:9التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 16:9اختر مستطيل

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

 .16:9املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ  ( بضبط املنطقةMDRمليديا سايت )

 

 
 معالج التسجيل< خيارات منطقة االلتقاط

 .امللخصتحقق من صحة اإلعدادات في صفحة  .3

 
 معالج التسجيل< ملخص 

 



 

 

 

 

 

 

 

 تسجيل العرض التقديمي 

( العد التنازلي ملدة MDRبعد إعداد العرض التقديمي الخاص بك. ســيبدأ مســجل ســطح املكتب مليديا ســايت ) تسجججيلانقر فوق خيار 

ـــــجيل. انقر فوق خيار  . يتم تمييز  صجججججججفحة امللخصللعودة إلى                  في أي وقت أثناء العد التنازلي  إيقافخمس ثواٍن قبل بدء التســ

ــايت )منطقة االلتقاط املحددة بمؤشــــرات حم ( عند بدء MDRراء على الزاوية، ويتم عرض لوحة تحكم مســــجل ســــطح املكتب مليديا ســ

 العد التنازلي وطوال عملية التسجيل.

 
 (MDRلوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

جلسة التسجيل، فستظهر ( ظاهرة في منطقة االلتقاط أثناء MDRإذا كانت لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تحذير:

لديك في التسجيل النهائي. ولتجنب ذلك، تأكد من إخفاء لوحة التحكم إذا كنت تسّجل سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تقوم بتسجيل 

( ليست ضمن حدود MDRمنطقة معينة على سطح املكتب، فتأكد فقط من أن لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 إظهار لوحة التحكم في التسجيل.إذا كنت ال ترغب في عرض لوحة التحكم، فقم بإلغاء تحديد خانة اختيار منطقة االلتقاط. 

 

 :إيقاف التسجيل بشكل مؤقت

ا:
ً
 إليك بعض الخيارات إليقاف التسجيل مؤقت



 

 

استئناف التسجيل أو . سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة بخيارات إضافية )تجاهل التسجيل أو Ctrl+F8اضغط  •

 هذه هي الطريقة املوص ى بها. إنهاء التسجيل(.

(. MDRانقر على الخيار الذي يناسبك )تجاهل أو إيقاف مؤقت أو إنهاء( من لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) •

 عند إيقاف التسجيل مؤقًتا، ستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية.

بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئية، فانقر فوق زر إيقاف مسجل سطح املكتب مليديا سايت إذا كانت منطقة اإلشعارات  •

(MDR.بشكل مؤقت. سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية ) 

 يؤدي النقر فوق خيار تجاهل إلى فقدان تسجيلك. يتم عرض رسالة تأكيد قبل تجاهل التسجيل.  مالحظة: 

 :االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله

 (. Mediasiteإليقاف التسجيل. بمجرد االنتهاء من التسجيل، يمكنك تحميله على ميديا سايت )إنهاء انقر فوق خيار  .1

o  :التحميل التلقائي للعرض التقديمي املستهدف ( إذا قمت بتشغيل مشغل سطح املكتب مليديا سايتMDR من )

My Mediasite  وتم تمكين ميزة "التحميل أثناء التسجيل،" فسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا إلى العرض التقديمي

(. سيتم تحديث  Mediasiteاملستهدف )العرض التقديمي الذي بدأت منه عملية التسجيل( على ميديا سايت )

 حالة العرض التقديمي بمجرد اكتمال املعالجة.

o جديد:  التحميل التلقائي إلى عرض تقديمي ( إذا قمت بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من )

وتم تمكين خاصية "التحميل أثناء التسجيل،" سيقوم  My Mediasiteسطح املكتب وكان لديك اتصال نشط بـ 

( بإنشاء عرض تقديمي جديد وسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا عليه. سيتم منح العرض Mediasiteميديا سايت )

 ي نفس اسم التسجيل. التقديم

o  :إذا قمت بإجراء تسجيل في وضع عدم االتصال، انتقل إلى صفحة  تحميل التسجيل في وضع عدم االتصال

 (.Mediasiteبجوار التسجيل بمجرد أن تتمكن من االتصال بميديا سايت ) تحميلإدارة التسجيل وانقر فوق 

 

 Myلعرض العرض التقديمي على  فتح العرض التقديمي عندما يتم عرض إشعار "انتهاء التحميل،" انقر على خيار  .2

Mediasite من ذلك، انقر على رمز الكرة األرضية املوجود في نفس السطر لعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله 
ً
. بدال

 .My Mediasiteعلى 

 
 . My Mediasiteيله على عرض العرض التقديمي الذي تم تحم

 مالحظات: 



 

 

التحميل إلى العرض التقديمي  في الحاالت التي يفشل فيها التحميل التلقائي، يتعين تحميل التسجيل يدوًيا كما هو موضح في " •

 (. Mediasite". إذا استمرت املشكلة، يرجى االتصال بمسؤول ميديا سايت )التحميل إلى العرض التقديمي الحالي" و "الجديد

، يمكنك ضبط الرؤية االفتراضية للعروض التقديمية التي My Mediasiteكجزء من إعدادات ملف تعريف املستخدم على  •

( للعرض بطريقة خاصة أو عامة. يؤدي تعيين MDRإنشاؤها باستخدام تسجيالت مسجل سطح املكتب مليديا سايت )تم 

وضع الرؤية للعرض الخاص إلى منع املستخدمين اآلخرين من مشاهدة العرض التقديمي، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد تحرير  

 العروض التقديمية قبل مشاركتها مع اآلخرين.

