
 عن بعدالفورية في اجتماعات تتوفر فيها خدمات الترجمة أصول المشاركة 

يتوقف أداء المترجم )ـة( الفوري )ـة( على جودة صوت المتحدث. فما يصلح من صوت للمستمع العادي قد ال يصلح للمترجم 

 :)ـة(. لذا يُرجى من المشاركين

 .التالية إن أرادوا أن تُترَجم كلماتهم بوضوح إلى اللغات الرسمية الست في األمم المتحدةد بالخطوات األربع التقي   -أ

 في فحص الصوت الذي ينظمه موظفو خدمات المؤتمرات قبل كل جلسة وكل دورة.   المشاركة - ب

 ( غير مضمون ويمكن أن ينقطع في أي لحظة. Wifiفاالتصال عبر شبكة الواي فاي ) 

 أدناه. صفحة اإلرشادات التقنيةراجع  رغم استخدام اإليثرنت، ا  ضعيفاالتصال   ظل  لو     

 

 

 أو  (USBلة يو إس بي )ص  و  وب   سّماعة مزّودة بميكروفون استخدم .2

 .  ( يوضع على الطاولة أمامكUSB) ميكروفون أحادي االتجاه بوصلة يو إس بي استخدم     

 جودة صوت مناسبة للترجمة. انيضمنسماعات هاتفك الجوال من  يمتدل  وال الميكروفون ال كميكروفون حاسوبال ف

 ميكروفون أحادي االتجاه يوضع على الطاولة         سّماعة مزّودة بميكروفون        

    

 

 . )أنظر أدناه( مة األجهزة الموصى باستخدامها ئقاراجع       

 . الميكروفون موصوالن بالمنصة ويعمالن كما يجبكيف تتأكد من أن السماعة أو )أدناه(  شاهد         

 

ت كافة اإلشعارات الصوتية على حاسوبك وأجهزتكو اجلس في غرفة هادئة .3  األخرى.  أسك 

 

   .الكاميرا عند تناول الكلمة فتحإ .4

وحل مشكلة االتصال ليس في إغالق الكاميرا، وإنما في مراجعة الخطوتين   رؤية المتحدث تساعد المترجم )ـة( على الفهم.ف 

 أعاله.  2و  1

 

 ( routerلربط حاسوبك بالراوتر )( Ethernetوصلة إيثرنت )  عند االتصال باإلنترنت، استخدم .1

 
 



 األجهزة الموصى باستخدامها مة ئقا                                                      

د رسمياً.مجرّ  مةئقا : هذه التنبيه  د توصية، ولم تُعتم 

اعات والميكروفونات التالية  أو ما يعادلها. نوصي باستخدام السم 

 الميكروفونات التي توضع على الطاولة   •

                              

 الميكروفون                            

 الطراز  المصنّع 

 RODE Studio USB Microphone 

 RODE NT-USB Mini Microphone 

 BLUE YETI USB Microphone 

 FIFINE Gooseneck USB Microphone 

 

 اعاتالسمّ  •

 السّماعة 

 الطراز  المجموعة المصنّع

Cyber Acoustics AC 6012 

HAMA AH 100 

HAMA Black Desire 

HAMA Urage Soundz 113737 

Logitech G 332 

Logitech Zone Wired 

Sennheiser GSP 350 

 

 رجى استخدام جهاز يحمل على األقل المواصفات التقنية التالية: من هذه األجهزة أو ما يعادلها، يُ  ر الحصول على أي ّ إن تعذّ 

 ( Hz)هيرتز   16.000 -100الميكروفون: 

 ( Hzهيرتز )  16.000 -20السماعة: 

 الصوتية.  اتصدمويُنص ح باستخدام أجهزة تحمي األذنين من ال

 

 

 

 

 

 



صلة كيف نتأكد من أن السماعة المزوّ  صلة  دالمزوّ أو الميكروفون  USBدة بميكروفون وب و  جاهزان للعمل على                     USBب و 

 INTERPREFYمنصة 

 !في منتهى السهولةاألمر 

اعة أو الميكروفون وصل يُرجى .1  .  قبل الدخول إلى االجتماع بالحاسوب السم 

 . حاسوبك وجهازه الصوتيبالوصول إلى كاميرا  سمحت للمتصفحالتأكد من أنك  يُرجى .2

 :عند الدخول إلى االجتماع، يُرجى .3

  Interprefy داخل       (settingsالضغط على زر اإلعدادات ) •

اعتك أو ميك •  : مجال لتغيير اإلعدادات بعد الدخول()ال  يوفونك من القائمة، كالتالر اختيار سم 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعة بالحاسوب ل الخروج منه، ثم وصل السم  يُفض  اعتك بالحاسوب، توصل سم  إذا دخلت إلى االجتماع قبل أن  •

 وإال فلن تتعرف المنصة على جهازك. الدخول إلى االجتماع.معاودة و دا  مجد  

 

 

 

 

 

 



 إرشادات تقنية خاصة بالحاسوب

اتباع الخطوات  رجىيُ الميكروفونات المطلوبة، /اعاتاً رغم استخدام وصلة اإليثرنت والسمّ ئالصوت ردي إن ظلّ  -1

 : اإلضافية التالية

 تشغيل الحاسوب قبل بدء االجتماع؛  من المتصفح وإعادة محو كافة ملفات تعريف االرتباط  •

 في االجتماع؛ ضرورة لهاالتي ال إغالق كافة البرامج والتطبيقات   •

( من CPUأي ما يعادل وحدة معالجة مركزية )استخدام حاسوب يستوفي أبسط الشروط الفنية المطلوبة،  •

 (.GB 8غيغابيت ) 8( ال تقل عن RAMأفضل، وذاكرة )أو    +Intel i5طراز 

يكون رجى المشاركة من مكان آخر ، يُ إن بقي الصوت دون المستوى المطلوب حتى بعد اتخاذ جميع هذه التدابير -2

 ومعاودة فحص الصوت في أقرب وقت. باإلنترنت أفضلالسلكي  فيه االتصال


