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تسجيل المنتج
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التخلص من المنتج في نهاية دورة حياته
تحترم شركة  ViewSonicالبيئة وهي تلتزم بالعمل والعيش في بيئة سليمة .شكرً ا لك على االنضمام إلى
الحوسبة الذكية والخضراء.
برجاء زيارة موقع  ViewSonicلتعلم المزيد.
الواليات المتحدة األمريكية وكندا:
http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
أوروباhttp://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/ :
تايوانhttp://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx :
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قائمة ملحقات جهاز العرض الذي يعمل بالتحكم اللمسي الضوئي
قائمة التحقق من الملحقات
الرجاء مضاهاة هذه القائمة بالملحقات المرفقة مع جهاز العرض الذي يعمل بالتحكم اللمسي
الضوئي ،كما يرجى االتصال بالموزع الذي اشتريت منه جهاز العرض عند غياب أي
من ملحقاته.
 -1قلم ضوئي

-2الوحدة التفاعلية العاملة باألشعة تحت
الحمراء

 -3كابل  USBمقاس

 -4دليل المستخدم )/ (CD
البرامج ) / (CDبطاقة التشغيل السريع

1

الملحقات
مفاتيح وأزرار القلم الضوئي

رأس قلم التحكم اللمسي

قبل استخدام القلم الضوئي

تأكد من اتصاله بمصدر طاقة.

كيف يستخدم القلم الضوئي؟

عند توجيه رأس قلم التحكم اللمسي إلى الشاشة ،تنتقل اإلشارات
من رأس القلم لتأكيد مواقع التوجيه بالمستشعرات الموجودة
بجهاز العرض ،علمًا بأن رأس قلم التحكم اللمسي يضيء أثناء
إرسال اإلشارات.
)1ضع رأس القلم بأي مكان بالشاشة.
)2اضغط على رأس القلم مع التوجيه للشاشة لتنشيطه ،وليكن برسم
خطوط عند استخدام وضع فرشاة الرسم.

مالحظة:
يستهلك المستشعر الموجود برأس القلم بعض الطاقة عند لمس الرأس
ألي شيء ،لذا يرجى إيقاف تشغيل القلم في حالة عدم استخدامه.
والمس رأس القلم وتأكد من عدم انبعاث أي ضوء.

مفتاح الطاقة
الجانب الخلفي

الجانب األمامي
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التثبيت مع نظام التشغيل Windows
يتميز برنامج  LightPenباحتوائه على وظيفة التحكم اللمسي الضوئي
 -1متطلبات النظام
للتشغيل العادي لوظيفة التحكم اللمسي الضوئي؛ يرجى التأكد من تحقق متطلبات
النظام التالية:
تثبيت برنامج LightPen
نظام التشغيل
وحدة المعالجة
المركزية
الذاكرة
الحد األدنى
للمساحة المطلوبة
على القرص الثابت

متطلبات النظام
Microsoft Windows XP(SP2)(32bit)/
)Vista(32bit)/Windows 7 (32bit/64bit
 0.2 ،Intel® Core™2 Duoجيجا هرتز أو ما يليه
من إصدارات (يوصى باستخدام وحدة المعالجة المركزية
المخصصة)
 2جيجا بايت أو أكثر
 100ميجابايت
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التثبيت مع نظام التشغيل Windows
 -2تثبيت البرنامج
 1-2تثبيت برنامج التشغيل
<التثبيت من جهاز >USB
يتم إنشاء محرك  CDعند توصيل وحدة التفاعل بجهاز كمبيوتر عبر كبل USB
(انظر الشكل  .)1افتح المجلد  windows\Setup.exeبمحرك  CDلتثبيت
برنامج  .SPDriverيمكنك استخدام برنامج  launcher.exeلبدء برنامج
 SPDriverمباشرة.

