بدء التشغيل السريع

كاميرا فيديو Cisco Unified

تثبيت الكاميرا على الشاشة الخاصة بك

تمكين سمة فيديو بملء الشاشة

ضبط وضع صورة في صورة

إذا كنت ترغب في تثبيت الكاميرا على شاشة الكمبيوتر الخاص بك
(ال الهاتف) ،قم بالحصول على مشبك تثبيت كبل توصيل  USBمن
مسؤول النظام لديك.

لالنتقال من عرض اإلطار إلى عرض بملء الشاشة ،اضغط زر ملء
الشاشة الوظيفي.

اضغط الرز الوظيفي صورة في صورة ( )PIPلنقل إطار الصورة في
صورة ()PIP

للعودة إلى عرض اإلطار ،اضغط زر تصغير الوظيفي.

الخاص بك أو إلخفاء إطار .PIP

يوجد على المشبك دعامتان متحركتان قابلتان لإلزالة ،إحداهما كبيرة
الحجم واألخرى صغيرة استخدم الدعامة الكبيرة مع شاشة الكمبيوتر
المحمول؛ واستخدم الدعامة الصغيرة مع شاشة الكمبيوتر المكتبي
(موضح) .قم بإزالة الدعامة المتبقية.

إلى زاوية مختلفة من زوايا شاشة الهاتف

ضع الكاميرا في المشبك ،ثم قم بتوصيل كبل التوصيل.

ً
مكالمة جديد ًة،
مالحظة :إذا كنت في وضع عرض بملء الشاشة وتلقيتك
إشعارا ينبهك إلى ذلك.
ينبثق أمامك
ً

1

االنتقال بين طرق العرض

تركيب

لهاتف  Cisco Unified IP 9971و.9951

2

إجراء مكالمة فيديو

.1

1قم بإزالة الغالف البالستيكي من عدسات الكاميرا وجسمها.

إلجراء مكالمة فيديو ،قم بطلب رقم الهاتف كالمعتاد.

.2

2قم كذلك بإزالة الغطاء البالستيكي الصغير الموضوع على
الجانب العلوى من شاشة الهاتف.

.3

3تأكد من أن هاتفك في حالة الخمول ،ثم قم بتركيب موصل
 USBالخاص بالكاميرا في فتحة  USBالخاصة بالهاتف
(الموجودة في الجانب الخلفي من شاشة الهاتف).

إذا كان لدى الطرف اآلخر كاميرا م َمكنة ،يمكن أن تحتوي المكالمة
على فيديو ثنائي بين الطرفين .أما إن لم يكن لدى الطرف اآلخر كاميرا
م َمكنة ،يمكن أ ن تحتوي المكالمة على فيديو أحادي (يظهر الفيديو
الخاص بك على هاتف الطرف اآلخر).

.4

4بعدما يؤكد الهاتف اكتمال التركيب ،قم بضبط اإلعدادات
(ارجع إلى قسم اإلعدادات).

بالمثل ،يمكن لهاتفك أن يعرض الفيديو الخاص بطرف آخر حتى إذا لم
تكن لديك كاميرا ممكنة أثناء المكالمة.

3

إجراء مكالمة فيديو

أثناء مكالمة الفيديو ،يمكنك:

• تمكين سمة فيديو بملء الشاشة
• االنتقال بين طرق العرض
• ضبط وضع صورة في صورة
• إخفاء الفيديو

يمكنك العثور على "العرض الذاتي" الخاص بك (الصورة التي ترسلها
ً
معروضا بشكل افتراضي في إطار
الكاميرا الخاصة بك إلى اآلخرين)
"صورة في صورة" في إحدى زوايا شاشة هاتفك.
من وضع العرض بملء الشاشة ،يمكنك أن تضغط الزر الوظيفي تبديل
لكي يعرض "العرض الذاتي" الخاص بك بملء الشاشة وينقل صورة
الطرف اآلخر إلى إطار صورة في صورة (.)PIP
اضغط الزر الوظيفي تبديل مر ًة ً
ثانية لنقل "العرض الذاتي" الخاص بك
إلى إطار الصورة في صورة (.)PIP

ترمز األيقونة الموجودة على زر الصورة في صورة الوظيفي إلى المكان
الذي سيظهر به إطار الصورة في صورة الوظيفي (أو إن كان سيتم
إخفاؤه) عندما تضغط زر الصورة في صورة الوظيفي في المرة التالية.

إخفاء الفيديو
إلخفاء الفيديو الموجود على شاشة هاتفك بالكامل ،اضغط الزر الوظيفي
إخفاء الفيديو .تتوفر سمة "إخفاء الفيديو" في عرض اإلطار فقط
(وليس في عرض بملء الشاشة).
لعرض الفيديو مر ًة ً
ثانية ،اضغط الزر الوظيفي عرض الفيديو.

4

ضبط السطوع

حجب الفيديو

كيف يتسنى لي حجب الفيديو بالكاميرا بسرعة؟

.1

1اضغط الزر التطبيقات

.2

2حدد البرامج الملحقة.

.3

3قم بتمييز Cisco Unified Camera.

.4

4اضغط الزر الوظيفي إعداد.

.5

لحجب الفيديو وكتم الصوت ،اضغط زر كتم الصوت في
الهاتف الخاص بك.

5حدد السطوع.

.6

إللغاء حجب الفيديو وكتم الصوت ،اضغط زر كتم الصوت مر ًة ً
ثانية.

6استخدم األسهم الموجودة على لوحة التنقل لزيادة منطقة العرض
أو إنقاصها

.7

7اضغط الزر الوظيفي حفظ.

