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لمحة عن ھذا الدلیل
یلي:ماالتفصیلمنبمزیدیصفوالذيخطوات5منالمكّونChromeألجھزةالسریعالبدءدلیلمعالدلیلھذاُیرفق

كبیر.تجارينشاطأوكبرىتعلیمیةمؤسسةعبرChromeأجھزةبنشرالمتعلقةالرئیسیةالتنفیذمراحل●

دة.االستخداموحاالتChromeوتطبیقاتاإللكترونیةالسحابةإلىالمستِندةالسیاسات● التفصیلیة،المعلوماتمنلمزیدالمحدَّ
Chromeمساعدةمركزعلىاالّطالعُیرجى Enterprise.

یرّكز ھذا الدلیل خصیًصا على ما یلي:

ھذه األجھزة في نطاقك وتحدیثھا إلى أحدث إصدار من نظامكیفیة توصیل كل جھاز بالشبكة وتسجیل:اإلعداد والتسجیل●
.Chromeالتشغیل

تكنولوجیا المعلومات، وكیفیة إعداد األجھزة التي تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغیلكیفیة نشر السیاسات لنطاقك لتلبیة متطلبات:اإلدارة●
Chrome.وإدارتھا

منمتنّوعةمجموعةمععملناخاللمنالتجاریةواألنشطةالتعلیمیةالمؤسساتفيChromeأجھزةنشرتخصالتياالقتراحاتجمعتممالحظة:
Chromeمتصفِّحنشرحولالمعلوماتمنلمزیدوإحصاءاتھم.خبراتھممشاركةعلىوشركائناعمالئنانشكرونحنالمجال.فيوالشركاءالعمالء
.Chromeمتصفِّحنشرعلىاالّطالعُیرجىالُمدار،

المؤسساتبیئةفيChromeأجھزةبنشرتتعلقالتيالُمھّمةواالعتباراتواالقتراحاتالتعلیماتالعناصر التي یغطیھا الدلیل
التعلیمیة أو األنشطة التجاریة

مشرفو تكنولوجیا المعلوماتالجمھور األساسي

الویبإلىمستِندةبیئة،Chromeالتشغیلنظامبیئة تكنولوجیا المعلومات

Chromeأجھزةنشرتخصالتيوالقراراتالُمھّمةباالعتباراتتتعلقالتيالممارساتأفضلالنتائج

2019(سبتمبر)أیلول10تعدیل:آخرتاریخ
https://support.google.com/chrome/a/answer/6149448المستند:مكان

Googleلشركة2019©والنشرالطبعحقوق LLC.محفوظة.الحقوقجمیعGoogleوشعارGoogleلشركةمسّجلتانتجاریتانعالمتانGoogle LLC.أسماءجمیعتكونقد
]CHROME-en-2.0[بھا.المقترنةالمعنیةبالشركاتخاصةتجاریةعالماتاألخرىوالمنتجاتالشركات
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https://support.google.com/chrome/a/answer/4601288
https://support.google.com/chrome/a/answer/2657289
https://support.google.com/chrome/a/
https://support.google.com/chrome/a/#topic=4386754
https://support.google.com/chrome/a/answer/6149448


مقّدمة
لالتيGoogleشركةبواسطةتطویرھاتمكمبیوترأجھزةھيChromeأجھزةإّن ھوھذهالكمبیوترأجھزةیمّیزوما.Chromeالتشغیلنظامتشغِّ

أّنھا تعمل في بیئة ویب خالصة، ویتم تحدیثھا تلقائًیا، ولن تكون ھناك حاجة لتثبیت رموز التصحیح أو إعادة تثبیت النسخ على األجھزة بشكل منتظم
المدمجة.میزات األمانتلقائًیا. یتم تشغیل تلك األجھزة بسرعة ویتوّفر بھا العدید من

التحكموحدةخاللمنإعداد200علىیزیدماضبطویمكنك".Googleفيالمشرفتحّكم"وحدةخاللمنمركزًیاChromeأجھزةإدارةیمكن
نظاممنإصدارأحدثإلىتلقائًیااألجھزةتحدیثوفرضمسبقبشكٍللتثبیتھاتطبیقاتواختیارWi-Fiشبكةإعداداتمثلھذه،الویبإلىالمستِندة
.Chromeالتشغیل

المتطّلبات األساسیة

Google(حسابGoogleفيالھوّیةإثباتأّنمنالرغمعلى.1 Workspace(جھازالستخداممطلوبغیرChrome،نقترحُمدار
المعلومات.منمزیدعلىللحصولنطاقكإلىمستخدمینإضافةعلىاالّطالعیمكنك.Googleعلىبحساباتالمستخدمینتزوید

Chromebookأجھزةتوفیرعلیك.2 Enterpriseترقیةمثلترقیة،إجراءأو"Chrome Enterprise"ترقیةأو"Chrome
Education"جھازلكلChromeباإلضافة.التجاریةاألنشطةأوالتعلیمیةللمؤسساتترقیاتشراءویمكنكإدارتھ.تریدمستقل

Chromeترقیةشراءكنداأوالمتحدةالوالیاتفيللمؤسساتیمكنذلك،إلى Enterpriseاإلنترنت.على

GoogleمعنشرھاأوChromeأجھزةمنكبیرعددلنشرتخططكنتإذا.3 Workspaceأحدمعتعملأننقترحاألولى،للمرة
Googleشركاء Cloud.

Chromeأجھزةإدارة

التحكممشرًفابصفتكیمكنك،Chromeأجھزةنشروعندتقریًبا.المؤسسیةأوالتعلیمیةالبیئاتكلفيلتعملChromeأجھزةضبطیمكن
یلي:ماخاللمناألخرىالمھاممنالعدیدوتنفیذمسبقبشكٍلالتطبیقاتوتثبیتالویبوفلترةWi-Fiشبكةإلىالوصولفي

النظربصرفلمؤسستكوالتابعةالُمدارةChromeأجھزةعلىوالسیاساتاإلعداداتفرضفياستخدامھایمكن:األجھزةسیاسات●
دین وحظر وضع الضیف عن الشخص الذي یسّجل الدخول. على سبیل المثال، یمكنك حصر عملیات تسجیل الدخول على مستخدمین محدَّ

.مزید من المعلوماتوضبط إعدادات التحدیث التلقائي.

