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Usando Terf® em um Apple 
 

Parabéns, você está prestes a pisar em Immersive Terf®. Terf® é o melhor ambiente no mundo da 

colaboração unificada.  Suas classes ou grupos vão se envolver mais, tornar-se mais produtivo, 

aprender mais e simplesmente estar mais satisfeito. Terf® é um ambiente visual, som e 

colaboração 3D. 

Usando Immersive Terf ® ou Terf ® não é difícil.  Aqui estão os passos para garantir que você tem uma 

grande experiência em Immersive Terf ®. Cada passo leva apenas alguns momentos e há uma 

abundância de imagens para ajudá-lo. 

Requisitos mínimos do Apple para Terf® Uso 

1. Quais são os requisitos mínimos para uso Terf® 

2. Como verificar o seu Apple para os requisitos mínimos para uso Terf® 

3. Baixe e instale Terf® 

4. Entre para Terf ® - 1 ª vez - como login, como configurar o som 

5. Otimizando o desempenho Terf ® - criticamente importante para os usuários com problemas 

 

Acredite, é mais fácil fazer isso do que para escrever cada passo. 
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Requisitos mínimos para usar Terf® 
 

Vamos orientá-lo através do que verificar próximo e está escrito para não técnica então não se 
preocupe se você não tem idéia do que é que você está fazendo! 

Mínimos para seu computador 
 Terf ® suporta ambos os PCs (Windows) e os usuários da Apples 

• Sistema Operacional Windows: Vista, Win7, Win8 (32 ou 64 bits) 

• Mac OSX 10.6 + (Intel Chip apenas) 

Computador mínimo (HW) Requisitos  

•  Preferidos placa gráfica de hardware não em SW 

•  2 GB de RAM (4 GB recomendado) 

•  100 MB de armazenamento gratuito (com espaço livre em disco para o 
conteúdo  

• Fone de ouvido USB ou viva-voz USB (por exemplo, Polycom 100)  

•  Web Camera opcional 

Software que você precisa  

• Terf® instalado - depois de verificar os mínimos 

Mínimos de Rede (você tem que ter sólida rede / Internet!) 

• Conexão de rede de banda larga com pelo menos 500 Kbps da largura 
de banda 

• Conexão estável com menos de 250 milissegundos de latência 

OK assim que é bom saber, mas como você verificar esses ... (página seguinte por favor!)  
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Passo 2, verificar a Apple para os requisitos      

mínimos para usar Terf® 

Se você é um gamer e saber tudo que há para saber sobre o seu computador, você é grande, 

provavelmente, tudo pronto. Mas para o resto de nós no Mundo ... aqui é como você se certificar que 

seu Apple e seu software e hardware são OK para Turf ® uso. 

 

Como olhar tudo isso 

Aqui está como você olhar para cima Computer do seu Apple e Modelo, a Versão do Sistema 

Operacional Apple, memória RAM, espaço em disco e drivers gráficos. Esta é apenas Apple; há um 

Boletim de Ajuda diferente para PC. 

Apple OS, memória RAM, espaço em disco ... 

Pode haver uma etiqueta em seu em algum lugar da Apple que lhe diz esta informação, mas se não, aqui 

está outra maneira de reunir.  CHECK THESE AGAINST THE MIN LIST – WRITE THEM DOWN IF NEEDED 

1.  Clique no menu Apple no canto superior esquerdo e selecione About This Mac 

 

 

 

 

 

 

 

2. Verifique o sistema operacional da Apple é OS X 10.6 ou superior e verificar a memória RAM, você 

quer que 4 GB ou mais de preferência. 
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3. Verifique se o seu SW ou placa gráfica 

 

 

4. Verifique se o seu espaço em disco 
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Passo 3, Baixe e instale Terf® 
 

1. Abra o navegador (IE, Chrome, Firefox) e vá para terf.3dicc.com/client/  

2. Escolha o botão Mac e baixar e instalar o cliente Terf ® / plugin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://terf.3dicc.com/client/
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 3.  Ao clicar no ícone Mac em Terf.3dicc.com/client página acima iniciará o download do cliente 

ao seu Apple. Quando ele for concluído, clique duas vezes no instalador e ele será instalado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Isto é o que o processo de instalação será semelhante no MAC, temos circulado em 

vermelho o que você deve clicar em: 
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5. Uma vez que o Terf conclusão da instalação, use o seu programa de lançamento para começar Terf 