 ، راجع ملف التعليمات املضّمن في التطبيق.My Mediasiteاملعلومات حول تشغيل العرض التقديمي للتسجيل من ملزيد من  •

 

 التسجيل: الشرائح والفيديو مع الصوت

لتسجيل شاشتك كشرائح منفصلة، أو فيديو من الكاميرا، أو صوت من الكاميرا أو امليكروفون. بمجرد  عرض الشرائح + الفيديواختر 

 .املتصل(Mediasiteاالنتهاء، يمكنك تحميل التسجيل على عرض تقديمي على موقع ميديا سايت )

 يتضمن هذا املوضوع األقسام التالية: 

 .البدء •

 .إعداد التسجيل •

 .تسجيل العرض التقديمي  •

 . إيقاف التسجيل بشكل مؤقت •

 .االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله •

 :البدء

 قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية لبدء عملية التسجيل: .1

o  أطلق مسجل سطح( املكتب مليديا سايتMDR من خيار )My Mediasite . 

o  من الصفحة الرئيسية.تسجيل انقر على خيار 

o  من من قائمة التنقل املوجودة أعلى كل الصفحات.  تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. تسجيلانقر على خيار 

o  في صفحة إدارة التسجيالت.بجانب التسجيل  إنشاء تسجيل جديدانقر على خيار 

 عرض الشرائح + الفيديو، أدخل عنوان التسجيل أو قم بتحديثه واختر تحديد النوعبدء تشغيل معالج التسجيل. في صفحة  .2

 كنوع التسجيل.

للتنقل عبر املعالج  التاليأو انقر فوق خيار  إعدادات االلتقاط االفتراضيةلبدء التسجيل باستخدام  تسجيلانقر فوق  .3

 للخروج من املعالج والعودة إلى الصفحة السابقة. إلغاءوتحديث اإلعدادات حسب الحاجة. انقر فوق 
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 الشرائح + الفيديو معالج التسجيل< عرض 

 لتحديث عنوان التسجيل في أي صفحة في املعالج. اسم العرض التقديمي  يمكنك النقر فوق في حقل مالحظة: 

 : إعداد التسجيل )املعالج فقط(

 إذا كنت تستخدم املعالج، فستقوم بتحديث مدخالت االلتقاط حسب الحاجة وتحديد منطقة االلتقاط.

 

 إلعداد التسجيل:

 :التالي، اختر ما يلي، ثم انقر فوق خيار إعداد األجهزةفي صفحة  .1

o .إدخال الكاميرا 

o .حجم الكاميرا )دقة الفيديو التي ستستخدمها الكاميرا(. اختر أعلى جودة تدعمها الكاميرا 

o إدخال امليكروفون. استخدم مقياس الصوت للتحقق من أن مستويات الصوت مناسبة. انقر فوق الزر "فتح لوحة 

 لضبط مستوى امليكروفون والخيارات األخرى املتعلقة بأجهزة إدخال الصوت. التحكم في الصوت" 



 

 

 

 
 معالج التسجيل< إعداد األجهزة

نوص ي بشدة بعدم إضافة أو إزالة أجهزة العرض أو تغيير الدقة أثناء قيام مسجل سطح املكتب بالتسجيل. إذا أردت  مالحظة: 

 . مرحلة االلتقاطالوصول إلى قبل القيام بتلك التغييرات، 

. تأكد من منطقة االلتقاطاختر منطقة االلتقاط الخاصة بالتسجيل باستخدام إحدى الطرق املوضحة أدناه من صفحة  .2

 بكسل )العرض × االرتفاع(. 240×  320تحديد منطقة ال تقل عن 

 لقبوله واالنتقال إلى الصفحة التالية. بمجرد االنتهاء من االختيار، انقر فوق عالمة االختيار 

o لاللتقاط سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تستخدم عدة  سطح املكتبانقر على خيار  كتب بالكامل: سطح امل

 شاشات فحدد سطح املكتب الذي تريد التقاطه من القائمة املنسدلة.

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

o  :مؤشر من القائمة املنسدلة. اسحب  التقاط منطقة بشكل حرد وحد املنطقةانقر على خيار  مستطيل بشكل حر

 على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تريد التقاطها. الفأرة

o  من القائمة املنسدلة.  4:3التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 4:3اختر مستطيل

لتي تريد التقاطها. يقوم مسجل سطح املكتب مليديا سايت على سطح املكتب لتحديد املنطقة ا مؤشر الفأرةاسحب 

(MDR بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ )4:3. 

o  من القائمة املنسدلة.  16:9التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 16:9اختر مستطيل

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

(MDR بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ )16:9. 



 

 

 

 
 معالج التسجيل< خيارات منطقة االلتقاط

 .امللخصإلعدادات في صفحة تحقق من صحة ا .3

 
 معالج التسجيل< ملخص 

 تسجيل العرض التقديمي

( العد التنازلي ملدة MDRبعد إعداد العرض التقديمي الخاص بك. سيبدأ مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تسجيلانقر فوق خيار 

. يتم تمييز منطقة صفحة امللخصفي أي وقت أثناء العد التنازلي للعودة إلى  إيقافخمس ثواٍن قبل بدء التسجيل. انقر فوق خيار 

( عند بدء العد  MDRااللتقاط املحددة بمؤشرات حمراء على الزاوية، ويتم عرض لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 وطوال عملية التسجيل. التنازلي

 



 

 

 
 (MDRلوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

( ظاهرة في منطقة االلتقاط أثناء جلسة التسجيل، فستظهر MDRإذا كانت لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تحذير:

سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تقوم بتسجيل  لديك في التسجيل النهائي. ولتجنب ذلك، تأكد من إخفاء لوحة التحكم إذا كنت تسّجل

( ليست ضمن حدود منطقة MDRمنطقة معينة على سطح املكتب، فتأكد فقط من أن لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 إظهار لوحة التحكم في التسجيل.االلتقاط. إذا كنت ال ترغب في عرض لوحة التحكم، فقم بإلغاء تحديد خانة اختيار 

 :إيقاف التسجيل بشكل مؤقت

ا:
ً
 إليك بعض الخيارات إليقاف التسجيل مؤقت

. سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة بخيارات إضافية )تجاهل التسجيل أو استئناف التسجيل أو إنهاء Ctrl+F8اضغط  •

 هذه هي الطريقة املوص ى بها. التسجيل(.