Chromeجھازعنالنظربصرفمؤسستك،فيالمستخدمینعلىوالسیاساتاإلعداداتلفرضاستخدامھایمكن:المستخدمینسیاسات●
دین، وفرض الذي یتم استخدامھ. على سبیل المثال، یمكن لمشرف تكنولوجیا المعلومات تثبیت التطبیقات بشكٍل مسبق لمستخدمین محدَّ

دالدخولوإعداداآلمن"،"التصفح دة،إضافیةمكّوناتوحظر)،SSO(الُموحَّ دةURLعناوینوإضافةمحدَّ وإدارةالسوداء،القائمةإلىمحدَّ
.مزید من المعلوماتاإلشارات المرجعیة، وتطبیق عدد كبیر من اإلعدادات األخرى في مؤسستك.

األجھزة المشتركة في نطاقك. تتیح جلسات الضیف الُمدارة لعّدةیمكن استخدامھا لضبط إعدادات:سیاسات جلسات الضیف الُمدارة●
خروجتسجیلمثلإعدادات،فرضویمكنالمصادقة.أوالدخولتسجیلإلىالحاجةبدوننفسھChromeجھازمشاركةمستخدمین

دة. .مزید من المعلوماتالمستخدم بعد فترة زمنیة محدَّ
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https://support.google.com/chromebook/answer/3438631?hl=ar
https://support.google.com/a/topic/14586
https://support.google.com/chrome/a/answer/9147838
https://support.google.com/chrome/a/answer/7613771
https://www.google.com/a/partnersearch/
https://support.google.com/chrome/a/answer/1375678
https://support.google.com/chrome/a/answer/2657289
https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014


االتصال باإلنترنت
عند إعداد االتصال الالسلكي باإلنترنت ألحد الصفوف أو لنشاط تجاري، یجب الحرص على توفُّر تغطیة السلكیة جیدة في جمیع أنحاء المبنى،

وأن یكون معدل نقل البیانات على اإلنترنت لدیك كافًیا لجمیع األجھزة للعمل على اإلنترنت.

المیزات الرئیسیة

EAP-TTLSوEAP-TLSوWPA2وWPAوWEPشیوًعا:األكثرWi-FiشبكةبروتوكوالتجمیعمعChromeأجھزةتتوافق
الرابعأوالثالثالجیلمناإلنترنتشبكةإلىللوصولأجھزةChromeأجھزةبعضلدىیتوّفرذلك،إلىوباإلضافة.LEAPوEAP-PEAPو

لألجھزة الجّوالة، وتعمل باستمرار طالما توّفرت تغطیة خلویة وخطة بیانات شبكة الجّوال.

مالحظات حول التقییم والنشر

إّن التقییم الصحیح واإلعداد المناسب للبنیة األساسیة لشبكة مؤسستك خطوة رئیسیة لضمان تقدیم أفضل تجربة للمستخدمین. ویجب أن یتأكد مشرفو
تكنولوجیا المعلومات من توفُّر إمكانیة االتصال ومعدل نقل البیانات الكافي، وخاصًة في المناطق عالیة الكثافة، مثل مكتب شركة أو مؤسسة تعلیمیة یتم

متزامن.بشكٍلChromeأجھزةمنالعدیداستخدامفیھ

باستخدامذلكتنفیذیمكنكإضافیة.وصولنقاطإلىحاجةھناككانتإذامالتقییموكثافتھاWi-Fiشبكةتغطیةاختِبر●
Wifiتطبیق AnalyzerجھازعلىخارجیةلجھةالتابعAndroid.

مستوى المؤسسات التعلیمیةلكل المباني، قبل تنفیذ عملیات النشر علىالھیكلیةعلیك إجراء معاینة للبنیة األساسیة الالسلكیة والمخططات●
أو الشركات لضمان توفیر تغطیة كافیة للشبكة الالسلكیة. وعادًة ما یكون من األفضل توفُّر شریك متخصص في المخططات الھیكلیة

الالسلكیة إلجراء ما یلي:

األخرى.Wi-FiشبكاتأواألجھزةمنالمحیطالتداخلمعالحالیةWi-Fiشبكةتحلیلأوالًعلیكالجغرافي:الموقعمعاینة○

).Rx/ Tx(االستالم/اإلرسالوقوةالمناسبةوالقنواتاألمانلمعاییروفًقاوضعھاأِعدأوالوصولنقاطانشرالنشر:○

بشكٍللتعملGoogleشبكةإلىوصولإمكانیةChromeأجھزةتتطلبالمطلوبة.URLعناوینإلىChromeأجھزةوصولمنتأّكد●
صحیح، ولتلّقي السیاسات وتحدیثات األمان. في حال تقیید االتصال باإلنترنت في بیئتك، یجب أن تضمن أن یظل بإمكان األجھزة التي تم

دةURLعناوینإلىالوصولنشرھا اآلمنة.المقابسطبقةأوعلیھالمصادقالوكیلالخادمفحصبدونGoogleلشركةالتابعةالمحدَّ

.Chromeألجھزةالمؤسساتشبكاتعلىاالّطالعیمكنكالتفصیلیة،المعلوماتمنلمزید

إدارة الملفات الشخصیة للشبكة

الشخصیةالملفاتإلرسالالمشرفتحّكموحدةباستخدامتنصحGoogleأّنإّالوقت،أيفيChromeجھازإلىیدوًیاWi-Fiشبكاتإضافةیمكن
الشخصیةالملفاتتحدیثاتإرسالأیًضایتمالتسجیل.عملیةخاللChromeأجھزةعلىوتطبیقھاالشخصیةالملفاتھذهتنزیلیتم.Wi-Fiلشبكة
أّناإلعداداتھذهإرسالفيالمشرف"تحّكم"وحدةاستخداممزایاومن.ChromeأجھزةعلىللسیاسةالتلقائيالتحمیلإعادةأثناءWi-Fiلشبكة

النھائیین.المستخدمینمعأبًدامشاركتھإلىیحتاجولنكاٍفبشكٍلمعقًدایكونأنیمكن)PSK(مسبًقاالمشتركالمفتاح
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
https://support.google.com/chrome/a/answer/6334001
https://support.google.com/chrome/a/answer/3339263
https://support.google.com/chrome/a/answer/2634553
https://support.google.com/chrome/a/answer/2634553


Wi‑Fiشبكةضبط

مختلففيتعملأنChromeألجھزةیمكنذلك،معاإلعداد.عملیةلتسھیلWPA2-PSKتشفیرChromeأجھزةعمالءمنالعدیدیستخدم
دوالدخولالعمالءشھاداتتتطلبالتيالمعقدةWi-Fiشبكاتنشرسیناریوھاتذلكفيبماوالمؤسسیة،التعلیمیةالبیئات )،SSO(الُموحَّ
االختیاریة.الشبكةوإعداداتWi-Fiشبكةضبطكیفیةحولالنصائحبعضیليمافيالویب.فلترةحلولنشرعندوكذلك

