Usando Terf® em um PC
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 5 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 PC para Terf ® Uso
1.
2.
3.
4.
5.

Verificando o seu PC para os requisitos mínimos para usar Terf®
Olhe para cima e drivers gráficos atualizados - afinal de contas, é em 3D!
Baixe e instale Terf®
Entre para Terf ® - 1 ª vez - como login, como configurar o som
Otimizando o desempenho Terf ® - criticamente importante para os usuários com problemas

Acredite, é mais fácil fazer isso do que para escrever cada passo.
Dica: Se você estiver no Windows 8, usando o
metro switch (interface de telhas) para o estilo
de visualização do desktop antes de fazer isso
configurar a verificação e mudanças.
Você pode fazer isso escolhendo o azulejo área
de trabalho e, em seguida, na barra de tarefas
vai aparecer na parte inferior da tela.
Em seguida, botão direito do mouse na barra
de tarefas inferior e selecione Propriedades.
Vá para a aba de navegação. Selecione a 1 ª
em Opções tela inicial. Agora você está na
área de trabalho do estilo que usamos neste
documento. Assim que estiver pronto, você
pode voltar ao desmarcar esta opção.
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Requisitos mínimos para usar Terf®
Vamos guiá-lo através do que para verificar a seguir e isso está escrito para não-técnicos então não se
preocupe se você não tem idéia do que é um driver de gráficos ...

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
•

Drivers gráficos atualizados

•

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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Etapa 1, verificar a PC 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 PC e seu software e hardware são OK para Turf ® uso.

Como olhar tudo isso
Aqui está como você olhar para cima Computer do seu PC e Modelo, a Versão do Sistema Operacional
PC, memória RAM, espaço em disco e drivers gráficos. Esta é apenas PC; há um Boletim de Ajuda
diferente para Apples.
PC, fabricante, modelo, sistema operacional, memória RAM, espaço em disco
Normalmente, há adesivos em PC portátil quando você abri-lo dizendo que o fabricante, o sistema
operacional de seu PC funcionando (Vista, Win7 ou Win8) e às vezes o chip CPU em uso (como o Intel
Core i3 ou i5). Para encontrar o modelo de laptop PC, muitas vezes você tem que levantar o laptop e
olhar para a parte inferior do mesmo.
Há uma outra maneira de reunir a maioria desta informação - através da abertura de propriedades do
computador do seu PC. Aqui é como encontrar cada  VERIFICAR PARA contra a lista MIN - anotá-las
SE NECESSÁRIO
1.

Clique no ícone do menu Iniciar do Windows - que está no canto inferior
esquerdo no Win7 ou Win8 em estilo antigo
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Passo 2, Check & Atualize seus drivers gráficos
Como procurar seus drivers gráficos
Drivers gráficos fazer o look acontecer e muito mais. Aqui está como você vê-los e como atualizá-los!
Não atualizá-los, você deve ter o mais recente!
Talvez sua equipe pode ajudá-lo com isso, mas todos nós podemos entender isso! Então ... vamos lá:
1. Você precisa saber a sua marca PC, modelo também. Faça o teste acima primeiro a encontrar
aqueles.
2. Clique no menu Iniciar do Windows novamente

3.

Botão direito do mouse do computador, em seguida, clique com o botão direito Manager, em
seguida, abra seus adaptadores de vídeo e anote-as. Veja a imagem abaixo. É um Samsung tem
a placa interna Intel Graphics HD e placa Radeon HD 6490M AMD. Então, ele tem uma GPU de
hardware (unidade de processamento gráfico). GPUs Hardware tornar o processo mais rápido
do que os sistemas gráficos Software porque adicionam um processador apenas para gráficos ...
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Update Your Graphics Atualize seus drivers gráficos
Verificar se há atualizações para os drivers gráficos do seu PC é uma idéia muito boa.
Abaixo, você pode encontrar as páginas da web para seus fabricantes de PC Atualizações de
drivers gráficos.
Estas páginas são as páginas de atualização de Inglês, mas esses drivers devem funcionar para
você.
1. olhar para baixo na lista abaixo
2. encontrar o seu fabricante de computadores
3. clique no link para ir para a sua página de atualização
4. fazer a atualização