الشكل 2

الشكل 1

<التثبيت من >CD
الخطوة :1أدخل القرص المضغوط “دليل المالك” إلى محرك .CD
الخطوة :2افتح المجلد “ ”LightPen Software for Windowsالموجود على
القرص المضغوط.
الخطوة :3انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق “ ”Setup.exeوستظهر القائمة المنسدلة
الموضحة أدناه.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج SPDriver
الخطوة :4

( )1انقر فوق  SPDriverوستظهر القائمة المنسدلة الموضحة أدناه .انقر فوق
( Nextالتالي) للمتابعة.

( )2حدد مجلد الوجهة المراد التثبيت فيه (ثمة مجلد افتراضي) .ثم انقر فوق Next
(التالي) للمتابعة.

()3يرجى االنتظار حتى اكتمال عملية التثبيت بنجاح.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 2-2تثبيت برنامج ViewDrawII
الخطوة :1أدخل القرص المضغوط “دليل المالك” إلى محرك .CD
الخطوة :2افتح المجلد “ ”LightPen Software for Windowsالموجود على
القرص المضغوط.
الخطوة :3انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق اسم الملف “ ،”Setup.exeوستظهر القائمة
المنسدلة الموضحة أدناه.

الخطوة :4

( )1انقر فوق  ViewDrawIIوستظهر القائمة المنسدلة الموضحة أدناه .انقر فوق
( Nextالتالي) للمتابعة.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
( )2حدد مجلد الوجهة المراد التثبيت فيه (ثمة مجلد افتراضي) .ثم انقر فوق Next
(التالي) للمتابعة.

( )3انقر فوق الزر ( Installتثبيت) بعد انتهاء التحقق من بيانات التثبيت ثم
واصل عملية التثبيت.

()4يرجى االنتظار حتى اكتمال عملية التثبيت بنجاح.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 -3بدء وظيفة التحكم اللمسي الضوئي
 1-3بعد تثبيت برنامج SPDriver؛ قم بتشغيله عبر الخطوات
ابدأ/كافة البرامج SPDriver/SPDriver/LightPen/ثم وصل جهاز
العرض بجهاز الكمبيوتر عبر كبل .USB
قد يظهر النظام على النحو الموضح في الشكل التالي.

()Windows 7/VISTA

()Win XP
2-3انقر فوق أيقونة

وستظهر القائمة الموضحة أدناه.

()VISTA/Win XP

* يتوفر ( Mouse Modeوضع الماوس) االفتراضي مع نظام التشغيل Win XP
و Win Vistaفقط.
*حدد “( ”Aboutحول) لعرض المعلومات الموضحة إلصدار البرنامج.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
()Windows 7

* يدعم نظام التشغيل  Microsoft Windows 7وظيفة التحكم اللمسي متعدد
النقاط .عند استخدام جهاز العرض مع نظام التشغيل Microsoft Windows 7
المثبت على جهاز الكمبيوتر؛ يمكنك تحديد استخدام وضع الماوس االفتراضي أو
وضع التحكم اللمسي متعدد النقاط.
*حدد “( ”Aboutحول) لعرض المعلومات الموضحة إلصدار البرنامج.
3-3
()1حدد وظيفة ( Calibrationالمعايرة) لتنفيذ إجراء المعايرة

يحفظ النظام بيانات المعايرة بعد لمس أربع نقاط للمعايرة .يرجى االنتظار أثناء حفظ
النظام للبيانات.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
()2المعايرة التلقائية
يمكن تحديد خيار ( Auto Calibrationالمعايرة التلقائية) لمعايرة المنتج حسبما
تطلب الشاشات الموضحة في الشكل  .3تجنب حظر الصور التي تظهر في شاشة
المعايرة أثناء تشغيل وظيفة المعايرة التلقائية.