الجھازمستوىعلىWi-Fiشبكةإعداداتإضافة

مثلالشبكةمعلوماتتوفیرعلیكشخصي،ملفإلعدادالرئیسیة.المؤسساتمنWi-Fiلشبكةالشخصیةالملفاتالفرعیةالتنظیمیةالوحداتتكتسب
SSIDالخدماتمجموعةبمعّرفخاصبشكلاالھتمامویجباألمان.ونوع)SSID(اًساكالھمایكونحیثالمرور،وعبارة األحرف.لحالةحسَّ

القسمضمنChromebookأجھزةالمرّبعوفيتلقائًیااالتصالالمرّبعفيعالمةوضعأیًضاعلیك،Wi-Fiلشبكةجدیدشخصيملفتحدیدعند
.ھناالشبكةإعدادحولإضافیةفنیةتفاصیلعلىالعثوریمكنك.األساسيالنظامخاللمنھذهWi-Fiشبكةإلىالوصولحظر

Wi-Fiشبكةإعدادعملیةإجراء

اإلعدادھذایتیحاإلدارة.لسیاساتمزامنةأولوإجراءChromeأجھزةلتسجیلمفلترةغیرأومفتوحةشبكةاستخداماألسھلمنیكونماغالًبا
دھاالتيللشبكةالشخصیةالملفاتاستالمChromeألجھزة المؤقتةالتسجیلشبكةإزالةعلیكاألجھزة،ضبطوبعدالمعلومات.تكنولوجیامشرفیحدِّ

.حذف شبكةھذه من قائمة الشبكات المفضلة. راِجع
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https://support.google.com/chrome/a/answer/2634553?hl=en
https://support.google.com/chromebook/answer/1056578


802.1xشھاداتنشر

شھاداتباستخدامChromeأجھزةإعدادكیفیةعلىللتعّرفالشبكاتموّردمعالتواصلُیرجى.802.1xمصادقةمعChromeأجھزةتتوافق
ClearPassالمثال،سبیلعلى.العمیل OnboardمنAruba NetworksأجھزةإعدادعملیةتتولىإضافةھيChromeالشھادةوتثبِّت

بطریقة آمنة.
Googleنظاملمشرفيیمكن Cloudمةباإلعداداتتتعلّقمستنداتعلىالعثوروالشركاء المؤسساتفيWi-Fiلشبكات802.1xلشھادةالمتقدِّ
Googleعلى Cloud Connect.

USBكابالتاستخدامیمكنكأومفتوحةWPA/WPA2-PSKشبكةإعدادعلیكلذلك،802.1xشھادةلتنزیلبالشبكةمتصالًتكونأنیجب
.الشبكاتإدارةراِجعالجھاز.علىالشھادةلتحمیلEthernetمحّوالتمع

.Chromeأجھزةعلىالعمیلشھاداتإدارةعلىاالّطالعیمكنكالموضوع،ھذاحولالمعلوماتمنلمزید

فلترة الویب

عالمةإلىمخّصصةجذرشھادةإضافةعامبوجھ)SSL(اآلمنةالمقابسلطبقةفحًصاُتجريوالتيالشبكاتلفلترةأجھزةلدیھاالتيالمؤسساتتطلب
التيالویبطلباتمعظممعُیجدياألمرھذاأّنمنالرغمعلى.chrome://settings/Certificatesفيالتصدیقمراجعتبویب

تخضع إلدارة المستخدمین، إال أّن بعض الطلبات على مستوى النظام ال تستخدم ھذه الشھادة لحمایة المستخدم من بعض أنواع مخاطر األمان. راِجع
طبقة المقابس اآلمنة.التي یجب إعفاؤھا من فحصقائمة األجھزة المضیفة ھذه

یشرحالذي،اآلمنةالمقابسطبقةمحتوىفالترباستخدامالشبكاتإعدادراِجعاآلمنة،المقابسطبقةفحصتستخدمشبكةعلىChromeأجھزةلتشغیل
لةChromebookأجھزةإلىالدخولیسّجلونالذینالنطاقمستخدميجمیعلدىمخصَّصةجذرشھادةتثبیتكیفیة مؤسستك.لدىالمسجَّ
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https://support.google.com/chrome/a/answer/6080885
https://support.google.com/chrome/a/answer/6080885
https://chrome.google.com/webstore/detail/clearpass-onboard/gdkddcndonbadjjminbeeokgcknciebo
https://www.cloudconnect.goog
https://support.google.com/chrome/a/answer/2634553
https://support.google.com/chrome/a/answer/6080885?hl=en
https://support.google.com/chrome/a/answer/6334001?hl=en
https://support.google.com/chrome/a/answer/3504942#sslinspection


Chromeالتشغیلنظاموسیاساتالحساباتإعداد
باستخدامالمستخدمینإدارةوعندمركزًیا.وإدارتھاChromeأجھزةمنمجموعتكتنظیمیمكنك"،Googleفيالمشرفتحّكم"وحدةخاللمن

التنظیمیة.الوحدةحسبوالمستخدمیناألجھزةسیاساتضبطالمشرف"تحّكم"وحدةفيChromeإدارةقسمخاللمنیمكنكالمشرف"،تحّكم"وحدة

الدعمانتھاءوتاریخالتسجیلوحالةالتسلسلي(الرقماألجھزةعنمعلوماتعلىواالّطالعأجھزتكعنوالبحثChromeبأجھزةقائمةعرضیمكنك
واسم مستخدم التسجیل والمالحظات التي تم إدخالھا یدوًیا مثل الموقع الجغرافي) عبر قائمة أجھزة "وحدة تحّكم المشرف". یسمح التوّغل في كل جھاز من

الدخول.سّجلمستخدموآخرMACوعنوانالجھازعلىالمثّبتالتشغیلنظامإصدارمثلالتفاصیل،بعرضالتسلسليالرقمخالل
لChromeجھازأيعلىھذهاألجھزةسیاساتفرضیتم نطاقك.فيلإلدارةمسجَّ

لمكانأيفيالمستخدمینسیاساتفرضیتم لةChromeأجھزةذلكویشملإلیھ،الدخولالمستخدمونیسجِّ لة.وغیرالمسجَّ ھذهتشملالمسجَّ
اإلعدادات إمكانیة ضبط سیاسات األمان والتحّكم في التطبیقات التي یمكن للمستخدمین تنزیلھا والوصول إلیھا. لمزید من المعلومات، ُیرجى االّطالع على

