
 

 
 
 
 
 

ICANN االمشارركة عنن بعدد في   
االووثائقق االفنيیة لمحاوورر ااالتصالل  

 
 
 
 
 
 
 
 

2014: تارريیخ االتحدديیثث -08 -15  

 

كوورريي سكررثث  

cory@icann.org  



2االصفحة          االووثائقق االفنيیة لمحوورر ااالتصالل عنن بعدد  

االمشارركة عنن بعدد  

٬، هھھھناكك بعضض االمتططلباتت االفنيیة االتي يیجبب ICANNلكي تتمكنن مجمووعاتت ااألفرراادد منن االمشارركة عنن بعدد في ااجتماعع 
.عددمم حددووثث اانقططاعع في ااالتصالل وواالحصوولل على خبررةة ااجتماعع بددوونن مشكالتت تلبيیتهھا منن أأجلل ضمانن  

تحدددد هھھھذذهه االووثيیقة االتكوويینن االمناسبب للمجمووعاتت االمتصلة عنن بعدد لكلل منن االبثث وومحاوورر ااالتصالل االتفاعلي منن جميیع 
.ICANNااألحجامم لالتصالل بمووقع ااجتماعع   

عررضض االنططاقق االترردددديي  

مووصوولل بأسالكك ووعالي االجووددةة منن أأجلل مشارركة االصووتت وواالصووررةة  منن االمهھمم جدًداا تووفيیرر عررضض نططاقق ترردددديي
 Wi-Fiووقدد تحتاجج أأيیًضا إإلى تووفيیرر ووصوولل إإنتررنتت عبرر . وواالعررووضض االتقدديیميیة بشكلل مناسبب في كال ااالتجاهھھھيینن

.للمشارركيینن االتابعيینن لكك  

يیوو وواالعررووضض ميیجابايیتت للصووتت وواالفيیدد 2وومنن االمباددئئ ااإلررشادديیة االجيیددةة أأنكك ستكوونن بحاجة للحصوولل على سعة 
مشارركيینن٬،  10على سبيیلل االمثالل٬، إإذذاا كانن لدديیكك . ثانيیة على ااألقلل لكلل مشارركك/كيیلووبايیتت 256االتقدديیميیة٬، باإلضافة إإلى 

مشارركك  30ووسووفف يیحتاجج . ثانيیة تقرريیًبا متووفررةة في قاعة ااالجتماعع/ميیجابايیتت 5فيیجبب عليیكك االتأكدد منن أأنن لدديیكك سعة 
.ثانيیة٬، إإلخ/ميیجابايیتت 10لما يیقرربب منن   

٬، ووأأنن االتشوويیهھ )مللي ثانيیة 30أأقلل منن (ما يیجبب عليیكك االتأكدد منن أأنن ززمنن ااالنتقالل إإلى بوواابة مووفرر ااإلنتررنتت مقبوولل ك
وويیمكنن الستخدداامم االرراابططيینن االتاليیيینن منن %). 2أأقلل منن (ووأأنن فقدد االحززمم منخفضض ) مليیي ثانيیة 10أأقلل منن (منخفضض 

:ااتصالل ااإلنتررنتت للمووقع ااختبارر هھھھذذيینن االخيیارريینن  

1. :Adobe Connectالل ااختبارر ااتص   

 http://tinyurl.com/icannACtest  

2. : VoIPااختبارر    

 http://www.whichvoip.com/voip/speed_test/ppspeed.html  

وويیجبب االتحققق منن ااالتصالل بشكلل . علًما بأنن غالبيیة االفناددقق ووأأماكنن ااالجتماعع ليیسس بهھا عررضض نططاقق ترردددديي مناسبب
عررضض االنططاقق االترردددديي االكافي خاللل االفتررةة االززمنيیة االتي ستشارركك خاللهھا  جيیدد قبلل ااجتماعكك االمقرررر للتأكدد منن تووفرر

ال تعتمدد على عررضض االنططاقق االترردددديي االمقاسس في فنددقق في االظظهھيیررةة مقابلل االتاسعة مساًء٬، حيیثث إإنن . في ااالجتماعاتت
تكوونن لمررااكزز  ووقدد. االووصوولل إإلى ااإلنتررنتت في االفنددقق سيیكوونن لهھ ااستخدداامم أأعلى بشكلل كبيیرر في فتررةة االصباحح وواالمساء