الشكل 3

الشكل 4
4-3اكتمال المعايرة بنجاح.
5-3فشل المعايرة التلقائية

الشكل 5
عند ظهور رسالة “( ”auto calibrating failedفشل المعايرة التلقائية) كما هو
موضح في الشكل 5؛ يرجى القيام بالخطوات التالية الستكشاف األخطاء وإصالحها
ثم أعد إجراء المعايرة التلقائية مرة أخرى.
-1أغلق المصابيح أو خ ّفض مستوى الضوء بشاشة المعايرة
-2ال تتحرك أمام العدسات أو تتسبب في اهتزازها أثناء المعايرة
-3عدّل التركيز لجعل الصور أكثر وضوحً ا
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 6-3كيفية تثبيت برنامج التشغيل مرة أخرى
يمكن تثبيت برنامج التشغيل مرة أخرى من خالل الخطوات التالية
“ابدأ/كافة البرامج.”SPDriver/LightPen/

 -4شريط األدوات
 1-4شريط أدوات برنامج ViewDrawII
بعد تثبيت برنامج ViewDrawII؛ استخدم الخطوات
“ابدأ/كافة البرامج ”ViewDrawII/LightPen/وسيظهر شريط األدوات على
الجانب األيمن من الشاشة (انظر الشكل).
* اضغط فوق أيقونة  LightPenثم حدد“( ”Aboutحول) لعرض المعلومات
الموضحة إلصدار البرنامج.
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شريط األدوات  -برنامج ViewDrawII
 2-4الوظائف الرئيسية
األيقونة

الوصف

االسم
الماوس

وظائف الماوس.

قلم فرشاة أحمر

قلم فرشاة أحمر.

قلم فرشاة أخضر

قلم فرشاة أخضر.

قلم فرشاة أزرق

قلم فرشاة أزرق.

قلم تحديد

قلم فرشاة أحمر شفاف.

أدوات الرسم

لرسم الدوائر والمستطيالت والمثلثات متساوية الساقين
والخطوط.

عرض ولون القلم الفرشاة لتحديد عرض ولون القلم الفرشاة.
الممحاة

لمحو األخطاء التي يحدثها قلم الفرشاة.

مسح الكل

لمحو األخطاء التي يحدثها قلم الفرشاة.

حفظ

لحفظ المحتويات والرسومات اليدوية للصفحة الحالية.

أداة القلم المزدوج

لتحديد وضع القلم المزدوج للشاشة الكاملة أو القلم
المزدوج للشاشة المقسمة إلى جزأين للكتابة بكال
القلمين في نفس الوقت.

وضع سبورة الشرح

للتبديل إلى وضع سبورة الشرح.

الصفحة السابقة

للرجوع إلى الصفحة السابقة.

التالي

للذهاب إلى الصفحة التالية.

المحرر

لتحرير الكتابة اليدوية.

لوحة مفاتيح الشاشة

لفتح لوحة مفاتيح الشاشة.

خروج

للخروج من برنامج التطبيق.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 3-4الوظائف الفرعية
()1

أدوات الرسم
انقر فوق
وستظهر قائمة فرعية منسدلة من القائمة الرئيسية كما هو موضح
أدناه .انقر لتحديد أداة الرسم المفضلة للكتابة يدو ًّيا.

()2

أدوات القلم المزدوج
انقر فوق
وستظهر قائمة فرعية منسدلة من القائمة الرئيسية كما هو موضح
أدناه .انقر لتحديد وضع الرسم المفضل للكتابة يدو ًّيا.
الوصف
األيقونة
يقوم كال الطرفين بعمل رسوم باستخدام نفس
األداة أثناء تشغيل وضع الشاشة الكاملة.
يقوم كال الطرفين بعمل رسوم باستخدام نفس
األداة أو أدوات مختلفة أثناء تشغيل وضع
الشاشة المقسمة.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
()1-2

األقالم المزدوجة للشاشة الكاملة
يقوم كال الطرفين بعمل رسوم باستخدام نفس األداة أثناء تشغيل وضع الشاشة
الكاملة.

القلم المزدوج للشاشة المقسمة
يقوم كال الطرفين بعمل رسوم باستخدام نفس األداة أو أدوات مختلفة أثناء تشغيل
وضع الشاشة المقسمة.