(. MDRت أو إنهاء( من لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )انقر على الخيار الذي يناسبك )تجاهل أو إيقاف مؤق •

 عند إيقاف التسجيل مؤقًتا، ستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية.

إذا كانت منطقة اإلشعارات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئية، فانقر فوق زر إيقاف مسجل سطح املكتب مليديا سايت  •

(MDR بشكل مؤقت. سيتوقف ).التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية 

 يؤدي النقر فوق خيار تجاهل إلى فقدان تسجيلك. يتم عرض رسالة تأكيد قبل تجاهل التسجيل.  مالحظة: 

 االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله

 (. Mediasiteتحميله على ميديا سايت )إليقاف التسجيل. بمجرد االنتهاء من التسجيل، يمكنك إنهاء انقر فوق خيار  .1

o  :التحميل التلقائي للعرض التقديمي املستهدف ( إذا قمت بتشغيل مشغل سطح املكتب مليديا سايتMDR من )

My Mediasite  وتم تمكين ميزة "التحميل أثناء التسجيل،" فسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا إلى العرض التقديمي

(. سيتم تحديث حالة Mediasiteلذي بدأت منه عملية التسجيل( على ميديا سايت )املستهدف )العرض التقديمي ا

 العرض التقديمي بمجرد اكتمال املعالجة.

o  :التحميل التلقائي إلى عرض تقديمي جديد ( إذا قمت بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من سطح )

وتم تمكين خاصية "التحميل أثناء التسجيل،" سيقوم ميديا  My Mediasiteاملكتب وكان لديك اتصال نشط بـ 



 

 

( بإنشاء عرض تقديمي جديد وسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا عليه. سيتم منح العرض التقديمي Mediasiteسايت )

 نفس اسم التسجيل. 

o  :ذا قمت بإجراء تسجيل في وضع عدم االتصال، انتقل إلى صفحة إدارة إ تحميل التسجيل في وضع عدم االتصال

 (.Mediasiteبجوار التسجيل بمجرد أن تتمكن من االتصال بميديا سايت ) تحميلالتسجيل وانقر فوق 

.  My Mediasiteلعرض العرض التقديمي على  فتح العرض التقديمي عندما يتم عرض إشعار "انتهاء التحميل،" انقر على خيار  .2

 من ذلك، انقر على رمز الكرة األرضية املوجود في نفس السطر لعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله على ميديا سايت 
ً
بدال

(Mediasite.) 

 
 (. Mediasiteعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله على ميديا سايت )

 مالحظات: 

التحميل إلى العرض التقديمي   يتعّين تحميل التسجيل يدوًيا كما هو موضح في "في الحاالت التي يفشل فيها التحميل التلقائي،  •

 (.Mediasite". إذا استمرت املشكلة، يرجى االتصال بمسؤول ميديا سايت )التحميل إلى العرض التقديمي الحالي  " و "الجديد

ط الرؤية االفتراضية للعروض التقديمية التي تم ، يمكنك ضبMy Mediasiteكجزء من إعدادات ملف تعريف املستخدم على  •

( للعرض بطريقة خاصة أو عامة. يؤدي تعيين وضع MDRإنشاؤها باستخدام تسجيالت مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

الرؤية للعرض الخاص إلى منع املستخدمين اآلخرين من مشاهدة العرض التقديمي، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد تحرير 

 التقديمية قبل مشاركتها مع اآلخرين. العروض

 ، راجع ملف التعليمات املضّمن في التطبيق.My Mediasiteملزيد من املعلومات حول تشغيل العرض التقديمي للتسجيل من  •

 

 

 

 التسجيل: الشرائح والصوت

لتسجيل شاشتك كشرائح منفصلة وصوت من الكاميرا أو امليكروفون. بمجرد االنتهاء، يمكنك  عرض الشرائح + الصوتاختر 

 .املتصل(Mediasiteتحميل التسجيل على عرض تقديمي على موقع ميديا سايت )

 يتضمن هذا املوضوع األقسام التالية: 

 البدء •

 إعداد التسجيل  •

 تسجيل العرض التقديمي  •
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 إيقاف التسجيل بشكل مؤقت  •

 االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله •

 :البدء

 قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية لبدء عملية التسجيل: .1

o ( أطلق مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من خيار )My Mediasite . 

o  من الصفحة الرئيسية.تسجيل انقر على خيار 

o  من من قائمة التنقل املوجودة أعلى كل الصفحات.  تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. إنشاء تسجيل جديدانقر على خيار 

عرض الشرائح + دد ، أدخل عنوان التسجيل أو قم بتحديثه وحتحديد النوعبدء تشغيل معالج التسجيل. من صفحة  .2

 كنوع التسجيل. الصوت

للتنقل عبر املعالج  التاليأو انقر فوق خيار  إعدادات االلتقاط االفتراضيةلبدء التسجيل باستخدام  تسجيلانقر فوق  .3

 للخروج من املعالج والعودة إلى الصفحة السابقة. إلغاءوتحديث اإلعدادات حسب الحاجة. انقر فوق 

 
 معالج التسجيل< عرض الشرائح + الصوت

 لتحديث عنوان التسجيل في أي صفحة في املعالج. اسم العرض التقديمي  يمكنك النقر فوق في حقل مالحظة: 

 :إعداد التسجيل )املعالج فقط( 

 إذا كنت تستخدم املعالج، فستقوم بتحديث مدخالت االلتقاط حسب الحاجة وتحديد منطقة االلتقاط.