™. Para se manter em Terf ctrl clique no ícone Terf bar Docking na barra de encaixe, selecione 

Opções> Manter no Dock ou simplesmente arraste o ícone Terf para o bar. 
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 Passo 4, login inicial, Pisar para Terf® 
 

Até agora você deve ter 

 Verificado que o seu Apple/Mac atende aos requisitos mínimos e atualizado seus drivers 

gráficos 

 Instalado o Terf® cliente / plugin 

  Tenha um headset USB ou estão em um ambiente onde um bom viva-voz USB é usado para a 

sala (como um Polycom 100). 

Esta página anda você através de seu login inicial 

Obtenha seu ID do usuário (UID), este é normalmente o seu endereço de e-mail. Sua Senha (PW) ou será 

enviado para você a partir do sistema ou vai ser dito para você. 

OK, uma vez que você começa o seu UID e PW você pode entrar para o 1 º tempo da seguinte forma: 

Para clientes regulares da Apple será parecido com este (vamos mostrar navegador seguinte) 

1. Clique no ícone Terf (Bug) 

 

 

2. Insira seus dados de login  

Seu UID = seu e-mail 

Seu PW ou foi enviado a você 

por Terf ou é a mesma PW você 

usa na sua empresa ou 

universidade 
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3. No Lobby, clique no Forum / quarto 

para entrar por isso é realçado 

 

4. Aperte o botão Enter Forum 

 

 

 

 

 

Agora você entrar em uma sala Terf.  Para mover, use as teclas de seta e há menus de ajuda e como 

tutoriais em vídeo no quarto HowTo.   

Mas, para sua primeira atividade, reiniciar o PW. No topo da janela, localize o menu Extras e escolher 

Alterar senha! 

 Para clientes de navegador Safari, Entrada se parece com isso 

1. Abra um navegador e vá para terf.3dicc.com e digite seu UID e PW, em seguida, bateu no 

botão Enviar 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBRETE: Você pode ter que permitir Terf como um Pop Up! 

2. Para habilitar Terf no seu navegador Safari, você deve habilitar pop-ups. Para fazer isso, 

desça no menu "Safari" e escolha "Preferências". Selecione "Segurança" e desmarque 

"Bloquear janelas pop-up '.  
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Peça a um amigo em TI, se você não pode fazer isso ou usar o cliente regular não Safari 

apenas clicando sobre o ente reguarl Terf ícone na bandeja na parte inferior. 

 

 

3. Selecione a Organização para entrar clicando sobre ele 
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4. Agora você está no lobby da Organização, selecione o forum / quarto para entrar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Clique na imagem da sala e você vai entrar na sala com outros usuários e ser capaz de conhecer 

e interagir com eles. 
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6. vai lançar uma nova janela do navegador (a PopUp), que é o seu Terf ®. Será parecido com este 

(navegador Firefox mostrado abaixo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora você entrar em uma sala Terf.  Para mover, use as teclas de seta e há menus de ajuda e como 

tutoriais em vídeo no quarto HowTo.   

Mas, para sua primeira atividade, reiniciar o PW. No topo da janela, localize o menu Extras e escolher 

Alterar senha. 

Bem-vindo! 

 
 

Questões de computador 
Quando você entra em um quarto em Terf, ele verifica o computador para garantir que seu computador 

é capaz de processar corretamente o espaço 3D. Você será notificado se houver questões que você deve 

enfrentar para garantir Terf ® executado corretamente em seu computador.   

1.  O Windows Virtual: Terf serão executados em algumas instalações de janelas virtuais. Este é um 

aviso. 
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2. Pouca memória: se o seu computador tiver menos de 4 GB de memória, você será avisado que 

você deve aumentar a quantidade de memória que você tem. Este é um aviso. 

   

 

3.  Driver gráfico não supportex. Você deve atualizar o driver de sua fabricação computador. 

 
 

4. Motorista desatualizado Graphics. Seu motorista não é suportado ou desatualizado. Você deve 

atualizar o driver de gráficos. Pressionando Atualizar driver irá ajudá-lo com o lançamento de 

um site ou uma pesquisa no google que vai ajudá-lo a encontrar o driver correto para o seu 

computador. 