14

التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
( )2-2شريط األدوات
األيقونة

الوصف

االسم
قلم فرشاة أحمر

قلم فرشاة أحمر.

قلم فرشاة أخضر

قلم فرشاة أخضر.

قلم فرشاة أزرق

قلم فرشاة أزرق.

قلم فرشاة أبيض

قلم فرشاة أبيض.

قلم النقاط المستديرة
الرقيقة

قلم فرشاة لرسم النقاط الرقيقة.

قلم النقاط المستديرة
السميكة

قلم فرشاة لرسم النقاط السميكة.

قلم خطوط المستطيالت

قلم فرشاة لرسم المستطيالت.

الممحاة

لمحو األخطاء التي يحدثها قلم الفرشاة.
*تظهر ممحاة واحدة فقط عند استخدام القلم المزدوج
للشاشة الكاملة.

مسح الكل

لمحو األخطاء التي يحدثها قلم الفرشاة.

استيراد خلفية

لتحميل خلفية مخصصة.

حفظ

لحفظ المحتويات والرسومات اليدوية للصفحة الحالية.

خروج

للخروج من وضع القلم المزدوج.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
()3

وضع سبورة الشرح
انقر فوق

 ،وستتغير الشاشة إلى خلفية سبورة الشرح كما تستخدم الوظيفتين
بشريط األدوات للتغيير إلى

الستيراد الخلفيات و

الستيراد سبورة الشرح.
 -1انقر فوق

وستعرض نافذة التحديد ما يتيح استيراد الصور التي ترغب في

استخدامها كخلفية ،انظر الشكل التالي.

-2انقر فوق

إلعادة الخلفية إلى وضع سبورة الشرح.

انقر فوق

مرة أخرى للخروج من وضع سبورة الشرح.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
()4

أدوات التحرير
وستظهر قائمة فرعية منسدلة من القائمة الرئيسية كما هو موضح

انقر فوق
أدناه .انقر لتحديد وظيفة التحرير المفضلة.
األيقونة

الوصف
لطباعة الشاشة الحالية.
للتراجع عن اإلجراء األخير.
إللغاء التراجع عن اإلجراء األخير.
لمحاكاة تأثيرات اإلضاءة.
لمحاكاة التأثيرات الحالية.
لتغيير اتجاه شريط األدوات من الوضع العمودي
إلى األفقي.
لتبديل موقع شريط األدوات على الجانب األيمن
واأليسر للشاشة.

 4-4طريقة استخدام وظيفة التفاعل
يمكنك استخدام القلم الضوئي كماوس عند استعمال وضع الماوس.
تشبه لوظائف الضغط على رأس القلم الضوئي الوظائف المترتبة على النقر فوق مفتاح الماوس.
يؤدي الضغط مع االستمرار على القلم الضوئي لمدة  3-2ثوان إلى نفس الوظائف التي
يحدثها إجراء النقر فوق الزر األيمن للماوس ،انظر الشكل التالي.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 5-4تغيير اتجاه شريط األدوات
وجّ ه القلم الضوئي إلى أي مكان في الصورة المعروضة واضغط على رأس القلم
لتبديل شريط األدوات من الوضع العمودي إلى الوضع األفقي.
وجّ ه القلم الضوئي إلى الجانب األيمن أو األيسر للصورة المعروضة واضغط على
رأس القلم لتبديل شريط األدوات من الوضع العمودي إلى الوضع األفقي.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 6-4تغيير وضع شريط األدوات
وجّ ه القلم الضوئي إلى الجانب األيمن أو األيسر من الشاشة واضغط على رأس
القلم لتغيير مكان شريط األدوات إلى الوضع العمودي .اضغط مرة أخرى لعرض
أو إخفاء شريط األدوات.
وجّ ه القلم الضوئي إلى الجانب السفلي من الشاشة ثم اضغط على رأس القلم لعرض
أو إخفاء شريط األدوات وتثبيت شريط األدوات أفق ًّيا.