Nós também lhe fornecer uma compreensão muito básica do que você precisa fazer quando você
começa a sua atualização, esta informação é precisa a partir de março de 2014. Então, encontrar
o seu fabricante na lista, leia as instituições e clique no link para começar. OU mostrar isso para
o profissional de TI e mandá-los fazer isso.
Acer
1.
2.
3.
4.

Selecione o País
Selecione Drivers e Manuais
Digite o número de série ou modelo, ou escolher da lista de produtos
Encontre driver VGA da sua placa gráfica 5. Baixe e instale

ASUS
1. Selecione o modelo de detecção automática ou usar outras ferramentas de busca
2. Encontre driver VGA da sua placa gráfica
3. Baixe e instale

Dell
1. Digite etiqueta de serviço ou automaticamente detectar tag
2. Encontre controlador de vídeo da placa de vídeo
3. Baixe e instale

Gateway
1. Selecione Auto-Detect meu número de série, ou procure o modelo do seu computador
2. Selecione o sistema operacional
3. Encontre driver VGA da sua placa gráfica
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4. Baixar e instalar.

HP
1.
2.
3.
4.

Selecione Detectar meu produto ou usar Find My Pesquisa de produto
Digite o seu OS (Windows7 ou Windows8)
Encontre driver de gráficos para a sua placa gráfica
Baixar e instalar.

Lenovo
1. Clique Selecionar Produto

2. Insira as informações em Quick Path ou procurar o seu modelo de computador
3. Encontre Display e Video Graphics da sua placa gráfica
4. Baixar e instalar.

Samsung
1. Digite o número do modelo ou navegar para o seu computador
2. Se estiver disponível para o download do modelo do computador e instalar "SW Update"
3. Se "SW Update" não está disponível, selecione "VGA (Graphics)" driver para sua placa de vídeo
4. Baixar e instalar.

Sony
1. Digite o número do modelo ou navegar para o seu computador
2. Encontre controlador de vídeo da placa de vídeo
3. Baixar e instalar.

Toshiba
1.
2.
3.
4.
5.

Digite o modelo ou número de série ou procure seu computar
Selecionar drivers e software
Filtrar por monitor e sistema operacional (ou seja, Windows 7)
Encontre driver mais recente para sua placa de vídeo
Baixar e instalar.

Se você não vê o seu computador no site de atualização para o fabricante de seu computador,
você pode ter um computador que já não fornece atualizações para. Se isto é verdade, existem 3
coisas que você pode fazer:



Ligue para o seu TI e pedir ajuda
Peça ajuda em seu site PC Fabricantes - dizer-lhes sua marca e modelo e que pretende atualizar
seus drivers gráficos
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Ir para o site para Graphics Driver do seu PC. Receba seus drivers gráficos atualizados a partir
deles, se eles têm as mais acertadas. Para maior comodidade, aqui estão alguns dos
fornecedores de drivers gráficos.

intel
Este link verifica automaticamente para o seu cartão. Mas pode não ser concluída em todos os
sistemas operacionais e navegadores.
1. Permitir que o programa seja executado no seu computador

2. Clique Download Button
3. Baixar e instalar.

NVIDIA
1. Selecione sua placa gráfica e sistema operacional (ou seja, Windows 7)

2. Clique Download Button
3. Baixar e instalar.

NVIDIA SCAN
Este link verifica automaticamente para o seu cartão. Mas pode não ser concluída em todos os
sistemas operacionais e navegadores.
1. Permitir que o programa seja executado no seu computador
2. Clique Download Button
3. Baixar e instalar.

