Ρυθμίσεις μικροφώνου και ακουστικών από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel)
Windows 7 / Vista
Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη και επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου:

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο δεξί μέρος, επιλέξτε Προβολή κατά: Κατηγορία και στη συνέχεια Υλικό και Ήχος.

Επιλέγετε Ήχος και στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην καρτέλα Αναπαραγωγή εμφανίζεται μια λίστα με τις συσκευές
αναπαραγωγής ήχου (ηχεία/ακουστικά) που είναι συνδεδεμένα στο σύστημά σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στο αντίστοιχο εικονίδιο
υπάρχει κάτω αριστερά ένα κόκκινο βελάκι, η συσκευή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήστε δεν είναι συνδεδεμένη σωστά στον
υπολογιστή σας.
Από τη λίστα επιλέγετε τη συσκευή που επιθυμείτε και στον Ορισμό προεπιλογής επιλέγετε διαδοχικά Προεπιλεγμένη
Συσκευή και Προεπιλεγμένη συσκευή επικοινωνίας:

1

Στη συνέχεια, ξανά στην καρτέλα Αναπαραγωγή πατάτε Ιδιότητες και στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην καρτέλα Γενικά
ρυθμίζετε την ένταση του ήχου, ενώ στην καρτέλα Για προχωρημένους πατάτε το πλήκτρο Δοκιμή για να ακούσετε τον
δοκιμαστικό ήχο και πατάτε ΟΚ για να κλείσετε το παράθυρο Ιδιότητες:

Στο παράθυρο Ήχος στην καρτέλα Εγγραφή, εμφανίζεται μια λίστα με τις συσκευές εγγραφής ήχου (μικρόφωνα) που είναι
συνδεδεμένα στο σύστημά σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν στο αντίστοιχο εικονίδιο υπάρχει κάτω αριστερά ένα κόκκινο βελάκι, η συσκευή
που επιθυμείτε να χρησιμοποιήστε δεν είναι συνδεδεμένη σωστά στον υπολογιστή σας.
Από τη λίστα επιλέγετε τη συσκευή που επιθυμείτε και στον Ορισμό προεπιλογής επιλέγετε και Προεπιλεγμένη Συσκευή και
Προεπιλεγμένη συσκευή επικοινωνίας:

2

Στη συνέχεια, ξανά στην καρτέλα Εγγραφή πατάτε Ιδιότητες και στο παράθυρο που εμφανίζεται, στην καρτέλα Επίπεδα
ρυθμίζετε την ένταση του ήχου και το Microphone Boost και πατάτε ΟΚ για να κλείσετε το παράθυρο Ιδιότητες και ΟΚ για να
κλείσετε το παράθυρο Ήχος:

Για να ελέγξετε τη σωστή λειτουργία του μικροφώνου, πηγαίνετε στο μενού Έναρξη -> Όλα τα Προγράμματα -> Βοηθήματα ->
Ηχογράφηση.
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Στο παράθυρο της Ηχογράφησης πατάμε Έναρξη Εγγραφής, μιλάτε στο μικρόφωνο και στη συνέχεια πατάτε Διακοπή
Εγγραφής. Αποθηκεύετε το αρχείο και το αναπαράγετε για να ελέγξετε ότι ηχογραφήθηκε η φωνή σας:

Χρήσιμες Επισημάνσεις
1.

Είναι σημαντικό να μη εκτελούνται παράλληλα με το BigBlueButton προγράμματα που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο
(κυρίως προγράμματα μεταφοράς αρχείων) και γενικότερα να μην επιβαρύνουμε τη χρήση της CPU και της μνήμης με
εκτέλεση ταυτόχρονα πολλών προγραμμάτων.

2.

Είναι απαραίτητο να μη εκτελούνται παράλληλα με το BigBlueButton προγράμματα που χρησιμοποιούν την κάμερα
και το μικρόφωνο (π.χ. SKYPE).

3.

Ενδείκνυται πρώτα να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις και στη συνέχεια να συνδεόμαστε στο BigBlueButton. Στην
περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποια από τις ρυθμίσεις ενώ έχουμε ήδη συνδεθεί στο BigBlueButton, είναι
καλύτερο να κάνουμε αποσύνδεση και μετά επανασύνδεση ώστε να βεβαιωθούμε ότι η ρύθμιση έγινε σωστά. Σε
κάποιες περιπτώσεις απαιτείται επανεκκίνηση του Mozilla Firefox ή και του υπολογιστή.
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