دليل الهستخدم لنهندوبين عن بعد

الخطوة األولى  -سجل الدخول إلى منصتنا
.1

افتح المتصفح

.2

ادخل الرابط التالً

.3

أدخل البرٌد اإللكترونً أو رقم الهاتف ثم رمز الدخول المكون من  4أرقام (إذا كنت ال تستخدم  FA2تجاهل الخطوة )3

والذي سٌظهر على أنه اسمك التعرٌفً على منصتنا .فً حالة عدم االلتزام
 .4اكتب اسم المستخدم بالصٌغة
بمعاٌٌر األسماء فلرئٌس االجتماع الحقفً قطع االتصال عنك فً االجتماع

.5

ستصلك رسالة إشعار  -انضم رئٌس االجتماع لالجتماع.

.6

تحقق مما إذا كان الوصول الدائم للمتصفح إلى المٌكروفون أو الكامٌرا مسموحً ا به

 .7الخطوة التالٌة هً اختٌار اللغة التً ترغب فً الترجمة الفورٌة إلٌها .اختر سماعة الرأس USB
وكامٌرا  USBالمناسبة (أو الكامٌرا المدمجة) .ال تستخدم الصوت من جهاز الكمبٌوتر الخاص بك!
استخدام مٌكروفون الكمبٌوتر سٌتسبب فً مشاكل صوتٌة للمشاركٌن والمترجمٌن الفورٌٌن اآلخرٌن.
ٌجب توصٌل كل من أجهزة الصوت والفٌدٌو قبل فتح المنصة

أنت اآلن جاهز الستخدام منصة !Interprefy

الخطوة الثانٌة  -كٌفٌة استخدام منصتنا
 .1لطلب الكالم اطلب إذ ًنا للتحدث من خالل النقر على رمز الٌد الخضراء لرفع
ٌدك

 .2ال تقلق إذا لم تتمكن من رؤٌة نفسك فً قائمة جمٌع المتحدثٌن .فً اللحظة التً ترفع فٌها
ٌدك سٌكون الطلب مرئًٌا فً قائمة الرئٌس.

 .3عندما ٌسمح الرئٌس لك بالبث سٌتم تلقً الرسالة التالٌة .اختر الفٌدٌو
لبث الصوت والفٌدٌو معً ا.

.4

استخدم زر قطع االتصال إلٌقاف البث .األحمر ٌعنً أنك فً وضع البث واألخضر ٌعنً أنك فً وضع عدم البث.

 .5تمكٌن مستوى الصوت التلقائً ٌ -تم تشغٌل مفتاح مستوى الصوت التلقائً بشكل افتراضً .عند تشغٌل هذا المفتاح ٌتم ضبط مستوى
الصوت تلقائًٌا بٌن المترجم الفوري والمتحدث :عند كتم صوت المترجم ٌستطٌع المستخدم سماع المتحدث وعندما ٌتحدث المترجم ٌسمع
المستخدم الترجمة .وبهذه الطرٌقة ال ٌحتاج المشارك إلى التبدٌل بٌن القنوات وٌسمع فقط اللغة التً ٌفهمها سواء من المتحدث أو من خالل
المترجم

 .6شاهد واستمع وتحدث إلى المشاركٌن اآلخرٌن .شاهد العروض التقدٌمٌة أو بث الفٌدٌو أو كالهما من المشاركٌن اآلخرٌن.
اختر الشاشة الكاملة (مرر الماوس فوق الفٌدٌو وسٌصبح الزر مرئًٌا)

.7

شارك شاشتك أو نافذة التطبٌق أو عالمة تبوٌب المتصفح.

.8

استخدم  CHAT EVENTللتواصل مع المشاركٌن اآلخرٌن والمشرفٌن.

 .9نقطة نظام
إذا رغب المندوب عن بعد فً التدخل وإٌقاف المندوب الذي ٌتحدث حال ًٌا ،فٌنبغً استخدام المحادثة الخاصة مع الرئٌس حتى ٌمكن
تصعٌد طلب الحدٌث على الفور (فً الزاوٌة الٌمنى السفلٌة  -دائرة زرقاء بعالمة تعجب).

الخطوة الثالثة  -استكشاف األخطاء وإصالحها

 .1استخدم الرابط التالً إذا لم تتمكن من االتصال أو إذا تلقٌت أي رسائل خطأ عند محاولة بث الصوت والفٌدٌو
https://interpret.world/test

 .2إذا واجهتك أي مشكلة فً الصوت والفٌدٌو أثناء االجتماع نفسه استخدم الزر ( RESTART ALL LINESفوق رمز الٌد) .إذا استمرت
المشكلة  -أعد تحمٌل المتصفح.

