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متصفح  مشاكل  

LOCKDOWN 
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 وجد مشكلة في إعدادات االختبار.ت
 

"هناك مشكلة في  الخطأرسالة  تظهر لهمللطالب الذين وجهة هذه المقالة 

تحدث هذه المشكلة ،  LockDownأثناء استخدام متصفح إعدادات هذا االختبار" 

لوحة تحكم متصفح بفتح المعلم  يقمولم  خرمقرر آنسخة من  يكون المقررعندما 

LockDown  إذا كانت هذه هي من معرفة معلمك  سيتمكن-المقرر المنسوخ في

 توفر األقسام أدناه عدة طرق لحل هذه المشكلة. المشكلة

 

 : استخدام أداة اإلصالح1 الحل

 Fix itالستخدام أداة 

 .المقرر في. قم بتسجيل الدخول 1

 ويتم ذلك عن طريق: ،Respondus LockDown. الوصول إلى لوحة تحكم المتصفح 2

 .المقررأ. انقر فوق إدارة 

 .المقررب. انقر فوق أدوات 

 .Respondus LockDown Browserج. حدد 

. سيؤدي ذلك Fix itانقر على زر  التحكم،أي اختبارات مع وجود خطأ في لوحة  ذكر. إذا تم 3

 إلى تصحيح أي أخطاء مرتبطة بإعدادات االختبار.

 .2 رقم : الحلفانتقل إلى  ،خطأال رسالةإذا كنت ال تزال تتلقى نفس 

 

 : إعادة تعيين اإلعدادات الشخصية الخاصة بك2 الحل

 بك:إلعادة ضبط اإلعدادات الشخصية الخاصة 

 قائمة ابدأ.. انقر على أيقونة 1

 . الوصول إلى لوحة التحكم.2

 . حدد الشبكة واإلنترنت.3

 . حدد خيارات اإلنترنت.4
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 زيد عن المتوسط.تاإلعدادات ال  أنتأكد من  األمان،أ. في عالمة التبويب 

 الترويسةانقر فوق إعادة تعيين أسفل  متقدمة،ب. في عالمة التبويب خيارات 

 ".Explorer Internetإعادة تعيين إعدادات "

 حدد حذف اإلعدادات الشخصية. ستظهر،. في النافذة التي 5

 . انقر على زر إعادة الضبط.6

سيؤثر حذف اإلعدادات الشخصية على جميع متصفحات الويب، وليس فقط مالحظة: 

 .Internet Explorerعلى 

 .الحاسوب. أعد تشغيل 7

خطأ بعد حذف اإلعدادات الشخصية، فانتقل ال رسالةإذا كنت ال تزال تتلقى نفس 

 .3 رقم : الحلإلى 

 

 الخاص بك الحاسوبعلى جهاز  مشاكل: التحقق من وجود 3 الحل

الخطأ، فقد يكون هناك حظر في مكان آخر على جهاز  بمعالجة 2 أو الحل 1 الحلإذا لم يقم 

الخاص بك )في جدار الحماية أو برنامج مكافحة الفيروسات، على سبيل المثال(  الحاسوب

 / الشبكة التي تستخدمها. ISPأو ربما في 

انقر على رمز مركز المساعدة في شريط أدوات متصفح  المشكلة،لتحديد 

LockDown. 

 يمكنك تجربة: ذلك،باإلضافة إلى 

 .على شبكة مختلفة الحاسوباستخدام  -

 متصفحمختلف على شبكتك الرئيسية)مثبت عليه  حاسوباستخدام جهاز  -

LockDown). 
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