.Chromeأجھزةإدارة

اعتبارات السیاسة الرئیسیة

لضبط اإلعدادات الصحیحة لمؤسستك التعلیمیة أو نشاطك التجاري، علیك تنفیذ ما یلي:

ن.1 بیئتك.فيالنموذجيChromeجھازضبطفياستخدامھاتریدالتيالطریقةدوِّ

اضِبط ھذه اإلعدادات نفسھا كسیاسات في "وحدة تحّكم المشرف" باستخدام وحدة تنظیمیة واحدة لالختبار..2

URLعناوینوضعأومسبق،بشكٍلالویبتطبیقاتتثبیتأوالتشغیل،عندتحمیلھالیتمالتلقائیةالصفحةضبط(مثلاإلعداداتضبطبعد.3
نطاقك.كلفياإلعداداتتلكنسخیمكنكالتنظیمیة،الوحدةتلكفيChromeأجھزةعلىمنھاوالتحّققالسوداء)القائمةضمن

.تنظیمیةوحدةإلىChromeجھازنقلعلىاالّطالعُیرجى،Chromeأجھزةمعالتنظیمیةالوحداتاستخدامعنالمعلوماتمنلمزید

اإلعدادات الُمقترحة

إعداداتوالمستخدمإعداداتضمناإلعداداتمنالعدیدإلىالوصولیمكنك،Chromeإدارة>األجھزةإدارةضمنالمشرف"تحّكم"وحدةفي
التلقائیة، في ما یلي اإلعدادات األكثر استخداًما التي تخصِّصھا بعض المؤسسات.. على الرغم من أّن معظم المؤسسات تستخدم اإلعداداتالجھاز

السماح للمستخدمین الذین سَجلوا
الدخول إلى الجھاز بتغییر الحسابات في

نافذة المتصفح

الخروجتسجیلأوGoogleعلىالحساباتإلىالدخولتسجیلمنمنعھمأوللمستخدمینالسماحاختیاریمكنك
Googleنطاقاتإلىالدخولبتسجیلللمستخدمینالسماحیمكنكأو،المتصفِّح.ضمنمنھا Workspace

دة فقط. مزید من المعلومات حول .الحسابات ضمن المتصفِّحتسجیل الدخول إلىمحدَّ

نطاقك.فيحجبھاتمالتياألجھزةتسجیلإعادةاإلعدادھذایفرضاإلعداد.ھذاإیقافعدمGoogleتقترحفرض إعادة التسجیل
المعلوماتمنمزیدالجھاز.وصولحقإلغاءعلیكنطاقك،فيChromeجھازتسجیلإعادةتریدتكنلموإذا

.حول إعادة التسجیل اإللزامیة

لزیادة األمان وتقلیل احتمالیة استخداملفترة قصیرةنِشطقفل الشاشة تلقائًیا عندما یكون الجھاز غیراخَترقفل الشاشة
أي شخص ألجھزة الكمبیوتر الخاصة بمستخدمیك أثناء غیابھم.
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https://support.google.com/chrome/a/answer/1289314
https://support.google.com/chrome/a/answer/2978876
https://support.google.com/chrome/a/answer/2657289?hl=en#84a_signinbrowser
https://support.google.com/chrome/a/answer/3523633
https://support.google.com/chrome/a/answer/6352858
https://support.google.com/chrome/a/answer/6352858


Googleأوإنترنت"بالGmail"مثللدیك،بالمستخدمینترتبطالتيالویبتطبیقاتاخَترالتطبیقات واإلضافات المثبتة مسبًقا Drive.
یمكنك أیًضا وضع التطبیقات في القائمة السوداء أو البیضاء إذا كنت بحاجة إلى مزید من التحّكم في التطبیقات

.اإللكترونيChromeسوقمنالمستخدمینِقَبلمنتثبیتھایمكنالتي

ال یتیح ھذا اإلعداد سوى:مالحظةاخَتر التطبیقات التي ترید إخفاءھا أو عرضھا على شریط مھام نظام التشغیل.التطبیقات المثّبتة على شریط المھام
دھا المشرفون، ولن یعود بإمكان المستخدمین رؤیة مجموعتھم المخّصصة من التطبیقات على التطبیقات التي یحدِّ

شریط مھام نظام التشغیل.

الصفحات المطلوب تحمیلھا عند بدء
التشغیل

في أغلب األحوال، یتم ضبط ھذا اإلعداد على بوابة شبكة داخلیة أو على الصفحة الرئیسیة. والجانب السلبي لھذا
جلسةآخرمنالتبویبعالماتاستعادةمنذلكبعدChromeأجھزةتتمّكنلنضبطھ،عندأّنھھواإلعداد

تصفُّح عند إعادة التشغیل.

حصر تسجیل الدخول على قائمة
من المستخدمین

الدخولتسجیلمنالمستخدمینمنعإلىyourdomain.com@ *علىالدخولتسجیلعملیاتحصریؤدي
لھالسماحیتمَمنفيالتحّكمویمكنكالنطاق.خارجآخرحسابأوGmailعلىالعمیلحسابباستخدام
ل).ُمدارChromeجھازإلىالدخولبتسجیل (مسجَّ

محو جمیع معلومات المستخدم المحلي
وإعداداتھ وحالتھ بعد كل عملیة خروج

یجب عدم تفعیل ھذا اإلعداد، ألّنھ یتسبب في إعادة تنزیل سیاسات المستخدم عند كل جلسة تسجیل دخول،
المستخدمین.جلساتبینChromeجھازعلىالمستخدمینحاالتجمیعمسحأردتحالفيإّال

8إلى6كلذاتًیاChromeأجھزةتحدیثیتمالتلقائیة.إعداداتھاعلىالتلقائيالتحدیثإعداداتتركیجبإعدادات التحدیث التلقائي
أسابیع، ما یؤدي إلى تقدیم میزات جدیدة وإصالح األخطاء ورموز تصحیح للثغرات األمنیة. نقترح أیًضا إبقاء

التشغیلنظامإصداراتعملالختبارالبرامجمطّوريقنواتأوالتجریبیةالقنواتعلىمؤسستكمن%5
Chromeالتلقائیةالتحدیثاتنشرفيباالقتراحاتكاملةقائمةعلىاالّطالعیمكنكمؤسستك.فيالمستقبلیة

.Chromeألجھزة
Ctrl+alt+Eعلىاضغطتشغیلھ،وإعادةالجھازتسجیلقبلالخلفیةفيالتحدیثاتتنزیلإلیقافمالحظة:

في شاشة اتفاقیة الترخیص للمستخدم النھائي. وفي حال عدم تنفیذ ذلك، قد یتم تطبیق التحدیثات التي تم تنزیلھا
والتي یجب أن تحظرھا السیاسة، عندما ُیعید المستخدم تشغیل الجھاز.

