الجيل الجديد من المعامل الرقمية التفاعلية

تعتمد على تقنية
PTMP Hardware based Solid language and computer training lab systems
( أنظمة التواصل لتعليم اللغات والحاسب األلي المعتمدة على الهاردوير والسوفتوير معا بنفس
الوقت)

Multimedia Interactive Language System
)(Digital Broadcasting System

وصف النظام:
 ال تعتمد تلك المعامل في عملها على أية برامج أو أية أنظمة تشغييل operating
 ،systemsبغل يغغي قغغادر علغى بغغل المرغغادر التعليميغغة الرغادر مغغن جهغغة المعلغ
مباشر إلى الطالب.
 ال تحتاج إلى أجهز حاسب عند الطالب.
 ال تحتاج إلي جهاز سيرفر للتحك في أجهز الطالب


إمكانيغغة عغغرث وبغغل  Broadcastingالمغغاد التعليميغغة الرغغادر إلغغى الطغغالب رغغوتا ورغغور
بثالل طرق:
o

بروجيكتور وتكون المشايد جماعية للرور وعند كل طالب سماعة رأس ومايك.

o

شاشغة عغغرث  LCDعنغغد كغغل طالغغب لمشغايد الرغغور وسغغماط الرغغو عغغن طريغغق
سماعة الرأس والحوار بطريق المايك.

o

جهاز كمبيوتر عند كل طالب ويي الحالة المثالية التي تحقق للطالب التوارل الكامل
وأداء التمارين واالختبارا على جهازه.



يعتبغر نظغغا يغ ا الجيغل معمغغال رقميغغا متطغورا لتغغدريس الليغغا وجميغل المغغواد الدراسغغية بكفغغاء
عالية .

( يمكن الحرول على معلوما أكثر في الرابط

http://telcom.megateway.net/en/2013-03-17-07-25-47/language_labs.html



استخدامها األمثل لوسائط المالتيميديا ف ي التعل (بل الرو والرور معا للطالب).



ي ه المعامل المعتمغد علغى تقنيغة PTMP Hardware based Solid language and
 computer training lab systemsلها قدره فائقة في التوارل مباشر مل معامل الحاسب
اآللي.



إجغغراء المناقشغغا الثنائيغغة ومناقشغغا المجموعغغا لتطغغوير المهغغارا الشغغفوية والمحادثغغة لغغد
الطالب.



تزويغغد الطغغالب بمرغغادر تعلغغي رقميغغة باتزغغافة إلغغى تزويغغد المعلمغغين بغغكدوا المراقبغغة والغغتحك
بالفرل.



ي ه التقنية ت ساعد المعلمين على تقدي مستو التعلي األمثل من خالل استخدا مهارا تعلغي
الليا األساسية.



يدع ي ا الطراز الجديد جميل مرادر بل الماد التعليمية الرادر من خالل الوسائط التالية:
o

 (DVD playerمشيل أقراص مدمجة

 PC – Laptop oكمبيوتر محمول أو حاسب آلي



o

 Digital Video cameraكاميرا رقمية

o

 Visual Presentersكاميرا وثائقية

o

 Cassette recorderجهاز كاسي

يستطيل المعل التحدل إلى طالبه وك لك تحديد عدد من الطالب للتحدل مل بعزه البعث لعمل
ديالوج  Dialogبينما يستمل له بقية الطالب .



يستطيل المعل تخريص أحد الطالب ليقو بشرح الدرس أو عمل حوار مل بقية الطالب أو بغل
ماد تعليمية من جهاز الطالب إلى جميل الطالب روتا ورور .




يمكن للمعل والطالب جميعا تسجيل المحازر على أجهزته .
يستطيل المعل تقسي الطالب إلى عد مجموعغا

 ، Groupingوتحديغد حتغى  8طغالب قغاد

 Student leaderوتتحاور كل مجموعة بقياد الطالب القائد ( دع خارية التعل التعاوني).