يیجبب أأنن تستعلمم منن مكانن إإقامة ااالجتماعع أأوو . ااألعمالل أأوو منشآتت ااالجتماعاتت أأوو االمووااقع ااألخررىى فتررااتت ذذررووةة مختلفة
.منن مووفرر خددمة ااإلنتررنتت عنن االتفاصيیلل  

وويیووصى بشددةة ااستخدداامم ااتصالل إإيیثررنتت سلكي ألجهھززةة االكمبيیووترر االتي ستستخددمم في االصووتت وواالفيیدديیوو وواالعررووضض 
كما يیجبب عليیكك إإغالقق السلكي . االضعيیفة Wi-Fiووهھھھذذاا منن شأنهھ تقليیلل االمشكالتت االمررتبططة بترركيیباتت  .االتقدديیميیة
Wi Fi على أأجهھززةة االكمبيیووترر هھھھذذهه لضمانن ااستخدداامم ووااستغاللل ااتصالل إإيیثررنتت.  
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االتصميیمم االمادديي للقاعة  

منن االمقتررحح . الجتماععيیعتبرر تصميیمم قاعة ااالجتماعاتت منن االعناصرر االمهھمة لكي يیتمكنن كلل شخصص منن االمشارركة في اا
:مررااعاةة االنقاطط االتاليیة عندد اانتقاء ووإإعدداادد مكانن ااالنعقادد  

. ااترركك مساحة وواافررةة منن االووقتت إلعدداادد ووااختبارر االمعددااتت قبلل ااجتماعكك ااألوولل  .1  

يیجبب عليیكك ططلبب االمعلووماتت منن . كلل مشارركك منن االمشارركيینن سيیكوونن بحاجة إإلى منفذذ ططاقة ووااحدد على ااألقلل  .2
ال تنسس أأنن أأجهھززةة االكمبيیووترر . عقادد حوولل كيیفيیة عددمم االتحميیلل االززاائدد للددوواائرر االكهھرربائيیةفرريیقق هھھھنددسة مكانن ااالن

عندد شحنن ) فوولتت 240أأمبيیرر بمعددلل  1أأوو (فوولتت  120أأمبيیرر بمعددلل  2االمحموولة قدد تسحبب ما يیصلل إإلى 
. االبططارريیاتت االخاصة بهھا٬، لذذلكك يیجبب االتخططيیطط لذذلكك في ميیززاانيیة االططاقة االخاصة بكك  

تأكدد منن معررفة مكانن االتررمووستاتت أأوو منن االذذيي يیتعيینن . ئة أأوو االتبرريیدد نن االعووااملل ااألساسيیةووقدد تكوونن االتددف  .3
إإذذاا كنتت ستتووااجدد في االمووقع ططوواالل االليیلل بسببب ااجتماعع خاررجج االبالدد٬، فضع في ااعتبارركك أأنن . مططالبتهھ بتعدديیلهھ

كذذلكك يیجبب . لكك قبلل االحددثثبعضض االمكاتبب ووااألماكنن تغلقق أأنظظمة االتددفئة أأوو االتبرريیدد ليیالً وويیجبب عليیكك االتحققق منن ذذ
. االتأكدد منن أأنن أأجهھززةة االبررووجكتوورر وواالتلفازز ال تضيیفف إإلى ددررجة حررااررةة االغررفة  

. تحققق أأيیًضا منن االمووقع ووكميیة االططاقة وونقاطط ااتصالل االشبكة  .4  

أأفرراادد بحدد أأقصى في االملحقق أأ أأوو لددعمم أأفرراادد أأكثرر٬، هھھھناكك تصميیمم مخصصص  10يیووجدد مثالل تصميیمي لعدددد   .5
.خًصا في االملحقق ببش 150لما يیصلل إإلى   
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االصووتت  

فسووفف يیتيیح ذذلكك لكلل شخصص إإمكانيیة ااالستماعع . منن االمهھمم تووفيیرر نظظامم صووتت بحجمم يیناسبب االجمهھوورر االذذيي تتووقعهھ
.للجمهھوورر االمحلي وواالمشارركك عنن بعدد٬، وواالمتحددثيینن وومقددمي االعررووضض  

:لى ما يیليووإإذذاا كنتت تتووقع جمهھوورًراا كبيیرًراا٬، فيیجبب عليیكك االنظظرر في ااستخدداامم نظظامم صووتت قوويي يیشتملل ع  