دالدخولتستخدمالتيالمؤسساتإلىبالنسبةالدخول الموّحد محدوًداعدًداأّنمنللتحّققاختبارإجراءیجب)،SSO(الُموحَّ
بالكامل.مؤسستكفياإلعدادھذاطرحقبلChromeأجھزةإلىالدخولتسجیلیمكنھمالمستخدمینمن
دالدخولاستخدامحالفي Googleإلىالدخوللتسجیل)SSO(الُموحَّ Workspaceالحالیة،األجھزةعلى

Googleفيالمرور"كلمات"مزامنةمیزةاستخدامیمكنك Workspace.

20199)سبتمبر(أیلول|Chromeجھازنشردلیل

https://chrome.google.com/webstore/category/apps
https://support.google.com/chrome/a/answer/3168106
https://support.google.com/chrome/a/answer/3168106
https://support.google.com/a/answer/2611859


تحضیر األجھزة للنشر
مثالیة.تجربةعلىالمستخدمینحصوللضمانمؤقتة""إصداراتعلىتحتويأنیجبالنھائیین،المستخدمینعلىChromeأجھزةتوزیعقبل

الجھازسیاسةعلىإجراؤھایتممستقبلیةتعدیالتأيتطبیقیتمالطریقة،وبھذهلإلدارة.نطاقكفيChromeأجھزةتسجیلھولذلكاألدنىوالحّد
.Chromeأجھزةجمیععلى

كیفیة تسجیل األجھزة ونشرھا.للتعرُّف على تعلیمات منّظمة حولدلیل البدء السریعفي حال نشر عدد محدود من األجھزة، ُیرجى االّطالع على
دة،مكاتبأماكنإلىأوتعلیمیة،مؤسساتأودراسیةصفوفعّدةفينشرھامثلكبیرة،مجموعةإلىChromeأجھزةنشرحالوفي متعدِّ

ُیرجى االّطالع على التعلیمات الواردة أدناه.

إصدارأحدثإلىChromeأجھزةتحدیث

لھاالتحدیثاتمنتلقائًیاChromeالتشغیلبنظامتعملالتياألجھزةتتحّقق أحدثإلىاألجھزةتحدیثیتمإیثرنت.أوWi-Fiبشبكةاالتصالعندوتنزِّ
أجھزة وأردت توفیر استھالكمع ذلك، إذا أردت تحدیث عّدة.إعدادات تحدیث الجھازإصدار إّال في حال وجود تقیید یتم فرضھ من ِقبل المشرف في

.ChromeالتشغیلنظاممنإصداربأحدثلالستردادUSBجھازاستخدامیمكنكللشبكة،البیاناتنقلمعّدل

عبرالتحدیثوُیعتبر.ChromeألجھزةالُنسخمناآلالفأومئاتإنشاءعندوكفاءةفعالیةالُطرقأكثرھوUSBأقراصمحّركاتعبرالتحدیثإّن
USBلجھازكلمنالبیاناتنقلمعدلاستھالكلتوفیررائعةوسیلة جھاز.لكلمیغابایت400یتجاوزأنیمكنوالذيالتشغیللنظامكامالًتحدیًثاینزِّ

Chromeالتشغیللنظامنسخةإنشاء

یلي:ماإلىستحتاج،USBجھازباستخدامChromeالتشغیلنظاممنإصدارأحدثإلىیدوًیاChromeأجھزةلتحدیث

تحدیثھ.تریدالذيChromeلجھازوالطرازالمصّنعةالشركةمعلومات.1
USBجھاز.2 أكبرأوغیغابایت4بحجمفالشذاكرةووحدةأحدث،أو2.0
Microsoftأو،ChromeالتشغیلنظامعلىیعملChromeمتصّفح.3 WindowsأوmacOS
.USBاستردادقرصإلعدادالصحیحوطرازهللجھازالمصنِّعةالشركةواخَترChromebookاستردادأداةثبِّت.4

األجھزة أو استرداد الجھاز أو حجب بیانات األجھزة.لمزید من التفاصیل حول تحدیثھناُیرجى االنتقال إلى
imageأداةفيتوّفرهقبلأسبوًعاالثابتاإلصداریستغرققد:مالحظة burner.
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https://support.google.com/chrome/a/answer/4601288
https://support.google.com/chrome/a/answer/1375678?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/chromebook-recovery-utili/jndclpdbaamdhonoechobihbbiimdgai
https://support.google.com/chromebook/answer/1080595?hl=ar


تحضیر أجھزتك للتسجیل

لتحضیر األجھزة ونشرھا، یجب إجراء ما یلي:

ثأوUSBاستردادأجھزةأنِشئ.1 أجھزة.10منألكثرUSBطریقةباستخدامُینصحسلكّیة.غیرشبكةعبرأجھزتكحدِّ

.Wi-Fiوشبكةالمفاتیحلوحةونوعاللغةاخَترالتشغیل،إعادةبعد.2

المؤسسة"في"التسجیلعبارةسترى.Ctrl-Alt-Eعلىاضغط،Chromeجھازإلىالدخولتسجیلوقبلالخدمة،بنودقبولبعد.3
في أعلى یمین الشاشة.

ل في النطاق) وانقر على.4 .تسجیل الجھازأدِخل اسم مستخدم وكلمة مرور (إما لمشرف أو لمستخدم مسجِّ

بعد تسجیل الجھاز بنجاح، سترى رسالة مفادھا: "تم تسجیل جھازك بنجاح ضمن إدارة المؤسسة".

"yourdomain.comبواسطةالجھازھذاإدارة"تتمرسالةترىأنیجباألولیة.الدخولتسجیلصفحةإلىللرجوعتمعلىانقر.5
في أسفل الصفحة.