 7-4كيفية تثبيت برنامج  LightPenمرة أخرى
يمكن تثبيت برنامج  ViewDrawIIمرة أخرى من خالل الخطوات التالية
“ابدأ/كافة البرامج.”ViewDrawII/LightPen/
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 -5شريط أدوات PowerPoint
يحتوي برنامج  ViewDrawIIعلى شريط األدوات  PowerPointالذي يدعم
إصدار  Microsoft Office 2003وما أعقبه من إصدارات.

يظهر شريط األدوات  PowerPointعلى الجانب األيمن من الشاشة عند فتح إعداد
 PowerPoint Tool Setupمن شريط األدوات ،كما يظهر ملف
 PowerPointفي وضع إعادة تشغيل .PowerPoint

يختفي شريط األدوات  PowerPointتلقائ ًّيا بعد الخروج من وضع التشغيل.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Windowsبرنامج ViewDrawII
 1-5وظيفة شريط األدوات PowerPoint
الوصف

األيقونة

لتغيير حجم شريط األدوات
لتغيير وضع شريط األدوات
PowerPoint
للتغيير إلى وضع الماوس
للتغيير إلى المفتاح األيمن للماوس
للتغيير إلى قلم فرشاة أحمر
محو
لمحو الكل
للرجوع إلى الصفحة السابقة
للذهاب إلى الصفحة التالية.
تحديد الصفحة
إيقاف تشغيل الشريحة
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التثبيت مع نظام التشغيل Mac
يتميز برنامج  ViewDrawIIباحتوائه على وظيفة التحكم اللمسي الضوئي
 -1متطلبات النظام
للتشغيل العادي لوظيفة التحكم اللمسي الضوئي؛ يرجى التأكد من تحقق متطلبات النظام
التالية:
تثبيت برنامج ViewDrawII
متطلبات النظام
نظام التشغيل  Mac X v10.5أو ما أعقبه من إصدارات
معالج Intel

نظام التشغيل
وحدة المعالجة
المركزية
 2جيجا بايت أو أكثر
الذاكرة
 100ميجابايت
الحد األدنى
للمساحة المطلوبة
على القرص الثابت
 -2تثبيت البرنامج
 1-2تثبيت برنامج التشغيل

* صل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر الستخدامه كمحرك أقراص ،انظر الخطوة 3
من خطوات التثبيت.
الخطوة :1أدخل القرص المضغوط “دليل المالك” إلى محرك .CD
الخطوة  :2افتح المجلد “ ”LightPen Software for Macالموجود على
القرص المضغوط .انسخ ملف  mac.zipإلى محرك األقراص الثابتة.
الخطوة  :3انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق الملف  .mac.zipانقل أيقونة SPDriver
 ICONإلى سطح المكتب ثم باشر عملية التثبيت.
 2-2تثبيت برنامج ViewDrawII
الخطوة :1أدخل القرص المضغوط “دليل المالك” إلى محرك .CD
الخطوة  :2افتح المجلد “ ”LightPen Software for Macالموجود على القرص
المضغوط .انسخ ملف  ViewDrawII.zipإلى محرك األقراص الثابتة.
الخطوة  :3انقر نقرً ا مزدوجً ا فوق الملف  .ViewDrawII.zipانقل أيقونة ViewDrawII
 ICONإلى سطح المكتب ثم باشر عملية التثبيت.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Macبرنامج ViewDrawII
 -3بدء وظيفة التحكم اللمسي الضوئي
 1-3صل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر عبر كبل  ،USBقد يظهر النظام على النحو
الموضح في الشكل التالي.

2-3انقر فوق أيقونة

وستظهر القائمة الموضحة أدناه.

*حدد “( ”About...حول )...لعرض المعلومات الموضحة إلصدار البرنامج.
3-3حدد وظيفة “( ”Calibrationالمعايرة) لتنفيذ إجراء المعايرة.