 

 
 Atualizar driver 
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usando Som 
Há como fazer filmes e outros guias, mas os usuários de uma coisa que precisa fazer uma vez que 

chegam em Terf ® é fazer seu som funcionando. Então, para economizar tempo aqui é o menu de som 

ajuda para você. 
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Passo 5, Optomizing sua experiência Terf 
 

Estamos muito animado sobre os nossos usuários no Brasil! Bem-vindo ao Terf.   Aqui estão algumas 

maneiras que você pode otimizar Terf uso em seu computador! 

Antes de entrar para Terf® 

 Verifique se você tem o computador mínimo exigido criado para apoiar Terf® 

 Desligue Microsoft Outlook - ele realmente usa um monte de poder de processamento 

do seu computador 

 Desligue outros programas - como o Adobe Photoshop, Camtasia, ou outros. 

Novamente, essas realmente usar o poder de processamento do seu computador 

 Verifique se o seu ventilador do computador - se você puder, verificar para ver se ele 

está empoeirado, limpá-lo. O seu computador não pode fazer nada bem, se a sua 

ventoinha está cheio de poeira e não de refrigeração 

 Certifique-se de usar o melhor suporte utilizando as melhores opções de energia e outras 

configurações para garantir capacidade gráfica melhor suporte possível. 

O texto acima pode ser facilmente feito e pode ser extremamente importante para você, se você estiver 

em uma menor computadores finais e / ou não fazer uma grande conexão de rede. 

The Depois de Entre para Terf® 

 Reduzir o tamanho da sua janela Terf® - para aqueles com 
monitores grandes, o computador pobre tem que engole e 
engole a colocar os gráficos lá em cima em que monitor 
grande, é um monte de trabalho, reduzir o tamanho da janela 
e você vai ganhar um melhor desempenho 

 Reduzir as imagens que você importar ou arrastar em Terf® - 
Tente não arrastar e soltar HD ou imagens de alta resolução 
em Terf® se você não precisa deles! Nós usamos o Photoshop 
para reduzir todas as imagens antes de colocá-los em Terf® 
através do Salvar para Web ferramenta, em seguida, escolher 
uma resolução mais baixa oferecida para salvar a imagem em 
seu desktop e, em seguida, arraste as imagens reduzidas em 
Terf®. Existem muitas outras maneiras de fazer esta redução, 
encontrar o seu caminho! 

 Gerenciar sua câmera e uso de vídeo ao vivo -  
o Se você não precisa compartilhar seu vídeo, não  
o Se você estiver compartilhando vídeo ao vivo, defina-o normal, não de alta qualidade, como mostrado 

abaixo 

 

http://3dicc.com/3dblog/2014/3/21/optomizing-sua-experincia-terf
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 Ajustar as configurações de preferências - use o menu Ferramentas, selecione 

Preferências e vá para a guia Preferências e faça o seguinte: 

o Defina o seu Vista de Cima para Normal 

o Desativar Anti-aliasing 

o Disable Use Animação acelerado (shader) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O não-tão-fácil 

Se você quer melhorar o seu desempenho ainda mais que você pode fazer mais algumas coisas 

 Ajuste as configurações da placa gráfica: Mova o ajuste (geralmente um controle 

deslizante) na sua placa gráfica de vista todo o caminho para a performance. Você está 

ajustando o objetivo de sua placa gráfica para ser tudo sobre o desempenho. 

 Acesso à rede:  Terf ™ precisa de 500 Kbps, que é de 0,5 GB. Isto é muito pequena, mas 

necessária. É muito menos do que a maioria das casas tem.   No entanto, em hotspots ou 

áreas Wi-Fi, como lanchonetes ou lojas ou conferências, você pode não ter largura de 

banda suficiente. Mover-se para uma boa localização com melhores conexões de rede ... 

este é, afinal, em 3D, voz, vídeo, imagens, co-criação, mesas ... tudo ao vivo com outros 

usuários. 

 Luta Wi-Fi Router: Além disso, trabalhamos com clientes que têm modems a cabo com 

construído em roteadores Wi-Fi e os seus próprios routers Wi-Fi gratuito. Em raras 

ocasiões, estas componentes lutar contra o outro e reduzir a largura de banda. Você deve 

resolver este problema com o seu provedor de serviços de Internet. 

 

 