 

 إلعداد التسجيل:
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حدد إدخال امليكروفون من صفحة إعداد األجهزة. استخدم مقياس الصوت للتحقق من أن مستويات الصوت مناسبة.  .1

لضبط مستوى امليكروفون والخيارات األخرى املتعلقة بأجهزة إدخال  انقر فوق الزر "فتح لوحة التحكم في الصوت" 

 .التاليالصوت. انقر على خيار 

 

 
 ألجهزةمعالج التسجيل< إعداد ا

 

نوص ي بشدة بعدم إضافة أو إزالة أجهزة العرض أو تغيير الدقة أثناء قيام مسجل سطح املكتب بالتسجيل. إذا  مالحظة: 

 . مرحلة االلتقاطالوصول إلى قبل أردت القيام بتلك التغييرات، 

. تأكد من االلتقاط منطقةاختر منطقة االلتقاط الخاصة بالتسجيل باستخدام إحدى الطرق املوضحة أدناه من صفحة  .2

 بكسل )العرض × االرتفاع(. 240×  320تحديد منطقة ال تقل عن 

 لقبوله واالنتقال إلى الصفحة التالية. بمجرد االنتهاء من االختيار، انقر فوق عالمة االختيار 

o  :لاللتقاط سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تستخدم عدة  سطح املكتبانقر على خيار  سطح املكتب بالكامل

 شاشات فحدد سطح املكتب الذي تريد التقاطه من القائمة املنسدلة.

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

o  :من القائمة املنسدلة. اسحب  التقاط منطقة بشكل حروحدد  املنطقةانقر على خيار  مستطيل بشكل حر

 على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تريد التقاطها. مؤشر الفأرة

o  من القائمة املنسدلة.  4:3التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 4:3اختر مستطيل

م مسجل سطح املكتب مليديا على سطح املكتب لتحديد املنطقة التي تريد التقاطها. يقو  مؤشر الفأرةاسحب 

 . 4:3( بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ MDRسايت )



 

 

o  من القائمة  16:9التقاط منطقة واختر  منطقةانقر على السهم بالقرب من خيار  : 16:9اختر مستطيل

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

 .16:9( بضبط املنطقة املحددة تلقائًيا بحيث يكون لها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ MDRمليديا سايت )

 

 
 معالج التسجيل< خيارات منطقة االلتقاط

 .امللخصتحقق من صحة اإلعدادات في صفحة  .3

 

     
 معالج التسجيل< ملخص 

 تسجيل العرض التقديمي

( العد التنازلي ملدة MDRبعد إعداد العرض التقديمي الخاص بك. سيبدأ مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تسجيلانقر فوق خيار 

. يتم تمييز منطقة صفحة امللخصفي أي وقت أثناء العد التنازلي للعودة إلى  إيقافخمس ثواٍن قبل بدء التسجيل. انقر فوق خيار 

( عند بدء العد  MDRااللتقاط املحددة بمؤشرات حمراء على الزاوية، ويتم عرض لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 التنازلي وطوال عملية التسجيل.



 

 

 

 
 (MDRلوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

( ظاهرة في منطقة االلتقاط أثناء جلسة التسجيل، فستظهر MDRإذا كانت لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تحذير:

لديك في التسجيل النهائي. ولتجنب ذلك، تأكد من إخفاء لوحة التحكم إذا كنت تسّجل سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تقوم بتسجيل 

( ليست ضمن حدود MDRكتب، فتأكد فقط من أن لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )منطقة معينة على سطح امل

 إظهار لوحة التحكم في التسجيل.منطقة االلتقاط. إذا كنت ال ترغب في عرض لوحة التحكم، فقم بإلغاء تحديد خانة اختيار 

 إيقاف التسجيل بشكل مؤقت

 إليك بعض الخيارات إليقاف التسجيل مؤقًتا:

. سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة بخيارات إضافية )تجاهل التسجيل أو استئناف التسجيل أو Ctrl+F8اضغط  •

 هذه هي الطريقة املوص ى بها. إنهاء التسجيل(.

(. MDRانقر على الخيار الذي يناسبك )تجاهل أو إيقاف مؤقت أو إنهاء( من لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) •

 قاف التسجيل مؤقًتا، ستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية.عند إي

إذا كانت منطقة اإلشعارات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئية، فانقر فوق زر إيقاف مسجل سطح املكتب مليديا سايت  •

(MDR.بشكل مؤقت. سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية ) 

 وق خيار تجاهل إلى فقدان تسجيلك. يتم عرض رسالة تأكيد قبل تجاهل التسجيل. يؤدي النقر ف مالحظة: 

 

 

 

 



 

 

 االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله

 (. Mediasiteعلى ميديا سايت ) رفعإليقاف التسجيل. بمجرد االنتهاء من التسجيل، يمكنك إنهاء انقر فوق خيار  .1

o التلقائي للعرض التقديمي املستهدف:  الرفع ( إذا قمت بتشغيل مشغل سطح املكتب مليديا سايتMDR من )

My Mediasite  وتم تمكين ميزة "التحميل أثناء التسجيل،" فسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا إلى العرض التقديمي

(. سيتم تحديث  Mediasite) املستهدف )العرض التقديمي الذي بدأت منه عملية التسجيل( على ميديا سايت

 حالة العرض التقديمي بمجرد اكتمال املعالجة.

o التلقائي إلى عرض تقديمي جديد:  الرفع ( إذا قمت بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من سطح )

وتم تمكين خاصية "التحميل أثناء التسجيل،" سيقوم ميديا  My Mediasiteاملكتب وكان لديك اتصال نشط بـ 