4-3يحفظ النظام بيانات المعايرة بعد لمس أربع نقاط للمعايرة.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Macبرنامج ViewDrawII
 -4شريط األدوات
1-4شريط أدوات ViewDrawII
بعد تثبيت برنامج  ،ViewDrawIIيظهر شريط أدوات البرنامج على الجانب
األيمن من الشاشة.

* حدد “( ”About ViewDrawIIحول  )ViewDrawIIلعرض المعلومات
الموضحة
إلصدار البرنامج.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Macبرنامج ViewDrawII
 2-4الوظائف الرئيسية
األيقونة

الوصف

االسم
الماوس

وظائف الماوس.

قلم فرشاة أحمر

قلم فرشاة أحمر.

قلم فرشاة أخضر

قلم فرشاة أخضر.

قلم فرشاة أزرق

قلم فرشاة أزرق.

قلم تحديد

قلم فرشاة أحمر شفاف.

أدوات الرسم

لرسم الدوائر والمستطيالت والمثلثات متساوية الساقين والخطوط.

عرض ولون القلم الفرشاة

لتحديد عرض ولون القلم الفرشاة.

الممحاة

لمحو األخطاء التي يحدثها قلم الفرشاة.

مسح الكل

لمحو األخطاء التي يحدثها قلم الفرشاة.

حفظ

لحفظ المحتويات والرسومات اليدوية للصفحة الحالية.

وضع سبورة الشرح

للتبديل إلى وضع سبورة الشرح.

الصفحة السابقة

للرجوع إلى الصفحة السابقة.

التالي

للذهاب إلى الصفحة التالية.

المحرر

لتحرير الكتابة اليدوية.

لوحة مفاتيح الشاشة

لفتح لوحة مفاتيح الشاشة.

خروج

للخروج من برنامج التطبيق.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Macبرنامج ViewDrawII
 3-4الوظائف الفرعية
أدوات الرسم
()1
انقر فوق القائمة الرئيسية وستظهر قائمة فرعية منسدلة من القائمة الرئيسية كما هو
موضح أدناه .انقر لتحديد أداة الرسم المفضلة للكتابة يدو ًّيا.

()2

وضع سبورة الشرح
انقر فوق

 ،وستتغير القائمة الرئيسية إلى خلفية بيضاء كما تتغير الوظيفتين
إلى

 -1انقر فوق

الستيراد الخلفيات و

الستيراد سبورة الشرح.

وستعرض نافذة التحديد ما يتيح استيراد الصور التي ترغب في

استخدامها كخلفية ،انظر الشكل التالي.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Macبرنامج ViewDrawII

()3

-2انقر فوق

إلعادة الخلفية إلى وضع سبورة الشرح.

انقر فوق

مرة أخرى للخروج من وضع سبورة الشرح.

أدوات التحرير
انقر فوق

وستظهر قائمة فرعية منسدلة من القائمة الرئيسية كما هو موضح

أدناه .انقر لتحديد وظيفة التحرير المفضلة.
الوصف
األيقونة
لتحديد الصورة المرسومة كعنصر من أجل
التكبير أو التصغير أو التدوير أو الحذف
أو التحريك.
لطباعة الشاشة الحالية.
للتراجع عن اإلجراء األخير.
إللغاء التراجع عن اإلجراء األخير.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Macبرنامج ViewDrawII
 4-4التبديل بين وضعيّ الماوس وقلم الفرشاة
يمكنك التبديل بين أوضاع الماوس أو قلم الفرشاة من خالل توجيه رأس القلم ألعلى
أو أسفل الصورة المعروضة ثم الضغط على رأس القلم.
عند التبديل إلى وضع الماوس؛ كما تتغير

تتغير أيقونات شريط األدوات إلى
إلى

عند التبديل إلى وضع قلم الفرشاة.

