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ییک از شایع ترین مشکالت که اساتید در آموزش مجازی با آن مواجه هستند مشکالت مربوط به دریافت
و انتقال صدا در کالس درس یم باشد که دلیل مختلف یم تواند داشته باشد.
در ادامه این مشکالت معرف و راه حیل مخترص توضیح داده یم شود.
-1دانشجویان حاض در کالس درس ،صدای استاد را ضعیف دارند :
 -1الف :در این حالت احتمال مشکل از تنظیمات نرم افزاری بوده و در ابتدا از control panel
وارد قسمت  soundشده و از تب  ، recordingروی میکروفون فعال و پیش فرض دو کلیک
کنید ،سپس در تب  ، levelگزینه  microphoneرا حداکث و در صورت نیاز microphone
 boostرا افزایش دهید( .میکروفون فعال رنیک است و میکروفون پیش فرض تیک خورده و
میکروفون غثفعال خاکسثی یم باشد)
 -1ب :در کالس درس در نرمافزار  adobe connectپس از فعال سازی میکروفون روی دکمه
کشوت کنار آیکون میکروفون کلیک کنید و  adjust microphone volumeرا بزنید .در این
گزینه ،صدای اطراف شما با تاخث حدودا یک ثانیه برای شما تکرار یم شود و یم توانید از مثان و
کیفیت صدا مطلع شوید و مقدار صدا را کم و یا زیاد کنید.
 -2دانشجویان صدای استاد را نیمشنوند.
 -2الف :ممکناست میکروفون شما در ویندوز به درست انتخاب نشده و یا نیاز به اصالح سایر
تنظیمات داشته باشد .طبق توضیحات قسمت "  - 1الف" در قسمت  recordingمطمئ
شوید تمایم میکروفون های فعال شما ،در حالت  muteیا قطع صدا نباشند و صدای آنها حداکث
باشد.
 -2ب :ممکن است میکروفن دستگاه شما در کالس درس به درست انتخاب نشده باشد .در نرم افزار
 ،adobe connectبالی صفحه درکنار آیکون میکروفن یا دکمه کشوت وجود دارد که با ر
فشدن
آن چند گزینه نمایش داده یم شود .در گزینه  select microphoneاگر چند آیتم میکروفن
وجود دارد آنها را انتخاب و تست کنید( .تست در قسمت بعدی توضیح داده شده است) .

 -2ج :در نرم افزار  adobe connectیم توانید یک تست اولیه از سخت افزار ضبط و پخش صدای
خود داشته باشید .پس از ورود به کالس مطمئ شوید نقش شما  hostتعریف شده است ،
سپس در منو  meetingگزینه  audio setup wizardرا بزنید .در ادامه  nextرا بزنید .در این
مرحله اسپیکر پیش فرض شما نمایش داده یم شود  . nextرا بزنید ،گزینه  play soundرا انتخاب
کنید ،اگر صدا برای شما پخش شد یعت اسپیکر شما سالم است و اگر صدات پخش نشد گزینه
prevرا بزنید و خروج صدای پیش فرض را تغیث دهید و دوباره  nextبزنید .در قسمت بعد شما
میکروفون پیش فرض خود را مشاهده میکنید next ،را بزنید و سپس دکمه  recordرا بزنید و
برای تست صحبت کنید در نهایت  stopو بعد  .play recordingاگر صدای شما پخش شد
 nextبزنید در غث این صورت  ، prevو میکروفون پیش فرض را تغیث دهید .در مرحله بعد
مثان نویز صدای اطراف شما یا اصطالحا سکوت محیط اطراف شما سنجیده یم شود .در صورت
قبویل در این مرحله از شما یم خواهد  nextرا بزنید و در صورت وجود مشکل باید مکان ساکت
تری را انتخاب کنید .خب اگر تمام مراحل را یط کردید سخت افزار و نرم افزار شما سالم یم باشد
و احتمال مشکل از سمت دستگاه دانشجویان یم باشد .
 -2د :اگر هیچکدام از مراحل بال به شما کمیک نکرد احتمال درایور کارت صدا نصب نیست و یا درست
نصب نشده .روی  my computerکلیک راست و سپس  propertiesرا بزنید .در منوی سمت
چپ روی گزینه اول یعت  device managerکلیک کنید .در صفحه باز شده عنوان های audio
و نث  soundدرایور های کارت صدا و متعلقات آن را شامل یم شوند .چنانچه در زیر عنوان این دو
گزینه عبارت با عالمت سوال نمایش داده شده و یا اصال زیر عنوات وجود نداشت به احتمال خییل
زیاد مشکالت مربوط به درایور کارت صدا وجود دارد که باید یا با  CDراه انداز کارت صدا و یا دانلود
درایور از سایت برند دستگاه خود و یا با نرم افزار  driver pack solutionاقدام به نصب درایور
کنید.

*در نهایت اگر مشکل با مراحل باال حل نشد ،احتماال ایراد سیستم شما سخت افزاری است و باید به
مسئول آی ت واحد خود اطالع دهید*.
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