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توصیه می شود که از همه کاربران بخواهید در زمان شروع جلسه  Audio Setup Wizardرا انجام دهند
تا هم از تنظیمات صحیح میکروفن و  Speakerاطمینان حاصل نمایند و همچنین مقدار نویزهای محیطی
بررس ی شود.
برای انجام  Audio Setup Wizardاز منوی  Meetingگزینه آن را انتخاب نمایید.

در َ Audio Setup Wizardبر روی  Nextکلیک کنید .در مرحله یک سالمت  Speakerشما بررس ی می
شود .بر روی  Play Soundکلیک کنید و بالفاصله موسیقی پخش خواهد شد که باید بتوانید آن را بشنوید.

بر روی  Nextکلیک نمایید .در مرحله  ۲لیست ورودی های صدا به سیستم شما نمایش داده خواهد شد.
دستگاه میکروفون اصلی خود را انتخاب و بر روی  Nextکلیک کنید.

اکنون  Adobe Connectباید بررس ی از میزان صدای شما در هنگام صحبت کردن انجام دهد .بر روی دکمه
Recordکلیک کنید و شروع به صحبت نمایید .پس از پایان بر روی  Stopکلیک و دکمه Play Recording
را انتخاب کنید .صدای ضبط شده خواهید شنید.
در صورتی که صدا با کیفیت مناسب ضبط شده بود بر روی  Nextکلیک کنید .در غیر این صورت با کلیک بر
روی  Helpمی توانید اطالعات بیشتری درباره این قسمت به دست آورید.

یکی از جالب ترین قسمت های این  Wizardمرحله چهارم آن است .در این بخش شما می توانید  ،نویز محیط
را بررس ی نمایید .با کلیک بر روی  Test Silenceصدای محیط اطراف تجزیه و تحلیل می شود و در انتها بر
روی  Nextکلیک نمایید.

بعد از انجام این  Wizardشما مطمئن خواهید بود که تنظیمات صدا در نرم افزار Adobe Connect
Meetingبه درستی صورت پذیرفته است.
حل مشکل اکو شدن صدا در ادوب کانکت
گاهی هنگام برگزاری کالس مجازی -آنالین پیش میاید که صدا اکو شده و صدایی ناخوشایند تولید کرده و مانع
برگزاری جلسه ی آنالین ما میشود
این مشکل مطلقا به سرور ارتباطی ندارد و میبایست افرادی که دارای میکروفن فعال هستند بلند گو یا اسپیکر
سیستم خود را قطع و از هدفون یا هندزفری استفاده کنند.
در واقع هنگامی که شما اسپیکر و میکروفن خود را همزمان فع ال میکنید یک لوپ یا چرخه ی صوتی ایجاد
کرده که باعث میشود صدای خارج شده از اسپیکر توسط میکروفن دریافت شده و مجددا برای پخش به سرور
ارسال شود ،این فرآیند بارها تکرار شده و باعث اکو شدن پی در پی صدا میشود .با تغییر اسپیکر به هدفون این
مشکل کامال برطرف شده و میتوانید از جلسه ی آنالین خود لذت ببرید.

راهنماي نصب کيبورد فارسی درAdobe Connect
برای نصب کیبورد فارس ی و استفاده از فونت فارس ی در  Adobe Connectمراحل زیر را انجام دهید.
ابتدا جدیدترین فایل مربوط به نصب کیبورد فارس ی را از لینک زیر دريافت نمایید.
دريافت كيبورد فارس ي برای Adobe Connect
فایل را از حالت زیپ خارج کرده و بر روی فایل  setupدوبار کلیک نمایید و عملیات نصب را انجام دهید.
برای تنظيم کیبورد فارس ی بر روی ویندوز  ۷مراحل زیر را انجام دهید:
1از منوی  Startبه  Control Panelو سپس به  Region and Languageبروید.اگر کنترل

پنل

ویندوز

شما

در حالت

نمایش  Categoryمیباشد،

برای

 Region and Languageبه دستهی  Clock, Language, and Regionبروید

دسترس ی

به

.کلیک نماییدChange keyboards  بروید و بررویKeyboard and language  به بخش-2

کلیک نماییدAdd شبیه به تصویر زیر بررویText Services and Input Languages در پنجره-3

 -4در لیست زبانها ،زبان پارس ی( )Persianرا بیابید و زیرشاخه Keyboardرا باز کرده
و  Persianو  nikannetworkرا تیک بزنید .برروی OKکلیک کنید

 -5همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میکنید ،کیبورد فارس ی اضافه شده است .برای اعمال تغییرات
برروی Applyو یا  OKکلیک نمایید.

● بالفاصله پس از کلیک برروی OKدر مرحله قبل ،نوار زبان( )Language Barدر نوار وظیفه
( )Taskbarویندوز فعال میشود

بعد از انتخاب بر روی عالمت کیبورد کنار زبان فارس ی کلیک نمایید و Nikannetworkرا انتخاب کنید