تظهر العناصر الموجودة دخل المربع األصفر كصور مصغرة بشريط األدوات ،مما
يسهل تحديد الوضع الحالي.
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التثبيت مع نظام التشغيل  - Macبرنامج ViewDrawII
 5-4تغيير وضع شريط األدوات
ثمة طريقة سريعة لتغيير وضع الرؤية بشريط األدوات .اضغط على رأس القلم
الضوئي على الجانب األيمن أو األيسر للشاشة ،وبذلك يمكنك تغيير وضع الرؤية
بشريط األدوات.
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التثبيت مع نظام التشغيل - Linuxبرنامج SPDriver
يتميز برنامج  SPDriverباحتوائه على وظيفة التحكم اللمسي الضوئي
 -1متطلبات النظام
للتشغيل العادي لوظيفة التحكم اللمسي الضوئي؛ يرجى التأكد من تحقق متطلبات
النظام التالية:
تثبيت SPDriver
نظام التشغيل
وحدة المعالجة
المركزية
الذاكرة
الحد األدنى
للمساحة المطلوبة
على القرص الثابت

متطلبات النظام
Linux OS Ubuntu 10.04, Debian 5.05,
Suse 11.3
 0.2 ،Intel® Core™2 Duoجيجا هرتز أو ما يليه
من إصدارات (يوصى باستخدام وحدة المعالجة المركزية
المخصصة)
 2جيجا بايت أو أكثر
 100ميجابايت

 -2خطوات تثبيت SPDriver
* صل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر .افتح محرك األقراص الذي ظهر بعد التوصيل.
انسخ ملف  Linux.rarإلى سطح المكتب .قم بفك الضغط وتشغيل ،1-setup
(يرجى استخدام القرص المضغوط للتثبيت إذا تعذر إنشاء .)SP driver
*يرجى تسجيل الدخول كمستخدم أصلي قبل التثبيت.
الخطوة :1أدخل القرص المضغوط “دليل المالك” إلى محرك .CD
الخطوة  :2افتح المجلد “ ”SPDriver for Linuxوانسخ ملف  Linux.rarإلى
سطح المكتب وقم بفك الضغط.
الخطوة :3انسخ ملف  Linux.rarإلى سطح المكتب .قم بفك الضغط وتشغيل
 ،1-setupلبدء التثبيت.
الخطوة :4اكتمال عملية التثبيت بنجاح.
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التثبيت مع نظام التشغيل - Linuxبرنامج SPDriver
 -3بدء وظيفة التحكم اللمسي الضوئي
 1-3صل جهاز العرض بجهاز كمبيوتر عبر كبل  ،USBقد يظهر النظام على النحو
الموضح في الشكل التالي.

2-3انقر فوق أيقونة

وستظهر القائمة الموضحة أدناه.

*حدد “( ”Aboutحول) لعرض المعلومات الموضحة إلصدار البرنامج.
 3-3حدد وظيفة “( ”Calibrationالمعايرة) لتنفيذ إجراء المعايرة( ،ال توجد خلفية بيضاء
أثناء المعايرة).

4-3يحفظ النظام بيانات المعايرة بعد لمس أربع نقاط للمعايرة.
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استكشاف األعطال وإصالحها
س:1ما سبب ظهور رسالة “”The LightPen program is not found
(برنامج  LightPenغير موجود)؟
ج:قد يرجع السبب إلى ما يلي:

( )1عدم توصيل جهاز العرض بالكمبيوتر على النحو الصحيح ،وفي هذه الحالة يرجى
التأكد من صحة إدخال كبل  USBفي كال من الكمبيوتر وجهاز العرض.
()1-1أدخل كبل  USBمرة أخرى في حالة ظهور الشاشة على النحو المبين أدناه.

