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LabAuthor® ـ برنامج ال
 LabTutor انشاء و حترير جتارب الـ
التعليمية للتتالئم مع أي مقرر تعليمي

برنامج مرن ومتكامل العداد  ■
وتدريس األنشطة املخربية

يضم مجموعة واسعة من تجارب الـ  ■
LabTutor جاهزة لالستخدام

■  LabTutor تتميز مناذج تجارب الـ
باحتوائ كل تجربة عىل صفحات 

متكن الطالب من قراءة التجربة و 
معرفة املعلومات األساسية حول 

التجربة، ثم اتباع الخطوات الالزمة 
ألداء التجربة، وصفحة تسجيل و 
تحليل البيانات و صفحة للتقرير.

يحتوي الربنامج عىل عدة أدوات  ■
تساعد عىل تغيري التجربة وفق 

املنهج الدرايس، من هذه األدوات 
أداة تحرير أو انشاء النصوص وأداة 

التحرير الرسيع إلنشاء تجارب 
جديدة.

■  LabAuthor ال يحتاج مستخدم الـ 
اىل خربات أو مهارات يف علم الربمجة 

أو لغات الحاسب مثل لغة الـ 
HTML

■  PowerLab يستخدم مع نظام الـ
الرائد عامليا لتسجيل و تحليل 

البيانات الحيوية

EMG في األعلى: تحرير وتعديل بروتوكوالت تجربة الـ

التعليمية في علم  لقد تم احداث ثورة حقيقية في أساليب تعليم وادارة الجامعات والمعاهد الطبية للمختبرات 
الخاصة   PowerLab® الـ و   LabTutor® الـ  أنظمة  استخدام  بعد  الحيوية  والكيمياء  األحياء  الصيدلة،  الفيزيولوجيا، 
بشركة الـ ADInstruments. بأرفاق برنامج الـ LabAuthor مع الـ LabTutor4 المجموعة التعليمية، أصبح بإمكان 
مشرف المادة تحرير وإضافة أي معلومات يريدها على تجارب الـ LabTutor المعدة مسبقا لتتناسب مع قدرات 

طالبه وطبيعة المختبرات الدراسية وتجهيزاتها ومع متطلبات المناهج التعليمية. 

الـ LabTutor بما في  الكاملة بمحتويات ومكونات تجارب  التحكم  الـ LabAuthor مستخدمه من  يمّكن برنامج 
ذلك المقدمة، بروتوكوالت التجربة، المعلومات األساسية، التلميحات، آلية تسجيل و تحليل البيانات الحية، و صفحة 
التقرير. وذلك عن طريق واجهته البرنامج السهلة والتي تمكنه من تغيير أي مكون يريده وبسرعة دون الحاجة ألي 

.HTML مهارات مسبقة في علم لغات البرمجة مثل لغة الـ

لتسجيل  القنوات  من  مزيج  األسفل  في 
تفاعلية  جداول  الحية،  البيانات  تحليل  و 

وعمليات التحليل
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الـ LabAuthor، الـ LabTutor والنظم التعليمية

متطلبات النظام 
 Microsoft .NET Framework SP2 أو v3.5 SP1 ،Windows 7 ، أو أي اصدار الحق Windows XP SP2 مع نظام الـ LabTutor 4 و برنامج الـ LabAuthor 4 يتماشى برنامج الـ

v2.0 (أو أي اصدار الحق)، متصفح الـ Microsoft Internet Explorer 7.0 أو أي أصدار الحق، فضال عن وجود خدمة االتصال باالنترنت والتي تتيح المجال أمام المستخدم للوصول 

الى مخدم الـ LabTutor من أي مكان.

طلب معلومات 
PowerLabو المتوفرة مع أنظمة التعليم الـ MLS400 LabTutor 4 متوفر كجزء من أجزاء الجناح التعليمي الـ LabAuthor 4 لبرنامج الـ MLS401 ترخيص الصف الـ

ADInstruments نظم التدريس الخاصة بالـ
توفر نظم التعليم الخاصة بالـ ADInstruments جميع األدوات والمعدات الالزمة الجراء 

الـ  التي تحتوي على نظام  تجارب في علوم الحياة على مستوى الكليات والجامعات. و 

فضال   ،LabChart الـ  أو   LabTutor الـ  برنامج  و  الحية  االشارات  لتسجيل   PowerLab

عن محسنات االشارة الحية و المحوالت الضرورية ألداء عدد كبير من التجارب المختارة.