( بإنشاء عرض تقديمي جديد وسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا عليه. سيتم منح العرض Mediasiteسايت )

 التقديمي نفس اسم التسجيل. 

o إذا قمت بإجراء تسجيل في وضع عدم االتصال، انتقل إلى صفحة إدارة  التسجيل في وضع عدم االتصال:  رفع

 (.Mediasiteبجوار التسجيل بمجرد أن تتمكن من االتصال بميديا سايت ) تحميلالتسجيل وانقر فوق 

. My Mediasiteلعرض العرض التقديمي على  فتح العرض التقديمي ،" انقر على خيار الرفععندما يتم عرض إشعار "انتهاء  .2

 من ذلك، انقر على رمز الكرة األرضية املوجود في نفس السطر لعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله على 
ً
 Myبدال

Mediasite . 

 

 
 . My Mediasiteعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله على 

 مالحظات: 

"  إلى العرض التقديمي الجديد الرفع  التسجيل يدوًيا كما هو موضح في " رفعالتلقائي، يتعّين  الرفعفي الحاالت التي يفشل فيها  •

 (.Mediasite". إذا استمرت املشكلة، يرجى االتصال بمسؤول ميديا سايت )إلى العرض التقديمي الحالي  الرفع  و "

االفتراضية للعروض التقديمية التي ، يمكنك ضبط الرؤية My Mediasiteكجزء من إعدادات ملف تعريف املستخدم على  •

( للعرض بطريقة خاصة أو عامة. يؤدي تعيين MDRتم إنشاؤها باستخدام تسجيالت مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

وضع الرؤية للعرض الخاص إلى منع املستخدمين اآلخرين من مشاهدة العرض التقديمي، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد تحرير  

 ة قبل مشاركتها مع اآلخرين.العروض التقديمي

 ، راجع ملف التعليمات املضّمن في التطبيق.My Mediasiteملزيد من املعلومات حول تشغيل العرض التقديمي للتسجيل من  •

 

 
 

 التسجيل: الفيديو )بصوت أو بدون صوت(
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لتسجيل شاشتك كشرائح منفصلة، أو فيديو من الكاميرا، أو صوت من الكاميرا أو امليكروفون.  عرض الشرائح + الفيديواختر 

 . املتصل(Mediasiteبمجرد االنتهاء، يمكنك تحميل التسجيل على عرض تقديمي على موقع ميديا سايت )

 يتضمن هذا املوضوع األقسام التالية: 

 البدء •

 إعداد التسجيل  •

 تسجيل العرض التقديمي  •

 إيقاف التسجيل بشكل مؤقت  •

 االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله •

 :البدء

 قم بتنفيذ أحد اإلجراءات التالية لبدء عملية التسجيل: .1

o ( أطلق مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من خيار )My Mediasite . 

o  من الصفحة الرئيسية.تسجيل انقر على خيار 

o من من قائمة التنقل املوجودة أعلى كل الصفحات.  تسجيليار انقر على خ 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. إنشاء تسجيل جديدانقر على خيار 

عرض الشرائح + ، أدخل عنوان التسجيل أو قم بتحديثه وحدد تحديد النوعبدء تشغيل معالج التسجيل. من صفحة  .2

 كنوع التسجيل. الصوت

للتنقل عبر املعالج  التاليأو انقر فوق خيار  االلتقاط االفتراضيةإعدادات لبدء التسجيل باستخدام  تسجيلانقر فوق  .3

 للخروج من املعالج والعودة إلى الصفحة السابقة. إلغاءوتحديث اإلعدادات حسب الحاجة. انقر فوق 

 
 معالج التسجيل< عرض الشرائح + الصوت
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 لتحديث عنوان التسجيل في أي صفحة في املعالج. اسم العرض التقديمي  يمكنك النقر فوق في حقل مالحظة: 

 :إعداد التسجيل )املعالج فقط( 

 إذا كنت تستخدم املعالج، فستقوم بتحديث مدخالت االلتقاط حسب الحاجة وتحديد منطقة االلتقاط.

 

 إلعداد التسجيل:

 :التالي، اختر ما يلي، ثم انقر فوق خيار إعداد األجهزةفي صفحة  .1

o .حجم الكاميرا )دقة الفيديو التي ستستخدمها الكاميرا(. اختر أعلى جودة تدعمها الكاميرا 

o .إدخال الكاميرا 

o  إدخال امليكروفون. استخدم مقياس الصوت للتحقق من أن مستويات الصوت مناسبة. انقر فوق الزر "فتح

 لضبط مستوى امليكروفون والخيارات األخرى املتعلقة بأجهزة إدخال الصوت. لوحة التحكم في الصوت" 

 

 
 معالج التسجيل< إعداد األجهزة

نوص ي بشدة بعدم إضافة أو إزالة أجهزة العرض أو تغيير الدقة أثناء قيام مسجل سطح املكتب بالتسجيل. إذا  مالحظة: 

 . مرحلة االلتقاطالوصول إلى قبل أردت القيام بتلك التغييرات، 

 .امللخصتحقق من صحة اإلعدادات في صفحة  .2



 

 

 
 معالج التسجيل< ملخص 

 :تسجيل العرض التقديمي 

( العد التنازلي ملدة MDRبعد إعداد العرض التقديمي الخاص بك. سيبدأ مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تسجيلانقر فوق خيار 

. يتم تمييز منطقة صفحة امللخصفي أي وقت أثناء العد التنازلي للعودة إلى  إيقافخمس ثواٍن قبل بدء التسجيل. انقر فوق خيار 

( عند بدء العد  MDRحمراء على الزاوية، ويتم عرض لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )االلتقاط املحددة بمؤشرات 

 التنازلي وطوال عملية التسجيل.