.Chromeأجھزةتسجیلراجعاألجھزة،تسجیلحولالمعلوماتمنلمزیدمؤسستك.فيChromeأجھزةكلمعالخطواتھذهكّرر

خدمة التسجیل من خالل التحضیر الدقیق (اختیاري)

.Chromeألجھزةواحدة"دفعًةللمؤسساتالجّوالةاألجھزة"إعدادبرنامجبنشرللسماحالدقیقالتحضیرخاللمنالتسجیلعملیةتصمیمتم
الخاصةChromeأجھزةفتحللمستخدمینیمكنلالستخدام.جاھزًةChromebookأجھزةوصولفيالدقیقالتحضیربإجراءللموّردالسماحویفید
،Chromeأجھزةوتتطلبإعداد.عملیةأيإلىالحاجةبدونالعملبدءویمكنھمالكمبیوتر،جھازتسلیمعربةمنChromeأجھزةإزالةأوبھم
المشرف".تحّكم"وحدةفيالمناسبةاإلدارةبسیاساتChromeجھازلربطاإلعداداتبعضإجراءالنھائي،للمستخدمحوسبةجھازأيمثل
Googleألجھزةالرسمیینالموّردینمنالعدیدخاللمنالخدمةھذهتقدیمویتم Chromeشحنھا.قبل

مشرفغیرمستخدمبحسابالرئیسیةالمنشأةفيChromebookألجھزةالدقیقالتحضیرعملیةتوّفرأخرىمؤسسةأيأوالموّردتزویدویمكن
Googleنطاقعلى Workspace.بھا.الخدماتجمیعإیقافیتمتنظیمیةوحدةفيھذاالتسجیلحسابوضعیمكنالواقع،وفي

ویمكن أن تشمل الخطوات الفعلیة التي تتبعھا خدمة التحضیر الدقیق ما یلي:

Chromeالتشغیلنظامإصدارتحدیث●

Chromeالتشغیلنظامإدارةفيالتسجیل●

مسبًقاضبطھاتمالتيWi-Fiشبكاتذلكفيبماالسیاسات،صحةمنالتحّقق●

وضع عالمات على األصول●

النقش باللیزر●

تجمیع األجھزة الملحقة●

Googleأجھزةموّردمعالتواصلُیرجى Chromeشریكعنالبحثیمكنكشریك،لدیكیكنلمإذاأوالتفاصیلمنلمزیدGoogle Cloud
في منطقتك.
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https://support.google.com/chromebook/answer/1080595
https://support.google.com/chrome/a/answer/1360534
https://www.google.com/a/partnersearch/


ChromeأجھزةعلىAndroidتطبیقاتنشر
Androidتطبیقاتاختیارأوالمؤسسةمنالتثبیتفرضیمكنك،AndroidتطبیقاتمعتتوافقالتيChromeأجھزةتستخدممؤسستككانتإذا

ُطرق:3خاللمنللمستخدمینالتطبیقاتتوفیرویمكنكتنزیلھا.للمستخدمینیمكنالتي

یمكنك فرض تثبیت التطبیقات من المؤسسة على األجھزة.●
یمكنك إنشاء مجموعة من التطبیقات التي تسمح للمستخدمین لدیك بتنزیلھا.●
Googleمتجرمحتوىإلىالوصولإذنالمستخدمینمنحیمكنك● Playلعمالءمتاح(غیربالكامللألعمالChrome Education.(

االّطالعیمكنكللمستخدمین،التطبیقاتعلىوالموافقةنطاقكفيChromeأجھزةعلىAndroidتطبیقاتإتاحةكیفیةحولالمعلوماتمنلمزید
.ChromeأجھزةعلىAndroidتطبیقاتاستخدامعلى

قبل البدء

قررتإذاالجمیع.إلىطرحھاقبل)OU(تجریبیةتنظیمیةوحدةفيChromeألجھزةAndroidتطبیقاتتختبرأنGoogleتقترح●
التوقف عن استخدامھا، یمكنك إیقافھا ومواصلة استخدام أجھزتك بالطریقة نفسھا التي نّفذتھا سابًقا.

النشر.بعملیةصلةذاتتكونقدالتيالمعلوماتمنلمزیدChromeعلىAndroidتطبیقاتعنالشائعةاألسئلةمراجعةیمكنك●

الكشكوضعفيAndroidتطبیقاتتشغیل

نالكشكوضعفيالُمدارةChromeأجھزةعلىAndroidتطبیقاتلتثبیتGoogleفيالمشرفتحّكموحدةاستخدامیمكنك ذلكلكیسمح.المومَّ
تلقائًیا.التشغیللبدءوضبطھkioskجھازعلىAndroidتطبیقبنشر
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https://developer.android.com/topic/arc/device-support.html
https://support.google.com/chrome/a/answer/7131624
https://support.google.com/chrome/a/answer/7299467
https://support.google.com/chrome/a/answer/1375678
https://support.google.com/chrome/a/answer/7358722


Chromeأجھزةباستخدامالمحلیةالطباعة
الوصولإلىالحاجةبدونمباشرًةالطباعةوخوادمبالطابعاتبسھولةباالتصالللمستخدمینتسمحالتيالمحلیةالطباعةChromeالتشغیلنظامیدعم
یستخدمكماالمحلیة،الطباعةإلتاحة)CUPS(العامیونكسطباعةنظامChromeویستخدماإللكترونیة.السحابةإلىمستِندةأساسیةبنیةأيإلى

بالشبكة.والمتصلةالمحلیةالطابعاتإلىالطباعةإلتاحة)IPP(اإلنترنتعلىالطباعةبروتوكول

طابعاتقائمةضمنتلقائًیاتظھرطابعة،إضافةعند.CUPSإلعداد"Googleفيالمشرفتحّكم"وحدةاستخدامیمكنكمشرًفا،بصفتك
Chromeعلىاالّطالعُیرجىالمعلومات،منلمزیدإضافي.إعدادأيبدونالطباعةبدءمنیتمّكنواحتىالمستخدمینلدى

.إدارة الطابعات المحلیة والمتصلة بالشبكة

المحلیةالطابعاتمنالطباعةویتیحالمصنِّعةالشركاتمنومتنّوعةكبیرةمجموعةبواسطةالمصّنعةالطابعاتمعCUPSنظامیتوافق
والمتصلة بالشبكة.