معينة  مجموعة  ألداء  مسبقا  والمصممة  المعدة  التعليمية  النظم  اختيار  أحد  يمكنك 

من التجارب، أو يمكنك اعداد نظام خاص بك باختيارك لمجموعة معينة من األجهزة و 

البرامج لتتماشى مع احتياجاتك التعليمية الدقيقة. للمزيد من المعلومات الرجاء الذهاب 

الى الرابط التالي:

www.adinstruments.com/products/teaching-systems/education

LabTutor برنامج والتجارب الـ
من  فعالية  أكثر  والتعلم  التعليم  عملية  جعل  الى   LabTutor الـ  استخدام  يؤدي 

كدمج  االستخدام  سهلة  واحدة  واجهة  في  التجربة  مكونات  جميع  دمج  خالل 

الحي  التحليل  و  التسجيل  صفحة  مع  بالتجربة  القيام  خطوات  و  العلمية  المعلومات 

 LabTutor الـ  لبرنامج  األخيرة  االصدارات  تحميل  يمكن  التقرير.  وصفحة  للبيانات 

التالي: الرابط  خالل  من   PowerLab الـ  نظام  لمستخدمي  مجانا  التجارب  جميع  و 

www.adinstruments.com/education

LabTutor مجموعات تجارب الـ
عدة  تغطي  والتي  بذاتها  قائمة  التجارب  من  كبير  عدد  على  المجموعات  هذه  تحتوي 

ميادين في علوم الحياة مثل:

الفيزيولوجيا الحيوانية  n الفيزيولوجيا البشرية   n
االحياء العامة  n علم الصيدلة   n

التعليم القائم على حل المشكالت  n الرياضة الفيزيولوجية   n
علم النفس الفيزيولوجي  n علم التمريض   n

 “How can I import LabChart data into LabAuthor?”
 يمكنك العثور على اإلجابة عن هذا السؤال وغيره من األسئلة حول برامجنا في المنتدى التالي:

LabTutor, LabChart, MacLab, PowerLab و LabAuthor هي عالمات تجارية مسجلة لشركة ADInstruments Pty Ltd.
LT4/11/10 جميع العالمات التجارية األخرى هي ملك ألصحابها 

  المخصص للتجارب البشرية يتوافقADInstruments ومعدل ومحسن موجات اإلشارة مع معايير اإلتحاد األوروبي. معدل ومحسن موجات اإلشارة للـ PowerLabتتوافق جميع نظم الـ 
 لمعاييرالسالمة لألدوات الطبية الكهربائية.1-2601 رقم UL Std، وM90  رقم  -CSA C22.2 601.1 ويتوافق أيضا مع IEC60601-1 مع معايير السالمة للمرضى
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■ Create and Edit LabTutor Teaching Experiments< 2 >

انشاء، حترير أو تعديل التجارب

مقدمة  في  ستعرض  التي  المكونات  لجميع   LabAuthor الـ برنامج  داخل  التصميم  منطقة  تعرض  األعلى:  في 
المثال  في  نالحظ  تحريره.  في  تستخدم  التي  المناسبة  األدوات  مباشرة  تعرض  مكون  ألي  اختيارك  عند  التجربة. 
األعلى عند اختيار صندوق النص تعرض مباشرة جميع األدوات الالزمة لتحرير النص بحيث تمكن المستخدم من 
القيام بالتعديالت الالزمة على النص. توفر أدوات الـ LabAuthor وظائف السحب واالفالت إلضافة مكونات ثابته 
و تفاعلية الى صفحات التجربة. أما اللوحة الجانبية فتتيح المجال أمام المستخدم للتنقل بين صفحات التجربة أو 

ترتيب تسلسل هذه الصفحات.  

يقوم  أخرى  مرة  االعداد.  صفحة  الى  صورة  اضافة  كيفية  حول  مثال  األسفل:  في 
المراد  المنطقة  في  مسبقا  تحميلها  تم  التي  الصورة  افالت  و  بسحب  المستخدم 

اضافتها مباشرة من صندوق الصور.

الى  البداية  من  جديده  تجربة  النشاء  فارغ  بنموذج  البدء  أيضا  يمكنك  وكما  مكونات.  من  تحتوي  أن  تجربتك  تريد  ماذا  على  تقرر  أن  يمكنك   LabAuthor الـ  لبرنامج  باستخدامك 

استخدام  لكيفية  وتوضيح   ،  LabTutorالـ تجارب  من  مثالية  تجربة  ألية  العريضة  الخطوط  عن  عبارة  أدناه هي  الواردة  المعلومات  بنا.  الخاصة  التجارب  من  واحدة  تعديل  أو  النهاية 

برنامج الـLabAuthor إلنشاء أو تحريرمحتوى التجربة. للمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذا البرنامج أو الجراء عرض حي للبرنامج، يرجى االتصال بأقرب مكتب أو ممثل للـ

 .ADInstruments

قسم المقدمة و االعداد:

اللوحة الجانبية صندوق األدوات منطقة التصميم 

الصندوق و لوحة تنسيق النص

أدوات الصور

 (LabTutor الـ  و   LabAuthor الـ  داخل  االشارة  تسجيل  (برنامج   LabChart الـ  برنامج  نواة  تعرض  األسفل:  في 
الـ  برنامج  الى  بسهولة  للبيانات  مثالي  تسجيل  على  يحتوي  ملف  استيراد  يمكن   .EMG الـ  اشارة  لتسجيل 

LabAuthor وعرضه للطالب داخل تجارب الـ LabTutor لمقارنتها مع بياناتهم المسجلة.

