
های مجازی باید از تنظیم بودن میکروفون اطمینان حاصل کرد. زیرا ممکن است بخواهید در برای صحبت کردن در کالس

صورت لزوم در کالس نظر خود را بگویید و یا استاد بخواهد شما در کالس صحبت کنید اما قادر به متصل کردن 

  .میکروفون نباشید

شوند. الزم است قبل در کالس مجازی حاضر می  IOS متفاوتی همچون ویندوز، اندروید وهای معموال افراد با سیستم عامل

از ورود به کالس از تنظیمات میکروفون در کالس مجازی اطمینان حاصل کنید. ما در این مقاله به صورت کامل و جامع 

 .یمپردازمی  IOS به بررسی و آشنایی با مراحل تنظیم میکروفون در گوشی سامسونگ و

  

 .اطالعیه: برای صحبت کردن در کالس مجازی باید ابتدا میکروفون رایانه، گوشی اندروید و یا آیفون را تنظیم کنید

  

 چگونه میکروفن را در کالس آنالین تنظیم کنیم؟
  

 .پردازیمدر ادامه به بررسی راهنمای تصویری تنطیم میکروفون در کالس مجازی می

ده و بعد از اینکه پنجره کالس مجازی به صورت کامل باز شد، مطابق صفحه زیر روی وسط در ابتدا به کالس وارد ش

 .را انتخاب کنید "Global Settings" صفحه کلیک راست کنید و گزینه

  

 

  



ه توانید ببرای متصل کردن میکروفون و صحبت کردن در کالس مجازی باید مواردی را بررسی کنید در این صورت می

 .قرار گرفته مراجعه کنید ایران تحصیلکه در سایت  تست میکروفون کالس مجازی وادانا مقاله

  

 .اکنون در پنجره باز شده باید آیکن میکروفون را انتخاب کنید و از کشوی باز شده روی درایو کارت صدا کلیک کنید

  

 

  

 .سیستم شما نصب نشده استدر صورتی که گزینه درایور کارت موردنظر را مشاهده نکردید قطعا کارت صدا روی  :نکته

اکنون با فرض اینکه سیستم شما کارت صدا دارد مانند تصویر زیر روی دستگیره ولوم را عقب و جلو ببرید و به صورت 

 .همزمان صحبت کنید تا صدای مناسب به واسطه ولوم مشخص شود

  

 تنظیمات میکروفون کالس گوشی سامسونگ

  

ا شویم و باید آن رجازی و صحبت کردن با گوشی با مشکل میکروفون روبرو میدر برخی مواقع برای صحبت در کالس م

 .تنطیم کنیم

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/
https://irantahsil.org/


 

  

 .های اندروید و یا سامسونگ باید مطابق راهنمای تصویری زیر مراحل را انجام دهیدبرای تنظیم میکروفون در گوشی

امنیتی  هایتان شوید، در حقیقت یکی از قابلیتبرای دسترسی به میکروفون موبایل خود ابتدا باید وارد کالس مجازی خود

ها وجود دارد این است که برای استفاده از هر برنامه و یا سایت جدید باید به آن اجازه فعال شدن دهید. جدیدی که در گوشی

 .زیرا بدون مجوز آن برنامه قادر است از دوربین گوشی شما استفاده کند

 .شوداندروید در کالس مجازی پیغامی مانند تصویر زیر برای شما ظاهر می در زمان استفاده از میکروفون گوشی

  

 

  



 .برای برطرف کردن خطای باال باید به برنامه فوق اجازه استفاده از میکروفن را بدهید که به صورت زیر قابل انجام است

شود برای ورود به کالس مجازی از کنید. توصیه میدر ابتدا باید شما مطمئن شوید که از مرورگر کروم استفاده می

ال در کند و معموهای جدید به صورت جدی پشتیبانی میمرورگر کروم استفاده کنید. زیرا این مرورگر از امکانات و قابلیت

 .فرض قرار داردهای اندروید به صورت پیشکلیه موبایل

 .دهنده آیکون مرورگر اینترنتی کروم در موبایل استتصویر زیر نشان

  

 

  

 .قبل از هرکاری باید اطمینان داشته باشید که مرورگر اینترنتی شما به میکروفون دسترسی الزم را دارد

 .برای بررسی این موضوع باید مراحل زیر را طی کنید

 .)تنظیمات( موبایل شوید settings وارد قسمت .1
 .وارد شوید (Manage apps) به بخش مدیریت برنامه .2
 .موردنظر مانند کروم را باز کنیدبرنامه مرورگر  .3
 ها دسترسی میکروفون را بررسی کنید و دوربین را روی حالت فعال یایا دسترسی Permissions از قسمت .4

Allowed بگذارید. 