 
 (MDRلوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

جلسة التسجيل، فستظهر ( ظاهرة في منطقة االلتقاط أثناء MDRإذا كانت لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تحذير:

لديك في التسجيل النهائي. ولتجنب ذلك، تأكد من إخفاء لوحة التحكم إذا كنت تسّجل سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تقوم بتسجيل 

( ليست ضمن حدود MDRمنطقة معينة على سطح املكتب، فتأكد فقط من أن لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 إظهار لوحة التحكم في التسجيل.إذا كنت ال ترغب في عرض لوحة التحكم، فقم بإلغاء تحديد خانة اختيار منطقة االلتقاط. 

 :إيقاف التسجيل بشكل مؤقت



 

 

ا:
ً
 إليك بعض الخيارات إليقاف التسجيل مؤقت

التسجيل أو . سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة بخيارات إضافية )تجاهل التسجيل أو استئناف Ctrl+F8اضغط  •

 هذه هي الطريقة املوص ى بها. إنهاء التسجيل(.

(. MDRانقر على الخيار الذي يناسبك )تجاهل أو إيقاف مؤقت أو إنهاء( من لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) •

 عند إيقاف التسجيل مؤقًتا، ستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية.

كمبيوتر الخاص بك مرئية، فانقر فوق زر إيقاف مسجل سطح املكتب مليديا سايت إذا كانت منطقة اإلشعارات بجهاز ال •

(MDR.بشكل مؤقت. سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية ) 

 يؤدي النقر فوق خيار تجاهل إلى فقدان تسجيلك. يتم عرض رسالة تأكيد قبل تجاهل التسجيل.  مالحظة: 

 

 :التقديمي وتحميله االنتهاء من العرض

 (. Mediasiteإليقاف التسجيل. بمجرد االنتهاء من التسجيل، يمكنك تحميله على ميديا سايت )إنهاء انقر فوق خيار  .1

o التلقائي للعرض التقديمي املستهدف:  الرفع ( إذا قمت بتشغيل مشغل سطح املكتب مليديا سايتMDR من )

My Mediasite  وتم تمكين ميزة "التحميل أثناء التسجيل،" فسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا إلى العرض التقديمي

(. سيتم تحديث  Mediasiteاملستهدف )العرض التقديمي الذي بدأت منه عملية التسجيل( على ميديا سايت )

 حالة العرض التقديمي بمجرد اكتمال املعالجة.

o ديد: التلقائي إلى عرض تقديمي ج الرفع ( إذا قمت بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من سطح )

وتم تمكين خاصية "التحميل أثناء التسجيل،" سيقوم ميديا  My Mediasiteاملكتب وكان لديك اتصال نشط بـ 

( بإنشاء عرض تقديمي جديد وسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا عليه. سيتم منح العرض Mediasiteسايت )

 نفس اسم التسجيل. التقديمي 

o إذا قمت بإجراء تسجيل في وضع عدم االتصال، انتقل إلى صفحة إدارة  التسجيل في وضع عدم االتصال:  رفع

 (.Mediasiteبجوار التسجيل بمجرد أن تتمكن من االتصال بميديا سايت )  Uploadالتسجيل وانقر فوق 

. My Mediasiteلعرض العرض التقديمي على  فتح العرض التقديمي ،" انقر على خيار الرفععندما يتم عرض إشعار "انتهاء  .2

 من ذلك، انقر على رمز الكرة األرضية املوجود في نفس السطر لعرض العرض التقديمي الذي تم 
ً
على ميديا سايت  رفعهبدال

(Mediasite.) 

 
 (. Mediasiteتم تحميله على ميديا سايت )عرض العرض التقديمي الذي 

 مالحظات: 



 

 

التحميل إلى العرض  في الحاالت التي يفشل فيها التحميل التلقائي، يتعّين تحميل التسجيل يدوًيا كما هو موضح في " •

". إذا استمرت املشكلة، يرجى االتصال بمسؤول ميديا سايت التحميل إلى العرض التقديمي الحالي " و "التقديمي الجديد

(Mediasite.) 

، يمكنك ضبط الرؤية االفتراضية للعروض التقديمية التي My Mediasiteكجزء من إعدادات ملف تعريف املستخدم على  •

( للعرض بطريقة خاصة أو عامة. يؤدي تعيين MDRإنشاؤها باستخدام تسجيالت مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تم

وضع الرؤية للعرض الخاص إلى منع املستخدمين اآلخرين من مشاهدة العرض التقديمي، وهو أمر مفيد إذا كنت تريد تحرير  

 العروض التقديمية قبل مشاركتها مع اآلخرين.

 ، راجع ملف التعليمات املضّمن في التطبيق.My Mediasiteملزيد من املعلومات حول تشغيل العرض التقديمي للتسجيل من  •

 

 

 

 التسجيل: الصوت فقط 

لتسجيل شاشتك كشرائح منفصلة وصوت من الكاميرا أو امليكروفون. بمجرد االنتهاء، يمكنك تحميل  عرض الشرائح + الصوتاختر 

 .املتصل(Mediasiteالتسجيل على عرض تقديمي على موقع ميديا سايت )

 يتضمن هذا املوضوع األقسام التالية:

 البدء •

 إعداد التسجيل  •

 تسجيل العرض التقديمي  •

 إيقاف التسجيل بشكل مؤقت  •

 االنتهاء من العرض التقديمي وتحميله •

 :البدء

 التالية لبدء عملية التسجيل:قم بتنفيذ أحد اإلجراءات  .1

o ( أطلق مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من خيار )My Mediasite . 

o  من الصفحة الرئيسية.تسجيل انقر على خيار 

o  من من قائمة التنقل املوجودة أعلى كل الصفحات.  تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. تسجيلانقر على خيار 

o  بجانب التسجيل في صفحة إدارة التسجيالت. إنشاء تسجيل جديدانقر على خيار 

كنوع  الصوت فقط، أدخل عنوان التسجيل أو قم بتحديثه واختر تحديد النوعبدء تشغيل معالج التسجيل. في صفحة  .2

 التسجيل.