(أ)

( )2-1عدم توصيل كبل  USBعلى النحو الصحيح بالكمبيوتر وجهاز العرض،
وعندئذ يرجى التأكد من صحة إدخال كبل  USBفي كال من الكمبيوتر
وجهاز العرض ،وفي حالة ظهور أي مما هو موضح في الشكل (أ) على
الكمبيوتر الذي يعمل بنظام التشغيل  ،Windowsفهذا يعني عدم اتصال
كبل  USBأو أن منفذ  USBال يعمل .ويمكن استخدام وظيفة القلم الضوئي
عند ظهور شاشة كتلك المعروضة في الشكل (ب).

(ب)

( )2يرجى استخدام كبل  USBالمرفق مع جهاز العرض .يرجى االتصال بالموزع عند
الحاجة إلى وصلة .USB
()3منفذ  USBبجهاز الكمبيوتر ال يعمل .يرجى االتصال بفريق تكنولوجيا المعلومات.

س:2متى يتعذر تحقيق الهدف المقصود من دورة المعايرة على النحو الصحيح؟
ج)1( :يرجى التأكد من عمل المؤشر أو القلم الضوئي من عدمه:

( )1-1يرجى التأكد وجود بطارية مشحونة بالقدر الكافي في المؤشر أو القلم
الضوئي ومن عملهما.
( )2-1عند استخدام المؤشر أو القلم الضوئي؛
يرجى تجنب الكتابة في منطقة الظل
(انظر الشكل التالي) واالحتفاظ بزاوية
درجتها  25درجة من شاشة العرض،
علمًا بأنه ال يمكن استخدام المؤشر أو القلم
الضوئي إال عند استقبال المستشعرات
لإلشارات الصادر منهما.

مستشعر CMOS
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استكشاف األعطال وإصالحها
تجنب الكتابة في أماكن الظل

الرجاء وضع القلم الضوئي وشاشة العرض على زاوية  25درجة
أو أكثر من بعضهما البعض.

( )2قد تكون اإلضاءة المحيطة ساطعة بالقدر الذي يتعذر معه العمل بشكل صحيح،
وحينئذ يرجى إبعاد شاشة العرض والمستشعرات عن مصادر اإلضاءة
المحيطة المباشرة.
()1-2تعامد ضوء الشمس المباشر على شاشة العرض.
()2-2وجود مصادر إضاءة بالقرب من المستشعرات.
يرجى غلق برنامج  SPDriverوفتحه مرة أخرى .وفي حال استمرار المشكلة
المعروضة في السؤال 5؛ قم بإزالة نقاط اإلضاءة حتى تختفي جميعًا من النافذة.

س:3متى يختفي المؤشر أثناء توجيه القلم الضوئي؟
ج:قد يرجع السبب إلى ما يلي:

()1سوء معايرة النظام .تأكد من توجيه المؤشر نحو الدائرة المستهدفة أثناء المعايرة.
()2قد يتغير موقع العرض أو حجم العرض أو مسافة العرض.
()3قد تتغير دقة العرض .يرجى إعادة المعايرة لحل هذه المشكلة.

س:4متى يقفز المؤشر؟
ج:قد تكون اإلضاءة المحيطة ساطعة بالقدر الذي يتعذر معه العمل بشكل صحيح،
يرجى إبعاد شاشة العرض والمستشعرات من الضوء المحيط منعًا للتداخل ،خاصة عند
التعرض لضوء الشمس المباشر (راجع السؤال .)2
س:5ما سبب ظهور رسالة
“The ambient light is too bright to run the
( ”light pen system properlyاإلضاءة المحيطة

ساطعة بالقدر الذي يتعذر معه تشغيل القلم الضوئي
بشكل صحيح)؟
ج :قد تتعارض شدة اإلضاءة مع وظائف
المستشعرات الموجودة بجهاز العرض،
وحينئذ يرجى مستشعرات جهاز العرض
عن مصادر اإلضاءة المحيطة المباشرة.
س:6قد يعرض برنامج التشغيل رسالة تفيد عدم التوافر عند توصيل وحدة  SPمرة
نظرا لوجود برنامج تشغيل  SPعلى جهاز الكمبيوتر أصال.
أخرى ً
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