بعد از اینکه به محیط کالی مجازی وارد شدید و با خطای عدم دسترسی به میکروفون مواجه شدید، روی آیکون قفل در 

 .سایت مانند تصویر زیر کلیک کنیدکنار آدرس 

  



 

  

شود تا جزئیات دسترسی در آن نشان داده شود که در آن میکروفون پس از کلیک روی قفل مانند تصویر زیر کشویی باز می

 .در حالت مسدود یا بالک قرار گرفته باشد

 .کلیک کنید Site Settings وی گزینهمانند تصویر زیر باید ر  اکنون برای رفع مسدودی و اجازه دسترسی به میکروفون

  

 

  



خواهید استفاده کنید را مشاهده کنید تا به آن اجازه در این قسمت شما قادر خواهید بود آدرس سایت کالس مجازی که می

 .استفاده از میکروفون را بدهید

  

 

  

کلیک کنید و در  Access your microphone برای اینکه به آن اجازه دسترسی بدهید مشابه تصویر زیر روی گزینه

 .را کلیک کنید Allow نهایت گزینه

  



 

  

بعد اینکه مراحل گفته شده را انجام دادید و به کالس مجازی خود رفتید روی آیکون تلفن همراه که در پایین صفحه قرار 

 .ونده است را انتخاب کنیدایی مطابق تصویر زیر را که به صورت گوینده یا شندارد کلیک کنید تا پنجره

 .کلیک کنید Yes آمیز بود، روی گزینهبعد از اینکه میکروفون را انتخاب کردید و اتصال به صورت موفقت

  

 .اطالعیه: بهترین برنامه برای تنظیم و استفاده از میکروفون در گوشی اندروید گوگل کروم است

  

 تنظیمات میکروفون کالس مجازی آیفون

  

کنند اما برای صحبت کردن و فعال دانشجویان از موبایل آیفون برای ورود به کالس مجازی خود استفاده می بسیاری از

د هایی پیشنهاحلکردن میکروفن موبایل آیفون با مشکالتی روبرو هستند برای حل این نوع مشکالت در ادامه به شما راه

 .کنیممی

  

کنید برای استفاده از میکروفون و صحبت کردن س مجازی خود استفاده میاگر از برنامه ادوب کانکت برای ورود به کال

 .کمک بگیرید فعال کردن میکروفون در ادوب کانکتتوانید از مقاله در کالس می

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%aa/


  

 های حل مشکل میکروفون آیفونروش

  

های زیر را در گوشی خود شود تمامی روشپیش از تنظیمات میکروفون در کالس مجازی با گوشی آیفون توصیه می

 بررسی کنید تا مشکل شما برطرف شود

 روش اول: تست میکروفون آیفون

در ابتدا قبل از اینکه هر روشی را امتحان کنید باید میکروفون گوشی خود را امتحان کنید. یعنی وارد کالس مجازی شوید و 

شکل شنیدند گوشی شما مروی گزینه میکروفون کلیک کنید اگر قادر به صحبت کردن بودید و سایر افراد صدای شما را می

 .خاصی ندارد

 .کنید  روش دوم: گوشی خود را خاموش و روشن )ری استارت(

 .روش سوم: تنظیمات میکروفن آیفون را چک کنید

اگر در هنگام ورود به سایت یا برنامه خاصی شما اجازه ندارید از میکروفون استفاده کنید باید مطمئن شوید برنامه یا سایت 

 .موردنظر شما به میکروفون دسترسی دارد یا نه

 Microphone بفشارید. و روی گزینه Privacy توانید به منوی تنظیمات بروید و روی گزینهرای بررسی این مورد میب
 .کلیک کنید

کافی است پس از ورود به کالس مجازی روی گزینه  IOS برای استفاده از میکروفون در کالس مجازی در گوشی

 .میکروفون در بخش سمت راست صفحه کلیک کنید

  

 



  

 خالصه مطلب

با سیستم عامل  تنظیمات میکروفون در کالس مجازیدر مقاله فوق ما به صورت کامل به بررسی و آشنایی با 

ایم. در صورتی که شما همچنان در اتصال میکروفون کالس مجازی خود مشکل دارید و ویندوز پرداخته IOSاندورید،

 .مجددا مطالعه کنیدهای گفته شده در مقاله را توانید مراحل و روشمی
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