ATI
1. Selecione detectar e instalar automaticamente (download agora), ou procure a sua placa gráfica
2. Leia as instruções e verificar driver é compatível com o seu sistema, ou seguir as instruções
sobre o que fazer para o fabricante do computador
3. Baixar e instalar.

3D ICC Proprietário e Confidencial, não para reutilização sem autorização por escrito da 3D ICC

Passo 3, baixar e instalar Terf®
1. Abra o navegador (IE, Chrome, Firefox) e vá para terf.3dicc.com/client/
2. Escolha o botão PC e baixar e instalar o cliente Terf ® / plugin

3.

Depois de clicar no ícone do Windows na página terf.3dicc.com/client mostrado abaixo,
Terf ® será baixado para seu computador. Alguns navegadores mostram a arquivos baixados
inferior esquerda como circulados abaixo e outros mostram-los através do canto superior
direito
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4. No PC, a instalação deve começar. Se não vá para o menu Iniciar, digite downloads. Procure
o arquivo chamado 3DICCTerfInstall e clicar duas vezes nele para iniciar a instalação
Isto é o que o processo de instalação será semelhante no PC, temos circulado em vermelho o que você
deve clicar:

5.

Quando você é feito com esta instalação, então você vai ver o Terf ® logotipo em seu
computador, basta clicar em seu ícone Terf® para iniciá-lo
6. Se ele não estiver na barra de tarefas inferior, em seguida, vá para o menu Iniciar do Windows,
novamente, encontrar Terf, botão direito do mouse sobre ele e selecione "Pin to Taskbar"
Agora você pode entrar em Terf! Consulte a Ajuda abaixo, em Terf® e no site.
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Passo 4, login inicial, Pisar para Terf®
Até agora você deve ter




Verificado que o seu PC 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.
NOTA: O email de boas-vindas com o seu UID e PW vêm de support@3dicc.com Então ... antes de dizer
que você não receber, verifique sua pasta de spam. O sistema é muito fiável;-)
OK, uma vez que você começa o seu UID e PW você pode entrar para o 1 º tempo da seguinte forma:
Para clientes de PC regulares que será parecido com este (vamos mostrar navegador ao lado)
1. Clique duas vezes no ícone Terf ® em seu desktop (ou botão direito do mouse sobre ela e dizer
aberto)

2.

Insira seus dados de login
Seu UID = seu e-mail
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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 PC do navegador, Entrada se parece com isso
1. Selecione a Organização para entrar clicando sobre ela - você pode ter apenas 1 como um
novo usuárioAbra um navegador e vá para terf.3dicc.com e digite seu UID e PW, em
seguida, bateu no botão Enviar

2. Você pode ter que permitir Terf como um Pop Up: você pode ativar pop-ups apenas para
Terf ®, não ativá-los para tudo, ou você pode obter um buch de PopUp spam!! Fale com o
seu TI, se necessário.
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3. Selecione a Organização para entrar clicando sobre ele

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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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.
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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.

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

3D ICC Proprietário e Confidencial, não para reutilização sem autorização por escrito da 3D ICC

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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Step 5, Optomizing sua experiência Terf
Estamos muito animado com nossos novos usuários em São Paulo University em 3D ICC! Bemvindo ao Terf. Aqui estão algumas maneiras que você pode otimizar Terf uso em seus
computadores!

Antes de entrar para Terf®








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

Atualize seus drivers gráficos, se você estiver em um PC - Clique aqui para ver como
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
No PC, certifique-se de usar os melhores gráficos de suporte de usar o menu Iniciar
do Windows para obter para selecionar Painel de controle, em seguida, selecione
Hardware e som, em seguida, selecione Opções de Energia. Em seguida, defina o seu PC
para sua configuração mais alta performance ou otimizada. Isto não só define o seu
computador para executar o seu melhor, mas também garante que você está usando o
melhor suporte Capacidade gráfica possível.

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
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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.
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