.Chromeأجھزةعلىالطباعةعلىاالّطالعُیرجى،Chromeالتشغیلنظامعلىاإلضافیةالطباعةخیاراتحولمعلوماتعلىللحصول

الوصول عن ُبعد والمحاكاة االفتراضیة (اختیاري)
یلي:ماإلىللوصولالمستخدمفیھایحتاجالتيالحاالتفيوالقدیمةالتقلیدیةالتطبیقاتإلىللوصولChromeأجھزةاستخدامیمكنك

®Microsoftمثلالقدیمةالعمیلتطبیقات● Office®

Internetمتصفِّحاستخدامتتطلبالتي(مثلفقطMicrosoftتقنیاتأوأقدمتقنیاتتتطلبالتيالویبصفحات● Explorer(

الویبلتطبیقات)SilverlightأوJava®مكّوناتالمثال،سبیل(علىFlashبخالفاإلضافیةالمكّونات●

المیزات الرئیسیة

الحالیةاألساسیةالبنیةمعChromeأجھزةاستخدامأوChromeأجھزةعلىالقدیمةالتطبیقاتتشغیلاالفتراضیةالمحاكاةتطبیقاتلكتتیح
لتطبیقات المحاكاة االفتراضیة. وھناك العدید من الحلول المتوّفرة التي تستخدم بروتوكوالت الوصول عن ُبعد الشائعة. على سبیل المثال:

●Citrix Workspace

●VMware Horizon ClientالتشغیللنظامChrome

●Chrome RDP

.ChromeالتشغیلنظامعلىجیدبشكٍلتعملالتيFra.meوChromotifمثلاالفتراضیةالمحاكاةحلولتطبیقاتأیًضاھناك

اعتبارات بشأن استضافة التطبیقات

®Microsoftالمثال،سبیل(علىالشركةمقرخارجإلیھاالوصولتریدالتيالتطبیقاتتوفُّرالممكنمنكانإذا Office تطبیقاتأو365
Oracle® CloudتطبیقاتأوSaaS،(عملیةإجراءتتطلبولناألغلب،علىالتنفیذفياألسھلھيالمستضافةالحلولتكونالمستضافة

إعداد للخوادم.

إذا كان یجب استضافة التطبیق الذي ترید الوصول إلیھ ضمن الجدار الناري، أو إذا كنت ترید االستفادة من الخوادم أو حلول البنیة األساسیة لسطح
أفضل:بشكلالتالیةالحلولتعملأنیمكنالحالیة،)VDI(االفتراضيالمكتب
●®VMware Horizon™ DaaS

Chromeمنُبعدعنالمكتبيالكمبیوترإلىالوصول●
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https://support.google.com/chrome/a/answer/7276100
https://support.google.com/chrome/a/topic/9045842
https://chrome.google.com/webstore/detail/citrix-workspace/haiffjcadagjlijoggckpgfnoeiflnem
https://chrome.google.com/webstore/detail/vmware-horizon-client-for/ppkfnjlimknmjoaemnpidmdlfchhehel
https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-rdp/cbkkbcmdlboombapidmoeolnmdacpkch
https://www.chromotif.com/
https://fra.me/
http://googleforwork.blogspot.com/2014/02/vmware-to-bring-traditional-windows.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/chrome-remote-desktop/gbchcmhmhahfdphkhkmpfmihenigjmpp


Chromeجھازبنشرخاصةسیناریوھات
دةاستخدامحاالتفيرائًجانشرھاوأصبحمتنّوعة،حاالتفيChromeأجھزةاستخدامیمكن التعلیمیة،والمؤسساتالتجاریةاألنشطةفيمحدَّ

نظًرا النخفاض تكلفتھا وإمكانیة إدارتھا عن ُبعد وقلة احتیاجھا إلى الصیانة. وتتنّوع السیناریوھات بین عرض تقویم تابع لمؤسسة تعلیمیة على لوحات
عرض رقمیة، إلى أجھزة الكمبیوتر المحمول المشتركة في إحدى المكتبات، أو اإلشراف على اختبارات الطالب. ُیرجى االّطالع على الروابط أدناه

األفضل.النحوعلىاحتیاجاتكلتلبیةChromeأجھزةنشركیفیةحولالمراجعمنلمزید

العامل على السحابة اإللكترونیة

للوصولكاملبدواملالستخداممخّصصكجھازالمستخدمینألحدChromeجھازتخصیصیمكنالمؤسسات.لموظفيرائعةChromeأجھزةُتعد
إلى تطبیقات الویب وأدوات اإلنتاجیة والتعاون مع زمالء العمل.

Chromeبخدمةاإللكترونیةالسحابةعلىالعاملینتزویدكیفیةحولالمعلوماتمنمزیدلمعرفة Enterprise،الفیدیوھاتھذهعلىاالّطالعیمكنك
Cloudعلى Worker Live.

فرديلغرضKioskتطبیق

المتاجرأحدفياستطالعملءأورصیدعلىالحصولطلبملءالعمالءأحدمنتطلبأنمثالً،فردي،لغرضKioskتطبیقإنشاءیمكنك
مزید من المعلوماتأو معلومات تسجیل الطالب.

Kioskتطبیقاتفيالُمدارةالضیوفجلسات

مشترككجھازأوالمتاجر،فيالعرضمساحاتأوالموظفیناستراحةغرفةمثلألماكنkioskتطبیقاتفيُمدارةضیفجلسةإعدادیمكنك
المعلوماتمنمزید.Chromeجھازالستخدامالدخولتسجیلإلىالمستخدمونیحتاجالبحیثمكتبة،في

اللوحات الرقمیة

واأللعابالمطاعموقوائمالرقمیةاإلعالناتولوحاتالتعلیمیةالمؤسساتتقاویممثلرقمیة،لوحاتلعرضChromeboxأجھزةاستخدامیمكنك
.من المعلوماتمزیدالتفاعلیة. ویمكنك إنشاء تطبیق ُمستضاف أو تطبیق مجّمع وتشغیلھ بملء الشاشة في "وضع التطبیق الواحد".

تقییمات الطالب

جمیعفياالمتحاناتمعاییرمعتتوافقصحیح،بشكٍلإعدادھایتموعندماالطالب،تقییماتإلدارةآمنأساسيبنظامChromebookأجھزةتتمتع
وإیقافاالختبارأثناءاإلنترنتلتصّفحالطالبوصولإیقافیمكنك،Chromebookأجھزةباستخدامالثانوي.حتىالروضةمنالتعلیممراحل

التخزین الخارجي ولقطات الشاشة وإمكانیة الطباعة.