1. إإيیقافف مناسبة /تبيّینن أأنن االميیكررووفووناتت االمززووددةة بمفاتيیح تشغيیلل. ميیكررووفوونن ووااحدد أأوو أأكثرر سلكي أأوو السلكي 
. بشكلل أأكبرر٬، حيیثث إإنهھا ال تتططلبب تعدديیلل ووحددةة مززجج االصووتت في كلل مررةة يیجبب ااستخدداامهھا فيیهھا  

يیتمم ااستخدداامم االمخررجج االفررعي . ووحددةة مززجج صووتت ووااحددةة مززووددةة بمخررجج فررعي ووااحدد على ااألقلل وومخررجج ررئيیسي ووااحدد
للحصوولل على مززيیدد منن االمعلووماتت . منن أأجلل تغذذيیة ااالتصالل بحيیثث ال تحددثث تغذذيیة ررااجعة" مززجج سالبب"إلنشاء  1

 ٬،http://en.wikipedia.org/wiki/Mix-minusحوولل االمززجج االسالبب٬، ررااجع 
http://www.ibroadcastnetwork.org/blog/understanding-aux-sends-for-mix-minus  

   . http://www.youtube.com/watch?v=FkOu7I952TEأأوو كيیفيیة بثث االفيیدديیوو على 
2. . مكبررااتت وومضخماتت صووتت حسبب ما يیناسبب االقاعة   
.إإلخ ٬،Google Hangoutsأأوو  ٬،Facetimeأأوو  ٬،Skypeكمبيیووترر ووااحدد لتشغيیلل تغذذيیة ااالتصالل باستخدداامم  .3  
4.  1/4بووصة إإلى  1/8ابالتت فوونوو سترريیوو مقاسس ك o : كابالتت مناسبة لتووصيیلل كلل ما سبقق مًعا وويیشملل ذذلكك 

قددمم ذذكرر إإلى أأنثى لتووصيیلل االميیكررووفوونن  25مقاسس  XLRكابالتت  XLR. oبووصة أأوو كابلل ذذكرر 
. بووحددةة االمززجج ووووحددةة االمززجج بالسماعاتت وومكبررااتت االصووتت) االميیكررووفووناتت(  
5. . فرريیقق فني مؤؤهھھھلل لترركيیبب ووتشغيیلل االمعددااتت االسابقة ططوواالل فتررةة ااالجتماعع   

.عة االصووتت االمقتررحة مووضحة في االملحقق ججمخطططط مجموو  

االفيیدديیوو  

وورربما تتمكنن منن االووصوولل إإلى تغذذيیة االفيیدديیوو هھھھذذهه منن خاللل ااستخدداامم رراابطط . تتووفرر تغذذيیة االفيیدديیوو في بعضض االغررفف
Adobe Connect  االمددررجج على صفحة االوويیبب االخاصة باالجتماعاتت ووعررضض االتغذذيیة في ووضع االشاشة االكاملة

.شاشة بالززماعلى جهھازز بررووجيیكتوورر أأوو   

لنن تعملل عررووضض (سووفف تكوونن بحاجة إإلى جهھازز كمبيیووترر مخصصص لعررضض هھھھذذهه االتغذذيیة في ووضع االشاشة االكاملة 
).Adobe Connectاالشاشة االكاملة االمتعددددةة مع بررنامج   

.لضمانن االحصوولل على أأفضلل ااتصالل ممكنن لهھذذاا االكمبيیووترر Wi-Fiال تنسس ااستخدداامم إإيیثررنتت ووليیسس   

االعررووضض  

وويیمكنن عررضهھا بططرريیقة مماثلة لتغذذيیاتت  Adobe Connectررووضض االتقدديیميیة منن ددااخلل بررنامج تتمم مشارركة االع
يیمكنن ااستعررااضض االعررضض االتقدديیمي في ووضع االشاشة االكاملة على شاشة منفصلة أأوو جهھازز بررووجيیكتوورر . االفيیدديیوو أأعالهه

