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ﭼﻨﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ راه دور

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ راه دور ﺧﻮد اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي ﺗﺴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻤﺘﺮﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﺑﺘﺪا ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﻴﻠﻢ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده .ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﺪ .ﺑﻌﺪ وارد ﻣﺤﻴﻂ
آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺷﻮﻳﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ راﻫﻨﻤﺎي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ وﺑﻜﻢ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ و از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ .ﺑﻌﺪ
ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ ﺧﻮد را ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻴﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﺣﺘﻤﺎ وارد ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮم ﺷﻮﻳﺪ.

در ﭘﻨﺠﺮه ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﺪاي ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮدن در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺻﺪاي ﺧﻮد را از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪاي ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﺨﺶ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺻﺪاي ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻓﻦ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ در
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻤﺎ ﺻﺪاي ﺧﻮد را در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ راه دور ﺧﻮد ،ﻣﺸﻜﻞ
در ﺻﺪاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد را رﻓﻊ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر اﺑﺘﺪا از اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺪﻓﻮن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺿﺒﻂ و ذﺧﻴﺮه ﺻﺪا )ﻣﺎﻧﻨﺪ  (Sound Recordدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮد ،ﺻﺪاﻳﻲ ﺿﺒﻂ
ﻛﻨﻴﺪ ،آن را ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻴﺪ ،ﭘﺨﺶ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺪاي ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ،ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد .درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﻳﻦ ﺻﺪا را ﻧﻤﻲ
ﺷﻨﻮﻳﺪ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻛﻨﻴﺪ و از ﺿﺒﻂ ،ذﺧﻴﺮه و ﭘﺨﺶ ﺻﺪا در ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ .ﺑﺮاي راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻓﺎﻳﻞ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت در ﮔﺎم اول را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ اﺻﻔﻬﺎن
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در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ راه دور ﺧﻮد ،از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺻﺪا و وﺑﻜﻢ
ﺧﻮد در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ .ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺳﺎﺗﻴﺪ راه
دور ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﻴﺪ.
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