الشروط
لنهشاركة بنجاح في االجتهاع عبر اإلنترنت إليك بعض الشروط والتوصيات:
الكمبيوتر المحمول (أو كمبيوتر سطح المكتب)  -الذي ستستخدمه فً االتصال باالجتماعٌ .جب أن
ٌحتوي الجهاز على منفذ إٌثرنت أو محول ٌمكن من خالله توصٌل الجهاز بكابل شبكة (.)LAN
إنترنت مستقر  -لضمان أفضل جودة ممكنةٌُ ،رجى التأكد من توفر سرعة تحمٌل وتنزٌل بحد أدنى
 4ميجابت فً الثانٌة .يوصى بشدة استخدام كابل إيثرنت ( - )LANفشبكة  Wi-Fiغالبًا ما تتسبب فً
حدوث انقطاع عند إرسال الصوت مما قد ٌتسبب فً انخفاض جودة الصوت وتفوٌت أجزاء من الكالم
على المشاركٌن اآلخرٌن.
إذا كنت متصالً بشبكة  ، Wi-Fiفقد تؤثر مشاركتك كمندوب على جودة الصوت لدٌك مما سٌؤدي
بدوره إلى التأثٌر السلبً على مشاركة جمٌع المندوبٌن اآلخرٌن.
سماعة رأس ٌ - USBفضل وجود خاصٌة إلغاء الضوضاء لمنع التقاط المٌكروفون للصوت من
وسادة األذن:
الطرازات الهوصى بوا:
ٌُ( Sennheiser SC70USB .1طلق علٌها أٌضًا  506504 Sennheiserأو
) amazon.com ( )506502

 SC260USB ،Sennheiser SC60USB .2بدٌل جٌد

ٌ .3نصح بـ  260 / 230Sennheiser SCللمٌزانٌة المنخفضة
إذا كانت جودة صوت المٌكروفون الخاص بك غٌر كافٌة فلن تتمكن من حضور االجتماع كمندوب
(قادر على التحدث) ولكنك ستتلقى رمز مراقب.

الكاميرا واإلضاءة  -ضع الكامٌرا فً االتجاه المناسبٌ ،جب توجٌهها إلى المتحدث مباشرةٌ .جب أن
تكون اإلضاءة كافٌة حتى ٌتمكن المتحدثون اآلخرون والمترجمون الفورٌون من رؤٌة المتحدث بوضوح
ولكن ٌجب أال ٌكون هناك ضوء موجه مباشرة إلى عدسة الكامٌرا.
ً
وعازال للصوت قدر
مكان عمل هادئ  -اختر مكان عملك بعناٌةٌ .جب أن ٌكون مكا ًنا هاد ًئا
اإلمكان.

فيها يني بعض األشياء التي يجب وضعوا في االعتبار عند اختيار مكان العهل
المثالي:
 .1أغلق جمٌع النوافذ  -ال ضوضاء خارجٌة مثل حركة المرور الخارجٌة أو أبواق السٌارات
أو إنذارات السٌارات أو أصوات الحٌوانات األلٌفة الصاخبة أو النباح ،إلخ ...

 .2انتبه للضوضاء التً تقوم بإصدارها  -صوت األوراق أو أصوات الهاتف الجوال
أو نقرات لوحة المفاتٌح أو تحرٌك المقعد...

 .3األجهزة المنزلٌة  -إذا كان لدٌك جهاز مزعج ٌرجى التأكد من إطفائه (مثل أجهزة التهوٌة المنزلٌة
وتكٌٌف الهواء)

! يجب على كل فر د مشارك في االجتماع إجراء فحص النظام/اختبار الصوت على منصة
 Interprefyحيث ستقوم  Interprefyفي ذلك الوقت بتدريب كل مشارك على أساسيات
استخدام المنصة.