لة٬، فسووفف تكوونن بحاجة ووإإذذاا كنتت تنوويي ااستعررااضض االعررضض االتقدديیمي في ووضع االشاشة االكام. بددالً منن تغذذيیة االفيیدديیوو
.إإلى ااستخدداامم جهھازز كمبيیووترر مختلفف عنن االكمبيیووترر االخاصص بتغذذيیة االفيیدديیوو أأعالهه  
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.لضمانن االحصوولل على أأفضلل ااتصالل ممكنن لهھذذاا االكمبيیووترر Wi-Fiال تنسس ااستخدداامم إإيیثررنتت ووليیسس   

نصائح ووااقتررااحاتت  

1. ووإإذذاا كانن . دد حوولل االططاوولةيیجبب عليیكك كتمم االصووتت أأوو خفضض االصووتت على أأيي جهھازز كمبيیووترر يیستخددمهھ ااألفرراا 
٬، فقدد يیتسببب ذذلكك في صددىى صووتت يیررتدد مررةة أأخررىى Adobe Connectمنن االمقرررر لهھمم ااستخدداامم قاعة 
. وويیتأثرر بهھ االمشارركوونن عنن بعدد  

2. فعددمم ووجوودد مهھنددسس . يیجبب أأنن يیكوونن لدديیكك مهھنددسس صووتت مؤؤهھھھلل لمساعددتكك في إإعدداادد ووتشغيیلل هھھھذذهه االمعددااتت 
. قووعع االكووااررثثمططلع في مكانن االعملل يیعدد ووصفة سرريیعة لوو  

3. ضع خططة . تأكدد منن ااختبارر االمعددااتت االخاصة بكك في بدداايیة كلل يیوومم. اافحصص ووااختبرر مبكرًراا ووبشكلل متكرررر 
. لفحصص ووااختبارر ووموواالفة ااتصاالتت االصووتت قبلل ااالجتماعاتت االمقررررةة بمددةة ساعة على ااألقلل  

االمساعددةة  

٬، بررجاء ااالتصالل على للحصوولل على االمساعددةة أأوو ااإلررشاددااتت بالنسبة لإلعدداادد االفرردديي االخاصص بكك
cory@icann.org  عنن ططرريیقق االبرريیدد ااإللكتررووني أأووSkype.  



6االصفحة          االووثائقق االفنيیة لمحوورر ااالتصالل عنن بعدد  

االملحقق أأ  

.مشارركيینن 10مثالل على تصميیمم االمشارركة عنن بعدد لعدددد   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االمعددااتت االمقتررحة  
LCD/LEDتلفززيیوونن /شاشة بالززما 1  
 Adobe Connectكمبيیووترر لتشغيیلل بررنامج  1

لمشارركة االعررووضض االتقدديیميیة  
كاميیرراا 1  
جهھازز مززجج صغيیرر 1  
جهھازز مكبرر صووتت 2  
ميیكررووفوونن 3  

كابالتت حسبب االحاجة لتووصيیلل ااألجهھززةة  
  

 
:سووفف تتططلبب االمحاوورر ثنائيیة ااالتجاهه أأيیًضا االمعددااتت ااإلضافيیة االتاليیة  

االفيیدديیوو ثنائي ااالتجاهه/كمبيیووترر لتشغيیلل االصووتت 1  
LCD/LEDتلفززيیوونن /شاشة بالززما 1  
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االملحقق بب  
 

مشارركيینن 150شارركة عنن بعدد لعدددد مثالل على تصميیمم االم  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

االمعددااتت االمقتررحة  
شاشة 1  
جهھازز بررووجيیكتوورر 1  
لمشارركة االعررووضض االتقدديیميیة Adobe Connectكمبيیووترر لتشغيیلل بررنامج  1  
كاميیرراا 1  
جهھازز مززجج 1  
جهھازز مكبرر صووتت 2  
ميیكررووفوونن سلكي أأوو السلكي 2  

كابالتت حسبب االحاجة لتووصيیلل ااألجهھززةة   
 

:تتططلبب االمحاوورر ثنائيیة ااالتجاهه أأيیًضا االمعددااتت ااإلضافيیة االتاليیةسووفف   
االفيیدديیوو ثنائي ااالتجاهه/كمبيیووترر لتشغيیلل االصووتت 1  
شاشة 1  
جهھازز بررووجيیكتوورر 1  



8االصفحة          االووثائقق االفنيیة لمحوورر ااالتصالل عنن بعدد  

االملحقق جج  
 

.مثالل لمخطططط مجمووعة االصووتت االمقتررحة  
 
 
 

 