يمكنها العمل وبل المرادر التعليمية إلى الطالب حتى في حال عغد وجغود جهغاز كمبيغوتر لغد
المعل  ،وتعتمد في تلغك الحالغة علغى وسغائط المالتيميغديا مثغل مشغيل األقغراص المغدمج DVD
 Playerوالكاميرا الوثائقية .Visualize
يسغتخد يغ ا الطغغراز مغغن المعامغغل جهغغاز كمبيغغوتر PCو  Laptopفغغي آن واحغغد فغغي عمليغغة
التعلي .



المعمل يغدع النظغا الرقمغي بشغكل كامغل  Digital Transmission.وفغي لغك سغرعة كبيغر
في نقل الرور والرو .



دقة وسرعة بل الرور والرو بنقاء ووزوح شديدين  1200 × 1600 SVGAمغل دقغة
تزامن البل بين الرو والرور .



يستطيل المعل إطفاء  Darkenشاشا الطالب متى احتاج إلى لك .



يستطيل الطالب استدعاء المعل  Function callكلما احتاج إلى لك من خالل زر منادا .



يتمكن المعل من عمل المراقبة لجميل الطالب و لك من خغالل اسغتجالب شاشغا الطغالب أمامغه
ومن ث إعاد بثها لطالب آخرين متى شاء لك.




يتحك المعل في لوحة المفاتيح والماوس لكل طالب ( اختياري حسب طلب العميل).
ي ا الطراز الجديد من المعامغل يمكغن المعلغ مغن تحديغد رغ
ومن ث التوارل معه حيل شاء.

كامغل أو عمغود كامغل مغن الطغالب



من خالل ي ا الطراز الجديد من المعامل الرقميغة يغتمكن المعلغ مغن استحزغار تمغارين الطغالب
على جهازه ( جهاز المعل ) ث ترحيحه وإعاد بثه إلى الطالب (اختياري حسب طلب العميل).

Functions:

The teacher can monitor student's PC rotationally or respectively.

The teacher can darken all or selected screens of students' PC.

Teacher can broadcast his/her screen on the center monitor in order to
comply with teaching method.

With headsets and among any function executed, all/the selected students can
dialog with each other.
Student on the same student unit can talk to each other

If the students need aid, they can push the help button for teacher's help.
The teacher can group all students by booster port. Teacher can join any group at
any time.
Either of the broadcast source audio/ video/ microphone can be disabled.

The teacher can broadcast either teacher or student's audio, video and
microphone to all or selected students.

Teacher & Studnet's PC Remote Control, Keyboard and Mouse control

System components:
Item

Description

Teacher Panel

Panel with Multi-function keys on the panel

Teacher
Console

Teacher Unit can connect Teacher PC & Notebook or Projector.

Booster

Signal Booster with 8 ports; one port for 5 Student Units

Student Unit

Bus In/ Out for cabling, monitor and VGA interface ports for student's PC.

AVC Converter

4 AV and 2 VGA Signal Input, given DBS a powerful A/V Input option.
(Optional Device)

KB/M Control
Kit

Software Kit for Remote Control, Keyboard and Mouse control (Optional
Device)

Bus Cable

Shielded Twist Pair Category 5E Cable

 طالب الخاص بالهاردوير03 تكلفة المعمل
No.
1
2
3
4
5
6

Description
Teacher panel لوحة المعلم
Teacher console
التحكم الرئيسي
Booster جهاز بث الصورة بنقاء عالي
Headset سماعة رأس ستريو للمعلم
الهاردوير الالزم وحدة لكل طالبين
Student Unit
Headset سماعة رأس ستريو للطالب

إجمالي قيمة المعمل

Qty.

T. Price

1
1
1
1

90333

15
30

95000

ملحوظة
هذا باإلضافة إلي المكونات االخري مثل أجهزة الكمبيوتر والبنية التحتية
للمعمل وكذلك التأثيث من طاوالت وكراسي للطلبة والمدرس في كال من
الحلين سواء هادر وير او سوفت وير

S.R

