راهنمای فعال سازی میکروفن در کالس الکترونیکی

اقدامات اولیه جهت شرکت در کالسهای الکترونیکی دانشگاه پیام نور:
برای شروع ،قبل از ورود به سیستم از موارد زیر اطمینان حاصل کنید.


سرعت پردازنده رایانه مورد استفاده شما بیشتر از  400مگاهرتز باشد.



حداقل فضای آزاد  RAMرایانه مورد استفاده شما  512مگابایت باشد.



رایانه مورد استفاده شما مجهز به هدست یا بلندگو و میکروفن باشد.



تنظیمات مربوط به ضبط و پخش صدا ،در ویندوز رایانه مورد استفاده شما بدرستی انجام شده باشد.



آخرین نسخه نرم افزار  Adobe Connect Add-inروی رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد.



آخرین نسخه نرم افزارهای مرورگر اینترنتی همچون  Mozilla Firefox ،Google Chromeیا Internet
 Explorerروی رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد.



آخرین نسخه نرم افزار  Flash Playerروی رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد.



نرم افزارهای  Wordو  PowerPointاز مجموعه نرم افزارهای  Microsoft Officeروی رایانه مورد استفاده شما
نصب شده باشد.



نرم افزار  Adobe Acrobat Readerروی رایانه مورد استفاده شما نصب شده باشد.



حد اقل سرعت دانلود اینترنت مورد استفاده شما  256 Kb/sباشد.



پورت های  443 ، 80و  1935توسط نرم افزار آنتی ویروس یا از سوی شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی شما بسته
نشده باشد.

فعال سازی میکروفن در کالس

 :پس

از اطمینسان از صسعت عملکسرد میکسروفن در معسیط وینسدوز ،جهست بررسسی عملکسرد صسعی

هدسست اسسکیکر و میکسروفن متصسل بسه رایانسه خسود در کس س مجسازی  ،ابتسدا روی گزینسه  Meetingو سسک

روی گزینسه Audio

 Setup Wizardکلیسسک کنیسسد .پنجسسره ایسسی بصسسورت شسسکل زیسسر نمسسایش داده خواهسسد شسسد .در پنجسسره جدیسسد بسسر روی دکمسسه Next
کلیک کنید.

تصویر شماره  - 1پنجره تنظیمات صدا (صفعه اول)
در پنجسسره ب سسد روی دکمسسه  Play Soundکلیسسک نمسسوده و در صسسورت شسسنیدن صسسدای موزیسسک از اسسسکیکر هدسسست و اطمینسسان از
عملکسسرد صسسعی آن روی دکمسسه  Nextکلیسسک کنیسسد ،در ایسسر اینصسسورت تنظیمسسات مربسسوط بسسه خروجسسی صسسدا را در رایانسسه خسسود
بررسی کنید.

تصویر شماره  - 2پنجره تنظیمات صدا (صفعه تست پخش صدا)
در پنجره ب دی (صفعه ب سد تصسویر شسماره  ،)3شسما بایسد تنظیمسات مربسوط بسه میکسروفن خسود را بررسسی نمائیسد .بسدین منظسور بسا
کلیک بر روی قسسمت مربوطسه و انتخسای میکسروفن مسورد نظسر خسود از بسین میکسروفن هسای متصسل بسه سیسستم (درصسورت وجسود
چند میکروفن روی سیستم) ،روی دکمه  Nextکلیک کنید.

تصویر شماره  - 3پنجره تنظیمات صدا (صفعه انتخای میکروفن)
در پنجره ب دی بسا کلیسک بسر روی دکمسه  Recordپنجسره کوچسک دیگسری نمسایش داده خواهسد شسد کسه اجسازه اسستفاده نسرم افسزار
از میکسسروفن را ت یسسین مسسیکنسسد ،در ایسسن پنجسسره روی دکمسسه  Allowکلیسسک کنیسسد تسسا ضسسبط صسسدا از طریسسا میکسسروفن آاسساز شسسود.
سک

روی دکمه شسماره ( 1مطسابا تصسویر زیسر) کلیسک کنیسد تسا ضسبط صسدا متوقس شسود سسک

روی دکمسه Play Recording

کلیک نمائید تسا صسدای ضسبط شسده پخسش شسود.در صسورت عملکسرد صسعی روی دکمسه  Nextکلیسک نمائیسد و در ایسر اینصسورت
تنظیمات مربوط به میکروفن را در رایانه خود چک کنید.

تصویر شماره  - 4پنجره تنظیمات صدا (صفعه تست میکروفن)

در پنجره ب سدی بسا کلیسک بسر روی دکمسه  Test Silenceو سسک

کلیسک بسر روی دکمسه  Nextبسه بخسش پایسانی تنظیمسات صسدا

میرسیم ،این کار موجب مسیشسود صسدای معسیط انسداره گیسری شسده و بسه هنگسام صسعبت شسما در کس س صسدای شسما نسسبت بسه
صدای معیط تقویت و با کیفیت بهتری ارسال شود.

تصویر شماره  - 5پنجره تنظیمات صدا (صفعه بررسی صدای معیط)

در پنجره نهایی این بخش یک سری اط عات کلی از وض یت تنظیمات صدا به شما نمایش داده خواهد شد.

تصویر شماره  - 6پنجره تنظیمات صدا (صفعه پایانی -نتایج بررسیها)

در صورت صعت عملکرد کلیسه سسخت افزارهسا و نسرم افزارهسای مربوطسه ،شسما ایسن امکسان را خواهیسد داشست تسا در صسورت سزوم و اجسازه
استاد درس در ک س مکا مه صوتی داشته باشید ،بدین منظور الزم است استاد درس به شما اجازه صعبت در ک س را بدهد.
تا قبل از اجازه استاد به شما ،صفعه کاربری شما بصورت زیر خواهد بود.

تصویر شماره  - 7پنجره اصلی ک س از نمای دانشجو

پ

از اجازه استاد به شما جهت صعبت در ک س ،صفعه کاربری شما بصورت شکل زیر در خواهد آمد.

تصویر شماره  - 8پنجره اصلی ک س از نمای دانشجو با امکان ف ال سازی میکروفن
جهت انتقال صدای شما به معسیط کس س آن یسن ،الزم اسست تسا روی ع مست میکسروفن بساالی صسفعه کلیسک کنیسد .در ایسن عظسه پنسل
کوچکی همانند تصویر زیسر نمسایش داده خواهسد شسد کسه مربسوط بسه اجسازه اسستفاده از میکسروفن توسسط نسرم افسزار فلسش پلیسر در کس س
ا کترونیکی بوده و شما می بایست روی گزینه  Allowکلیک کنید.

تصویر شماره  - 9پنل تنظیمات نرم افزار فلش پلیر

درصورتیکه از مرورگر  Google Chromeاستفاده میکنید ،یک هشدار امنیتی دیگر نیز همانند تصویر زیر به شما نشان داده می شود که
باید گزینه  Allowرا در آن هم انتخای کنید تا صدای شما در ک س قابل شنیدن باشد.

تصویر شماره  - 10اجازه ف ال بودن میکروفن در مرورگرGoogle Chrome

اکنون صدای شما در ک س قابل شنیدن می باشد و وض یت آیکون میکروفن در صفعه شما بصورت تصویر زیر خواهد بود.

تصویر شماره  – 11ف ال بودن میکروفن در ک س

پایان