قسم تسجيل البيانات 

في األعلى: يحتوي برنامج الـ LabAuthor و تجارب الـ LabTutor على ألية لتسجيل وتحليل البيانات الحية من 
نظام الـ PowerLab بحيث تمكن الطالب من تسجيل هذه البيانات من أي نظام من نظم الـ PowerLab. بالرجوع 
الى الصورة يم اختيار عناصر تسجيل االشارة من صندوق األدوات، ثم يتم بعد ذلك اعداد هذه المنطقة بسهولة 

من داخل نواة الـ LabTutor (يمين الصورة) وحفظها في التجربة.

يستطيع المستخدم اضافة قسم لتسجيل البيانات، 
منطقة لكتابة التعليق والمحفز الى صفحة التجربة من 

خالل صندوق األدوات 

 LabTutor انشاء أو حترير جتارب الـ 
في األسفل: اضافة رسوم بيانية و وسائل ايضاح الى صفحة التحليل. يمكنك اعداد التجربة إلنشاء رسم بياني تلقائيا 

من القيم المستخرجة من قبل الطالب من قنوات التسجيل.

يمكن  وكما   .LabTutor الـ  مخدم  الى  عنها  إلكترونية  نسخة  ارسال  أو  التقرير  طباعة صفحة  يمكن  األسفل:  في 
تعديلها أو تخصيص مكوناتها لتتناسب مع متطلبات المنهج التعليمي واالهداف العامة للتجربة. باالضافة الى ذلك 
يستطيع المشرف على المادة والطالب االستمرار في الوصول الى جميع التجارب المجزة والمسلمة وقت يشاؤون. 

LabAuthor و الـ LabTutor معلومات أساسية حول برنامج الـ
يعتبر برنامج الـ LabTutor و الـ LabAuthor من أهم األجزاء المكونة لبرنامج الـ LabTutor 4 المجموعة التعليمية والذي يتضمن أيضا مخدم الـ LabTutor الذي يعتبر الواجهة االدارية 
المركزية الدارة عدد كبير من المناهج التعليمية و بيانات الطالب. اما المكون الرابع للمجموعة التعليمية فهو الـ LabTutor أونالين والتي تعتبر اضافته اختيارية وذلك عن طريق شراء 
تراخيص لإلتصال بعدد المستخدمين سواء أكانوا طالب أو مشرفين على المادة، للوصول الى التجارب والبيانات المحفوظة في مخدم الـ LabTutor للمؤسسة التعليمية من أي حاسوب 

موصول بشبكة االنترنت باستخدام أي متصفح لالنترنت يدعم ملفات الفالش. 

صمم وطور برنامج الـ LabTutor خصيصا لمؤسسات التعليم العالي مثل الكليات، الجامعات أو للدورات التعليمية التي تتراوح مدتها من سنتان الى أربعة سنوات الجراء التجارب المخبرية 
في علوم األحياء. بحيث يزيد هذا البرنامج من فعالية المختبرات العلمية جنبا الى جنب مع نظام الـ PowerLab لتسجيل االشارات الحية. و كما يعزز استخدامه الخبرات التعليمية عند 
الطالب وذلك بتقليل من مدة االشراف عليهم و من وقت االعداد والتحضير للتجارب. يعتبر الـ LabAuthor األدات المكملة لبرنامج الـ LabTutor التي تسمح لمشرف المادة بالقيام بأي 
تعديل يريده على تجارب الـ LabTutor لتتماشى مع قدرات طالبه و لتتطابق مع متطلبات المنهج الدراسي و تجهيزات المختبر. وبذلك يكون المشرف قد حصل فعال على أفضل ما في 

العالمين: تجارب جاهزة لالستخدام والقدرة على تعديل هذه التجارب أو إنشاء تجارب جديدة. 

خانات األسئلة و األجوبة

قسم التحليل

قسم التقرير

في األعلى: يتم نقل البيانات المسجلة بواسطة الطالب الى صفحات التحليل تلقائيا. يمكن 
اضافة أدوات التحليل مثل القارئ، الجداول و الرسوم البيانية الى صفحات التجربة بطريقة 

سهلة جدا و ربطها بالبيانات المسجلة أو بأسئلة التقرير. 

في األعلى: يحتوي القسم األعلى من صفحة التقرير على االسم و الرقم الجامعي للطالب لغرض تحديد الهوية. ينقل 
قسم تحليل البيانات تلقائيا الى جانب األسئلة واألجوبة ذات الصلة بها.

رقم الطالب و المدة 
الزمنية التي استغرقها 

الجراء التجربة
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