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 التقني الفحص بیانات
 

 us/test.zoom//:https: الرابط عبر االجتماع اختبار في الشروع
 

 النظام  متطلبات
 ) 4G/LTE أو 3G( السلكي أو سلكي  عریض نطاق  - إنترنت اتصال •
 السلكي  بلوتوث أو USB  بواسطة موصل أو مدمج - ومیكروفون صوت مكبرات •
 أو ،USB بواسطة موصلة أو مضمنة - الدقة عالیة ویب كامیرا أو ویب كامیرا •
 الفیدیو التقاط بطاقة مع الدقة عالیة فیدیو كامیرا أو الدقة عالیة كامیرا •

 
 المدعومة  التشغیل أنظمة
• macOS X مع  macOS 10.7 أحدث  أو 
• Windows 10 
• Windows 8 8.1 أو 
• Windows 7 
• Windows Vista الخدمة  بحزمة المزود SP1 أحدث  إصدار أو 
• Windows XP الخدمة بحزمة المزود SP3 أحدث  إصدار أو 
• Ubuntu 12.04 أعلى أو 
• Mint 17.1 أعلى  أو 
• Red Hat Enterprise Linux 6.4 أعلى أو 
• Oracle Linux 6.4 أعلى  أو 
• CentOS 6.4 أعلى أو 
• Fedora 21 أعلى  أو 
• OpenSUSE 13.2 أعلى  أو 
• ArchLinux (64 فقط)  بت 

 
 المدعومة  المحمولة واألجھزة اللوحیة األجھزة
 Win 1.8 بنظام یعمل )PRO Surface 2( جھاز •
 Win 10 بنظام یعمل )PRO Surface 3( جھاز •
 Androidو iOS التشغیل بأنظمة عملت  أجھزة •
 ) Blackberry( بیري بالك أجھزة •

 
 المدعومة المتصفحات

 +Chrome 30و ،+Firefox 27و ،+Edge 12و ،+Windows :IE 11 التشغیل نظام •
 +Chrome 30و  ،+Firefox 27و ،+Mac :Safari 7 التشغیل نظام •
 + Chrome 30و ،+Linux :Firefox 27 التشغیل نظام •

 
 ) RAM( العشوائي الوصول وذاكرة المعالج متطلبات
 بھ  الموصى األدنى  الحد 

  1 بقدرة )Single Core( معالج المعالج 
 أعلى أو جیجاھرتز

 / i3( أعلى أو جیجاھرتز 2 بقدرة )Dual Core( معالج
i5 / i7 من یعادلھ ما أو  AMD ( 

  الوصول ذاكرة
 ) RAM( العشوائي

 4Gb متوفر  غیر

 
 :مالحظات
  في إطارات 5 (حوالي الشاشة مشاركة عند منخفض إطارات بمعدل المركز وأحادیة النواة ثنائیة المحمولة الكمبیوتر أجھزة تتمتع •

 . أعلى أو النواة رباعي معالج باستخدام نوصي المحمولة، الكمبیوتر أجھزة على الشاشة لمشاركة أداء أفضل على للحصول. الثانیة) 
ً  )Linux( نظام یتطلب •  . أعلى أو OpenGL 0.2 برنامج تدعم أن یمكن رسومات بطاقة أو معالجا

 
 عالي  )DPI( دعم

https://zoom.us/test
http://www.microsoft.com/surface/en-us/products/surface-pro-2
http://www.microsoft.com/surface/en-us/products/surface-pro-2
https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-pro/overview
https://www.microsoft.com/en-us/surface/devices/surface-pro/overview
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201179966
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201179966
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL#OpenGL_2.0
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenGL#OpenGL_2.0
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 أعلى  أو 3.5 اإلصدار )Zoom( منصة  في العالیة )DPI(  شاشات دعم یتم •
 

 الترددي  النطاق متطلبات
  ضبطھ سیتم. المشاركین شبكة على بناءً  تجربة أفضل على للحصول )Zoom( منصة تستخدمھ الذي الترددي النطاق عرض تحسین سیتم

 ً  .السلكیة البیئات أو WiFi أو 3G لبیئات تلقائیا
 

 :الویب على التعلیمیة اللجنة وألعضاء لالجتماعات بھ الموصى الترددي النطاق
 :1:1الفیدیو لمكالمات •

o 600 الجودة  عالي فیدیو على للحصول أسفل) (أعلى/ الثانیة في بت كیلو 
o 1.2 720 لفیدیو أسفل) (أعلى/ الثانیة في میغابتp الدقة  عالي 
o 1080 فیدیو استقبال یتطلبp أسفل)  (أعلى/ الثانیة في میجابت 1.8 الدقة عالي 
o 1080 فیدیو إرسال یتطلبp أسفل)  (أعلى/ الثانیة في میجابت 1.8 الدقة عالي 

 :الجماعیة الفیدیو لمكالمات •
o 800 الجودة  عالي فیدیو على للحصول  أسفل) (أعلى/ الثانیة في بیت میغا 1.0 الثانیة/  في بت كیلو 
o 720 فیدیو أو و/ المعرض بطریقة للعرضp أسفل)  (أعلى/ الثانیة في میجابت 1.5 الثانیة/  في میجابت 1.5: الدقة عالي 
o 1080 فیدیو استقبال یتطلبp أسفل)  (أعلى/ الثانیة في میجابت 2.5 الدقة عالي 
o 1080 فیدیو إرسال یتطلبp أسفل)  (أعلى/ الثانیة في میجابت 3.0 الدقة عالي 

 الثانیة في  بت كیلو 75-50: للفیدیو) المصغرة  الصورة (بدون فقط  الشاشة لمشاركة •
 الثانیة في بت كیلو 150-50: للفیدیو المصغرة الصورة مع  الشاشة لمشاركة •
 الثانیة  في بت كیلو VoiP( :60-80( اإلنترنت بروتوكول عبر الصوت لنقل •
 الثانیة  في بت كیلو 100-60: الھاتف عبر )Zoom( لتطبیق •

 
 : اإلنترنت عبر الندوة لحاضري بھ الموصى الترددي النطاق
 الدقة عالي للفیدیو (أسفل) الثانیة في بایت میجا 1.2و الجودة عالي للفیدیو (أسفل) الثانیة في بت كیلو 600: 1:1 الفیدیو لمكالمات •
 (أسفل) الثانیة في  بت كیلو 75-50: للفیدیو) المصغرة  الصورة (بدون فقط  الشاشة لمشاركة •
 (أسفل) الثانیة في بت كیلو 150-50: للفیدیو المصغرة الصورة مع  الشاشة لمشاركة •
 (أسفل)  الثانیة في بت كیلو VoiP( :60-80( اإلنترنت بروتوكول عبر الصوت لنقل •
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