
 ««  و وبکم  رتبط با صدات ممشکالت و تنظیما»» 

 می پردازیم:  مشکل   نیرفع ابه  مقاله  نیمطرح کرده اند که در ا Adobe Connectدر  صدا و تصویراز مشکل  ییاز کاربران گزارش ها یاریبس

  Adobe Connectزار  اینترنت در داخل نرم افمی توان به آیکون  اینترنت  ت  یضع و که یکی از راه های بررسی  در مرحله اول وضعیت اینترنت خود را بررسی کنید  

 .ن دهی به رنگ سبز و پر بودن نزدیک باشد کیفیت بهتری را شاهد خواهید بودنتاشاره کرد هرچقدر میزان آ

 انات استاد می باشد: ا امکوارد مرتبط بن مبررسی نمائید که بعضی از ای  مراحل زیر را بود در صورتی که وضعیت اینترنت شما در شرایط مطلوبی

 : دینمائ یرا بررس ریلطفا جهت رفع مشکل دو روش ز :adobe connectدر صورت مشکل صدا در  -1

 

افزار    -1-1 نرم  منو  adobe connectداخل  گز  یباال  یاز  از  افزار  گز  دینمائ  کی کل  Preferences  یبرو   Meeting  نهینرم   نهیسپس 

Microphone  نهیگز کیرا انتخاب و ت Use Enhanced Audio  یرا برداشته و برو OK دینمائ کیکل . 

 

سپس    د ینمائ  کی کل  Sound  یشده برو   ستیل  ماتیسپس از تنظ  دی را باز کن  ندوزتانیو   Control Panelشود:    یبررس  Sound  مات یتنظ  -2-1

نموده و از    ک یکل  Properties  یمورد نظر را انتخاب و برو   کروفنیرا انتخاب نموده و سپس م  Recording  نهیگز  Sound  مات یتنظ  یاز منو

 .دینمائ مید صفر تنظعد یرا برو  Microphone Boostعدد  Levelقسمت 

 

 آمده در استفاده از وبکم: شی مشکالت پ -2

 

  Preferences  یبرو   Meeting  نهینرم افزار از گز  یباال  یکند جهت رفع مشکل از منو  یم  دا یپرش پ  ری در صورت فعال کردن وبکم، تصو  -1-2

 .  دینمائ کی کل OK یداده و برو  رییتغ HDرا به سمت  تیفیک زانی م Video Qualityرا انتخاب و از قسمت   Video نهیسپس گز دینمائ کیکل

 

را انتخاب   Video نهیسپس گز  دینمائ کیکل  Preferences یبرو  Meeting  نهینرم افزار از گز یباال یاز منو ریعرض تصو رییجهت تغ : نکته

 .دینمائ ک یکل  OK یرا انتخاب و برو  16:9 ایو  4:3 یها نهیاز گز یکی Aspect Ratioو از قسمت 

 

کالس از    یو ارائه ها  ندوزیو   طیمح  ریشود و تصو  ی استفاده م  نیآنال  یکه به صورت همزمان از تخته هوشمند و وبکم در کالسها  یدر صورت  -2-2

 بود  دیخواه ریشاهد چند تصو یجخرو  ریدر تصو تیشود در صورت عدم رعا shareاست که حتما صفحه دسکتاپ   ازیشود ن یآن انجام م قیطر

 

 هید لطفا موارد را در هر دو حالت بررسی نمائید.انجام دبرعکس تنظیمات فوق را  Adobe Connectمهم: بعضی از مواقع نیاز است که در نرم افزار  کتهن

 

 موفق باشید 