ِقبلمنتوفیرهیتمنطاقعلىأوواحد،Kioskكتطبیقاالختبار:لطبیعةوفًقاُطرق،بعّدةالطالبالختباراتChromebookأجھزةضبطیمكنك
م Chromebookأجھزةاستخدامعلىاالّطالعُیرجىالتفاصیل،لمعرفة.Kioskتطبیقاتفيالُمدارةالضیفجلساتخاللمنأواالختبار،مقدِّ

.في تقییمات الطالب
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https://chromeonair.withgoogle.com/events/cloudworkerlive
https://support.google.com/chrome/a/answer/3316168
https://support.google.com/chrome/a/answer/3017014
https://support.google.com/chrome/a/answer/3316168
https://support.google.com/chrome/a/answer/3273084
https://support.google.com/chrome/a/answer/3273084


قائمة التحّقق من االستعداد للنشر

باإلنترنتلالتصالأجھزتكلجمیعبیاناتنقلومعدلWi-Fiلشبكةمتوّفرةأساسیةبنیةلدیكھلالبنیة األساسیة للشبكة▢
في الوقت نفسھ؟

معدلسیكونھل؟Chromeأجھزةإضافةقبلالبیاناتنقللمعدلالحالياستخدامكھوما●
رة؟ نقل البیانات كافًیا لتلبیة طلباتك المقدَّ

المبنى؟أنحاءجمیعفيWi-Fiتغطیةتتوّفرھل●

مستودع التطبیقات القدیمة مقابل▢
تطبیقات الویب

كم عدد المستخدمین الذین یحتاجون إلى تطبیقات قدیمة مقابل تطبیقات الویب؟ ھل تبحث عن االنتقال
إلى استخدام تطبیقات الویب والمراجع على اإلنترنت على نطاق أكبر لمستخدمیك؟ إذا كان األمر كذلك،

ما ھو مخططك الزمني؟

ھل تعرف المكّونات اإلضافیة المطلوبة للوصول إلى المواقع اإللكترونیة التي یحتاج المستخدموناستخدام المكّونات اإلضافیة▢
مزید من المعلوماتإلى استخدامھا؟ ھل تحتاج إلى إعداد حلول عن ُبعد لتنفیذ ذلك؟

لبعضھمأولدیكالمستخدمینلجمیعستسمحھل)؟CUPS(المحلیةللطباعةالطابعاتإعدادتمھلالطابعات▢
بالطباعة؟

سبیلعلى؟Chromeأجھزةمعتعملالمستخدمونیحتاجھاالتيالملحقةاألجھزةأّنمنتحّققتھلاألجھزة الملحقة▢
المثال، اختِبر سماعات الرأس والماسحات الضوئیة للرموز الشریطیة واألجھزة الملحقة األخرى التي

تحتاج لنشرھا قبل طرحھا إلى أولئك المستخدمین.

Wi-Fiمروركلماتستدیركیفبھم؟الخاصةالكمبیوترأجھزةإلىالدخولالمستخدمونسیسّجلكیفنظام المصادقة▢
دالدخولعلىتعتمدھلبك؟الخاصةWi-Fiشبكةإلىوالوصول أجھزةلمصادقة)SSO(الُموحَّ

Chromeفيالمرور"كلمات"مزامنةمیزةأیًضاتستخدمھل؟Google Workspace )GSPS؟(
Cloudتستخدمھل Identity؟

تواریخ اإلصدار الرئیسیة▢
في المشروع

ھل لدیك مخطط زمني لعملیة الطرح؟ ھل لدیك طریقة یمكن للمستخدمین من خاللھا تقدیم مالحظاتھم
التياالستطالعاتأنواعھيوماالتقییم،مدةستكونكم؟Chromeأجھزةاستخدامفيتجربتھمعلى

سیتم تقدیمھا للمستخدمین، وكم عدد مرات جمع بیانات االستخدام ومالحظات المستخدمین؟

للمستخدمین؟تدریًباسُتجريھل،Chromebookأجھزةإلىآخرأساسينظاممناالنتقالحالفيتدریب المستخدم▢
م بعض شركاءإذا كان لدیك قسم للتدریب، یمكنك إنشاء تدریب داخل المؤسسة. إذا لم یتوّفر ذلك، یقدِّ

Google Cloud PremierأجھزةعلىتدریًباChromebook.

Chromeمساعدةمركزحولكافیةمعرفةلدیكالمساعدةمركزفریقلدىتتوّفرھلجاھزیة مركز المساعدة▢ Enterprise؟
یمكن أن توّفر قراءة المراجع الُمدرجة في الصفحة التالیة باإلضافة إلى حضور التدریبات المساعدة

للموظفین في مركز المساعدة وتكنولوجیا المعلومات في االّطالع على أحدث األسئلة المتعلّقة بأجھزة
Chromebook.
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https://support.google.com/chromebook/answer/4354328
https://cloud.google.com/identity/
https://cloud.withgoogle.com/partners
https://cloud.withgoogle.com/partners
https://support.google.com/chrome/a#topic=7679105


المراجع اإلضافیة والدعم

Chromeأجھزةفيالجدیدةالمیزاتمتابعة

Googleمدونةتاِبع● ChromeإصداراتمدونةوChrome

Chromeإصدارمالحظاتتاِبع● Enterprise

Googleلعمالءیمكن Workspaceیلي:ماعلىأیًضااالّطالع

Googleفيالمیزاتألحدثاإللكترونيالموقع● Workspace

Googleمدونة● Cloud

استشارة مركز المساعدة

●Chrome Enterprise

●Chromebookالنھائي)(المستخدم

●Chromeboxلالجتماعات

التعّرف على كیفیة تسجیل الدخول إلى وحدة تحّكم المشرف●

مالحظات الدعم الذاتي

Chromeأجھزةسجّالتتجمیعكیفیة●

)Chromebook(عمالءChromebookمشاكلإصالح●

Chrome(المعروفةالمشاكل● Enterprise(

Googleأدوات(مجموعةالسجالتتحلیلأداة● Workspaceتحلیل—(/var/log/messages/وvar/log/chrome/
للعثور على األخطاء

Chromebookأجھزةعلىاالختباراتعلىاإلشراف●

الحصول على الدعم

الدعمخیاراتعلىاالّطالعیمكنكوخدماتھا.Chromeأجھزةبرامجفيتواجھھاقدالتيللمشاكلاإللكترونيوالبریدالھاتفخاللمنالدعمنوّفر
.Chromeألجھزة
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http://chrome.blogspot.com/
http://googlechromereleases.blogspot.com/
https://support.google.com/chrome/a/answer/7679408
https://gsuite.google.com/whatsnew/
https://blog.google/topics/google-cloud/
https://support.google.com/chrome/a/
https://support.google.com/chromebook
https://support.google.com/chromeboxformeetings
https://support.google.com/a/answer/182076
https://support.google.com/chrome/a/answer/3293821
https://support.google.com/chromebook/answer/4514391
https://support.google.com/chrome/a/known-issues/
https://toolbox.googleapps.com/apps/loganalyzer/
https://support.google.com/chrome/a/answer/3273084#1
https://support.google.com/chrome/a/answer/6274206
https://support.google.com/chrome/a/answer/6274206