للتنقل عبر املعالج  التاليأو انقر فوق خيار  إعدادات االلتقاط االفتراضيةلبدء التسجيل باستخدام  تسجيلانقر فوق  .3

 للخروج من املعالج والعودة إلى الصفحة السابقة. إلغاءوتحديث اإلعدادات حسب الحاجة. انقر فوق 
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 معالج التسجيل< عرض الشرائح + الصوت

 

 لتحديث عنوان التسجيل في أي صفحة في املعالج. اسم العرض التقديمي  يمكنك النقر فوق في حقل مالحظة: 

 :)املعالج فقط(  إعداد التسجيل

 إذا كنت تستخدم املعالج، فستقوم بتحديث مدخالت االلتقاط حسب الحاجة وتحديد منطقة االلتقاط.

 

 إلعداد التسجيل:

حدد إدخال امليكروفون من صفحة إعداد األجهزة. استخدم مقياس الصوت للتحقق من أن مستويات الصوت مناسبة. انقر  .1

لضبط مستوى امليكروفون والخيارات األخرى املتعلقة بأجهزة إدخال الصوت.  فوق الزر "فتح لوحة التحكم في الصوت" 

 .التاليانقر على خيار 

 



 

 

 
 ألجهزةمعالج التسجيل< إعداد ا

 

نوص ي بشدة بعدم إضافة أو إزالة أجهزة العرض أو تغيير الدقة أثناء قيام مسجل سطح املكتب بالتسجيل. إذا أردت  مالحظة: 

 . مرحلة االلتقاطالوصول إلى قبل القيام بتلك التغييرات، 

 .امللخصتحقق من صحة اإلعدادات في صفحة  .2

 

 
 معالج التسجيل< ملخص 

 :التقديمي تسجيل العرض 

( العد التنازلي ملدة MDRبعد إعداد العرض التقديمي الخاص بك. سيبدأ مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تسجيلانقر فوق خيار 

. يتم تمييز منطقة صفحة امللخصفي أي وقت أثناء العد التنازلي للعودة إلى  إيقافخمس ثواٍن قبل بدء التسجيل. انقر فوق خيار 

( عند بدء العد  MDRة بمؤشرات حمراء على الزاوية، ويتم عرض لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )االلتقاط املحدد

 التنازلي وطوال عملية التسجيل.

 



 

 

 
 (MDRلوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

االلتقاط أثناء جلسة التسجيل، فستظهر ( ظاهرة في منطقة MDRإذا كانت لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) تحذير:

لديك في التسجيل النهائي. ولتجنب ذلك، تأكد من إخفاء لوحة التحكم إذا كنت تسّجل سطح املكتب بالكامل. إذا كنت تقوم بتسجيل 

نطقة ( ليست ضمن حدود مMDRمنطقة معينة على سطح املكتب، فتأكد فقط من أن لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

 إظهار لوحة التحكم في التسجيل.االلتقاط. إذا كنت ال ترغب في عرض لوحة التحكم، فقم بإلغاء تحديد خانة اختيار 

 :إيقاف التسجيل بشكل مؤقت

 إليك بعض الخيارات إليقاف التسجيل مؤقًتا:

التسجيل أو استئناف التسجيل أو . سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة بخيارات إضافية )تجاهل 8Ctrl+Fاضغط  •

 هذه هي الطريقة املوص ى بها. إنهاء التسجيل(.

(. MDRانقر على الخيار الذي يناسبك )تجاهل أو إيقاف مؤقت أو إنهاء( من لوحة تحكم مسجل سطح املكتب مليديا سايت ) •

 عند إيقاف التسجيل مؤقًتا، ستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية.

اإلشعارات بجهاز الكمبيوتر الخاص بك مرئية، فانقر فوق زر إيقاف مسجل سطح املكتب مليديا سايت  إذا كانت منطقة •

(MDR.بشكل مؤقت. سيتوقف التسجيل مؤقًتا وستظهر صفحة تحتوي على خيارات إضافية ) 

 يؤدي النقر فوق خيار تجاهل إلى فقدان تسجيلك. يتم عرض رسالة تأكيد قبل تجاهل التسجيل.  مالحظة: 

 :ورفعهاالنتهاء من العرض التقديمي 

 (. Mediasiteإليقاف التسجيل. بمجرد االنتهاء من التسجيل، يمكنك تحميله على ميديا سايت )إنهاء انقر فوق خيار  .1

o التلقائي للعرض التقديمي املستهدف:  الرفع ( إذا قمت بتشغيل مشغل سطح املكتب مليديا سايتMDR من )My 

Mediasite   وتم تمكين ميزة "التحميل أثناء التسجيل،" فسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا إلى العرض التقديمي

(. سيتم تحديث حالة Mediasiteاملستهدف )العرض التقديمي الذي بدأت منه عملية التسجيل( على ميديا سايت )

 العرض التقديمي بمجرد اكتمال املعالجة.

o ديد: التلقائي إلى عرض تقديمي ج الرفع ( إذا قمت بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايتMDR من سطح )

وتم تمكين خاصية "التحميل أثناء التسجيل،" سيقوم ميديا  My Mediasiteاملكتب وكان لديك اتصال نشط بـ 



 

 

( بإنشاء عرض تقديمي جديد وسيتم تحميل التسجيل تلقائًيا عليه. سيتم منح العرض التقديمي Mediasiteسايت )

 نفس اسم التسجيل. 

o إذا قمت بإجراء تسجيل في وضع عدم االتصال، انتقل إلى صفحة إدارة  التسجيل في وضع عدم االتصال:  رفع

 (.Mediasiteبجوار التسجيل بمجرد أن تتمكن من االتصال بميديا سايت ) رفع التسجيل وانقر فوق 

 Myلعرض العرض التقديمي على  لعرض التقديمي فتح اعندما يتم عرض إشعار "انتهاء التحميل،" انقر على خيار  .2

Mediasite من ذلك، انقر على رمز الكرة األرضية املوجود في نفس السطر لعرض العرض التقديمي الذي تم تحميله على 
ً
. بدال

My Mediasite . 

