
 

 

تنظیمات میکروفون در آدوبی کانکت یکی از موارد قابل توجه برای کاربران استتتد در ستتی تت    

آدوب کانکت تنظیمات میکروفون به صورت پیش فرض اس اندارد استد اما گاها پی می آید که      

کاربران به دلیل م فاوت بودن نوع و مدل میکروفون و همینطور تنظیمات پیش فرض ستتتی تتت    

در این صتتورت باید از یریآ آدوبی کانکت تنظیمات صتتدا را مدیریت کردد می شتتودد  دچار تداخل

 .در ادامه توضیحاتی در این رابطه خواهی  داد

  ویندوز تنظیمات در میکروفون کردن فعال

در ن خه تحت ویندوز نرم افزار ادوبی کانکت دس رسی میکروفون برای مدرس برگزار کننده یا     

باید میکروفون اصتتتخی خود را  همه شتتتما اگر چند میکروفون دارید ارائه دهند وجود داردد اول از

 .کنیدDisable  فعال و دیگر میکروفون ها را غیر فعال

 

 سننن   با کننده برگزار میکروفون کردن روشننن  آموزش

  Presenterو HOST دسترسی



صل کردیدد           سی    عامل ایمینان حا سی میکروفون خود در  س ر بعد از اینکه از فعال بودن د

صل کنید میکروفون       صورتی که میخواهید ایمینان حا می وانید میکروفون خود را ت ت کنیدد در 

 .شما روشن است بر روی آن کخیک کرده تا به رنگ سبز در بیایید

بعد از زدن بر روی دکمه میکروفون باید به رنگ ستتبز نمایان شتتودد ستترو بر روی  – ۳شتتماره 

 .فخش رو به پایین کخیک کنید تا منو باز شود

کخیک کنید تا صتتفحه به صتتورت     Volume Microphone Adjust بر روی دکمه – ۴شتتماره 

 .پاپ آپ نمایش داده شود

 

صویر زیر شما می وانید بخندی     صدای خود را تنظی  کنیدد در این ق مت می وانید با صحبت     در ت

صدا را                ست می وانید بخندی  ضعیف ا شما  صدای  صورتی که  شنویدد در  صدای خود را ب کردن 

 .هدایت کنیدHigh  بیش ر کنید و به ق مت

 

 



 کانکت ادوبی در رباتیک و اکو صدای حل آموزش

ه ر است یک بار تنظیمات میکروفون و  برای حل مشکل قطعی صدا، اکو شدن، رباتیک شدن ب     

بخند گوی خود را با سی    ادوبی کانکت تنظی  کنیدد پیشنهاد میکنی  مراحل زیر را به ترتیب     

 .انجام دهید تا مشکالت شما حل شود

 .در سربرگ کخیک کنید تا زیر منو برای شما باز شودMeeting  بر روی گزینه – ۵ شماره

 .صفحه تنظمیات را باز کنیدWizard Setup Audio  گزینهبا ان خاب  – ۶ شماره

 

 .در این صفحه از شما میخواهد برای تنظیمات صدای میکروفون و بخند گو مراحخی را یی کنید

 مراحل تنظیمات را شروع کنیدNext  با فشردن دکمه – ۷ شماره

 

 .کنیدحال در قدم و مرحخه اول باید بخند گوی خود را برای شنیدن ان خاب 

در این ق تتمت در صتتورتی که چند استتریکر وبخندگود دارید را باید ان خاب کنید تا   – ۸ شننماره

 صدا از بخند گوی مورد نظر شما پخش شود



 .کخیک نماییدnext  بعد از ان خاب بخندگو بر روی دکمه – ۹ شماره

 

 ان خاب میکروفون در سی    ادوبی کانکت

صحبت کنید را ان خاب کنیدد  در این ق مت باید   – ۰۱ شماره  میکروفونی که میخواهید با آن 

شده بود اگر میکروفونی را نمی خواهید آن ها را      ضیح داده   Disable در ق مت های قبخی تو

 .کنید

کخیک نمایید تا به مرحخه بعدی         Next  پو از ان خاب میکروفون بر روی گزینه   – ۰۰ شننننماره 

 بروید

 

کخیک نمایید و شتتروع به صتتحبت کردن کنید تا  Record  دکمهدر اینجا بر روی  – ۰۱ شننماره

 .بشنویدRecording Play  صدای خود را از یریآ دکمه

 .کخیک نماییدNext  پو از از ایمینان از صدای ضبط شده خود بر روی دکمه – ۰۱ شماره



 

شما وجود        – ۰۱ شماره  سکوت محیط  صدای برای ت ت حالت  در اینجا توجه کنید که هیج 

 .کخیک نماییدSilence Test  داش ه باشد مگر صدای یبیعی محیط سرو بر روی دکمهن

 .کخیک نماییدNext  بعد از ایمینان از صدای سکوت خود بر روی دکه – ۰۵ شماره

 

و گزارشتتتی از تنظیمات  Success پو از آنکه مراحل ت تتتت صتتتدا را انجام داده ایید با نمایش

میکروفون ان خابی و همینطور به شما نمایش میدهد که فرکانو  صدای مثل نمایش اسریکر و   

صتتدای میکروفون شتتما چادر استتت و میزان بخندی صتتدای محیط شتتما ن تتبت به محیط چادر 

 است

پو از پایان تنظیمات حال می توانید از ستتتی تتت   خود جهت برگزاری وبینار   – ۰۶ شنننماره

 .اس فاده نمایید



 