حجب الفيديو فقط

إرسال الفيديو تلقائيًا

لحجب الفيديو فقط (دون كتم الصوت) ،اضغط الزر الوظيفي حجب
.
الفيديو

عندما يكون وضع إرسال الفيديو تلقائيًا على الوضع تشغيل (اإلعدادات
االفتراضية) ،تقوم الكاميرا بعرض الفيديو تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو.

يعني حجب الفيديو منع الهاتف الخاص بك من إرسال الفيديو إلى
األطراف األخرى المشتركة معك في إحدى المكالمات.

حجب الفيديو وكتم الصوت

للتأكد من أن الفيديو الخاص بك قد تم حجبه ،ابحث عن:

قم بضبط إعدادات الكاميرا التالية من هاتفك:

•

الزر الوظيفي إلغاء حجب الفيديو (أيقونة حمراء)

•

ضوء أحمر في الكاميرا الخاصة بك

•

الموجودة على شاشة الهاتف الخاص
أيقونة حجب الفيديو
بك (والتي ال تكون ظاهر ًة في طريقة العرض بملء الشاشة).

•

•

صورة حجب "عرض ذاتي" بأيقونة حمراء (ال تكون مرئية إذا كان
العرض الذاتي موجو ًدا في إطار صورة في صورة تم إخفاؤه).

•

منطقة العرض

•

السطوع
اإلرسال التلقائي

تشغيل أو ايقاف تشغيل اإلرسال التلقائي

منطقة العرض

.2

2حدد البرامج الملحقة.

تعمل منطقة العرض كوظيفة تكبير/تصغير وزاوية عريضة للكاميرا.

.3

3قم بتمييز Cisco Unified Camera.

.4

4اضغط الزر الوظيفي إعداد.

أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

.5

5اضغط الزر الوظيفي تشغيل أو ايقاف تشغيل.

حاول العثور على دليل المستخدم ودليل بدء التشغيل السريع والبطاقات
المرجعية السريعة على اإلنترنت:

.1
.2

2حدد البرامج الملحقة.

.3

3قم بتمييز Cisco Unified Camera.

.4

4اضغط الزر الوظيفي إعداد.

حجب الفيديو فقط

.5

5حدد منطقة العرض.

لكتم الصوت فقط (دون حجب الفيديو) ،اتبع الخطوات التالية:

.6

6استخدم األسهم الموجودة على لوحة التنقل لزيادة منطقة العرض
أو إنقاصها.

.7

7اضغط الزر الوظيفي حفظ.

.1

1اضغط الزر كتم الصوت

.2

2اضغط الزر الوظيفي إلغاء حجب الفيديو

5

.

عقد المؤتمرات

إلنشاء مؤتمر فيديو ،قم بإعداد مكالمة مؤتمر بالطريقة المعتادة.
للمشاركة في مؤتمر فيديو ،قم باإلجابة على المكالمة كالمعتاد.
أثناء انعقاد مؤتمر الفيديو ،يظهر المشاركون على شاشة الهاتف الخاص بك.

تؤثر ظروف اإلضاءة بمجال رؤية الكاميرا على السطوع .حاول
ً
(مثال ،حاول ابعاد
تحريك الكاميرا حتى تالحظ تحسن درجة السطوع
مجال رؤية الكاميرا بعي ًدا عن ضوء السقف) .كما يمكنك ضبط درجة
السطوع باتباع الطريقة الموضحة في القسم اإلعدادات.

.1

1اضغط الزر التطبيقات

.

الفيديو الناتج من الكاميرا الخاصة بي مظلم (أو ساطع)

1اضغط الزر التطبيقات

ضبط منطقة العرض الخاصة بالكاميرا

لالستمرار في إرسال الفيديو ،اضغط الزر الوظيفي إلغاء حجب
.
الفيديو

عندما يكون وضع إرسال الفيديو تلقائيًا على الوضع إيقاف ،يتم حجب
خاصية فيديو لكل مكالمة تلقائيًا (ومع ذلك ،ال يزال بإمكان الهاتف
استقبال الفيديو) .لالستمرار في إرسال الفيديو ،اضغط الزر الوظيفي
.
إلغاء حجب الفيديو

•

لغلق المصراع— قم بتدوير العدسات الموجودة على الكاميرا باتجاه
حركة عقارب الساعة لتتمكن من غلق المصراع .قم بتدوير العدسات
بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة لفتح المصراع مرة أخرى.

278166

.

6

اإلعدادات

.

•

لحجب ارسال الفيديو—ارجع إلى القسم حجب الفيديو.

.

7

.

تلميحات

ما وظيفة الزر الوظيفي معاينة؟
اضغط الزر الوظيفي معاينة لمعاينة العرض من الكاميرا عندما ال تقوم
بإجراء مكالمة فيديو .حاول استخدام المعاينة قبل إجراء مكالمات فيديو
لمساعدتك في إعداد وتحديد وضع الكاميرا بفعالية.

ماذا يحدث عندما أقوم بوضع مكالمة في وضع انتظار؟

السطوع

يتم حجب إرسال الفيديو حتى تقوم بمتابعة تشغيل مكالمة الفيديو مرة
أخرى.

يؤثر إعداد السطوع على الفيديو الذي ترسله إلى اآلخرين في حين ال
يؤثر على الفيديو الذي تستقبله منهم.

ما هي دالالت الضوء الذي تصدره الكاميرا؟

ألن مجال الرؤية يؤثر على درجة السطوع ،ننصحك بضبط منطقة
العرض الخاصة بالكاميرا قبل ضبط السطوع.

•

الضوء األخضر— يتم اآلن إرسال الفيديو.

•

الضوء األحمر— تم حجب الفيديو.

_http://cisco.com/en/US/products/ps10453/products
user_guide_list.html
مالحظة

للحصول على أفضل النتائج ،قم بطباعة هذا الدليل على
ورق بمقاس  14 × 8.5بوصة (المقاس المعياري).
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