 
 . My Mediasiteعلى  رفعهعرض العرض التقديمي الذي تم  

 مالحظات: 

إلى العرض التقديمي   الرفع  فيها التحميل التلقائي، يتعّين تحميل التسجيل يدوًيا كما هو موضح في "في الحاالت التي يفشل   •

 (. Mediasite". إذا استمرت املشكلة، يرجى االتصال بمسؤول ميديا سايت )إلى العرض التقديمي الحالي الرفع  " و "الجديد

، يمكنك ضبط الرؤية االفتراضية للعروض التقديمية التي تم My Mediasiteكجزء من إعدادات ملف تعريف املستخدم على  •

( للعرض بطريقة خاصة أو عامة. يؤدي تعيين وضع MDRإنشاؤها باستخدام تسجيالت مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

كنت تريد تحرير الرؤية للعرض الخاص إلى منع املستخدمين اآلخرين من مشاهدة العرض التقديمي، وهو أمر مفيد إذا 

 العروض التقديمية قبل مشاركتها مع اآلخرين.

 ، راجع ملف التعليمات املضّمن في التطبيق.My Mediasiteملزيد من املعلومات حول تشغيل العرض التقديمي للتسجيل من  •

 

 

 

 

 

 

 التسجيل دون االتصال باإلنترنت
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تسجيالت "دون االتصال باإلنترنت،" ويمكنك تحميلها على ميديا سايت ( بعمل MDRيسمح لك مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

(Mediasite فيما بعد عندما يتوفر اتصال باإلنترنت. على سبيل املثال، قد ترغب في إنشاء سلسلة من تسجيالت سطح املكتب في )

 املنزل وتحميلها الحًقا عند االتصال بشبكة محلية في العمل.

( من سطح املكتب أو من MDRعدم االتصال سواء كنت تقوم بتشغيل مسجل سطح املكتب مليديا سايت )يمكنك التسجيل في وضع 

My Mediasite  عن طريق تعطيل عمليات التحميل. كما يمكنك تحميل التسجيالت التي تم إجراؤها في وضع عدم االتصال بالعروض

 التقديمية الجديدة أو الحالية.

 جيل في وضع "عدم االتصال" مؤقًتا:لتعطيل عمليات التحميل والتس

 في الصفحة الرئيسية أو من قائمة التنقل املوجودة أعلى كافة الصفحات. اإلعداداتانقر على خيار  .1

 .امللفات أثناء التسجيل رفعامسح خانة اختيار  .2

 

 
 مؤقًتا الرفعتعطيل 

 (.Mediasiteتتبعها عادة عند االتصال بميديا سايت )يمكنك اآلن بدء تسجيل العروض التقديمية بنفس الطريقة التي  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 افتح العرض التقديمي واحفظه لوقٍت الحق 



 

 

وحفظه للتسجيل الحًقا. يعد هذا   My Mediasite( بفتح عرض تقديمي على MDRيسمح لك مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

مفيًدا إذا كنت تستعد لتسجيل عرض تقديمي وتوقفت أو في حال فقد االتصال باإلنترنت لديك. يمكنك استئناف التسجيل في 

 وتحميل التسجيل املكتمل إلى العرض التقديمي إن أمكنك ذلك. دون االتصال باإلنترنتوقٍت الحق عبر اإلنترنت أو 

 لفتح وحفظ العرض التقديمي لوقٍت الحق: 

 . My Mediasiteابدأ عرضك التقديمي للتسجيل على   .1

 في معالج التسجيل.حفظ اختر نوع التسجيل الذي تريده وانقر فوق خيار  .2

 

 
 حفظ التسجيل لوقٍت الحق 

سيتم إدراج العرض التقديمي الخاص بك في صفحة إدارة التسجيل. حين تكون قادًرا على استئناف التسجيل، انقر على  .3

 في نفس سطر التسجيل املحفوظ.تسجيل خيار 

 

 
 تسجيل التسجيل املحفوظ
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 مالحظات: 

التحميل إلى هو موضح في " في الحاالت التي يفشل فيها التحميل التلقائي، يتعين عليك تحميل التسجيل يدوًيا كما •

 (.Mediasite". إذا استمرت املشكلة، يرجى االتصال بمسؤول ميديا سايت )العرض التقديمي الحالي

، يمكنك ضبط الرؤية االفتراضية للعروض التقديمية My Mediasiteكجزء من إعدادات ملف تعريف املستخدم على  •

( للعرض بطريقة خاصة أو عامة. يؤدي MDRالتي تم إنشاؤها باستخدام تسجيالت مسجل سطح املكتب مليديا سايت )

مشاهدة العرض التقديمي، وهو أمر مفيد إذا كنت تعيين وضع الرؤية للعرض الخاص إلى منع املستخدمين اآلخرين من 

 تريد تحرير العروض التقديمية قبل مشاركتها مع اآلخرين.

، راجع ملف التعليمات املضّمن في My Mediasiteملزيد من املعلومات حول تشغيل العرض التقديمي للتسجيل من  •

 التطبيق.
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