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هایی نثل  های خصظصی اسحتاط ةا نضخشیان اههید ةسیاس صیادی داسد ط ةخط های دطلخی ط صشکد ها، ساصنان دس ةشخی اص صغل

یا  های نعهظلی دس دسد گشفخن حلفن نشاکض حهاس این طعیفه سا ةایذ دس طظل سطص داصخه ةاصنذ. نضکل اسحتاط دائو ةا حلفن

حش ةشقشاس کننذ ط  ای ةهخش ط ةسیاس ساحد حظاننذ این اسحتاط سا ةه صیظى های جذیذ که نی خسخگی ةیط اص حذ اسد. ةا هذسد

اص صشکد الجیخک  H570e ها نیض دچاس اخخالل نضظد هذسد صظد حا اسحتاط ةا ههکاس  ها ةاعث نی ههچنین حک گظصی ةظدن آن

 .دهذ دس اخخیاس صها قشاس نیاسد که کیفید ط ساحخی سا ةا یکذیگش 
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 کیفید ط طشاحی ساخد 

 

صناسیو؛ این کهپانی دس جذیذحشین حالش خظد  هایی ةسیاس کاسةشدی نی ةشنذ الجیخک سا ةا کیفید ةسیاس ةاال ط ساخد اةضاس  

قصذ داسنذ ةه صظسج طظالنی نذج اص  نی طشاحی کنذ کهسعی کشدى حا هذسخی ةسیاس ستک، ساحد ط ةا کیفید سا ةشای کسا

 .آن اسخفادى کننذ. هذسد نظسد ةحث نا نظنظ یا ههان حک گظصی اسد که التخه نذل اسخشیظ هو داسد

 :دط نظع اسد طشاحی صذى ط داسای Voip این هذسد جهد کاس ةا انظاع نشم افضاسهای

 

حش هسخنذ ط ةشای کاسهای نذاطم طشاحی  های نشاکض حهاس نناسث ها جهد اپشاحظسی ط پاسخگظیی این هذسد :حک گظصی
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نذج صیاد اص هذسد اسخفادى  عالطى ةش اینکه اص لحاظ علهی ثاةد صذى، ةا آناسگیشی اص افشادی که ةشای انذ؛ چشا که صذى

کننذ این نخیجه حاصل صذى که اگش یک گظش آصاد ةاصذ ةه طظسی که انسان صذای اطشاف سا نیض ةضنظد، دس کاهط آسیث  نی

 .ةه فشد دس دساص نذج حاثیش قاةل حظجهی خظاهذ داصد

یا کاسهایی که ةیضخش اص یک یا دط حظان ةیضخش جهد گظش کشدن ةه نظصیک  های دط گظصی سا نی ةه طظس کلی هذسد :دط گظصی

 .ساعد نتاصنذ نناسث دانسد

حظانذ خیلی ساحد صها سا نجتظس ةه خشیذ هذسد جذیذ یا  حظان ةضگخشین پاصنه آصیل آن دانسد که نی سیو این هذسد سا نی

ه های اةشیضهی سا ةه کشدنذ که دسطن آن سصخ هایی اسخفادى نی های ساصنذى اص سیو حعهیش ههین دسخگاى کنذ. دس اطایل صشکد

صذ ط ةه دلیل اسخحکام  ههشاى سیو نی پیچیذنذ ط ةه این سطش ةا کضیذى صذن سیو، فضاس ةش سطی حاسهای اةشیضو طاسد نی

دادنذ که ححد هش  حاسهای اةشیضو، سیو ةه ساحخی دچاس قطعی نهی صذ؛ ههچنین یک خاصید اسحجاعی ةه سطکط سیو نی

گضد ط اص پیچ خظسدن سیو جلظگیشی نی کشد. دس این حین ساصنذگان نخظجه صذنذ  ی خظد ةشنی صشایطی دطةاسى ةه حالد اطلیه

حش اص ههه اینکه نصشف کننذى سا طاداس ةه خشیذ  ی ساخد ط نهو که ةاصاس فشطش آنها کو صذى اسد؛ لزا ةه دلیل کو کشدن هضینه

هایی، عهش نفیذی ةشای  سا کهخش کشدنذ ط ةا انجام آصنایطهایی نقذاس آن  نجذد کننذ، اةشیضو سا اص سیو حزف کشدى یا دس نذل

 .کننذ حا سش صنان نقشس صذى عهشش ةه پایان ةشسذ آن حعیین نی

های  های نخخلف ةشای گظصی این هذسد ةسیاس سادى طشاحی صذى ط قیهخی نقشطن ةه صشفه هو دس ایشان داسد. اص لحاظ قاةلید

های ةیضخشی دس اخخیاس داصد  کنذ. ةا این حال ةشای اینکه قاةلید ةه ساحخی ةشطشف نیهای صها سا  ها نیاص  گظیی اپشاحظس  پاسخ

 .خیلی ةیضخش اص این نقذاس ةایذ هشینه کشد

 های حنغیو صذا دکهه
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ةشد. نسلها دس نشاکض حهاس ةشای اینکه  حش ةهشى نی حنغیو صذا نیض ةشای کاسةشی ساحدهای فیضیکی  اص دکهه H570e هذسد

های فیضیکی ةش سطی  حش ةخظان حنغیو کشد، اص دکهه سسذ سا ساحد ةشقشاسی ط قطع حهاس ط ههچنین حنغیو صذایی که ةه گظش نی

 .صظد سیو هذسد اسخفادى نی

های حنغیو صذا اسخفادى  انا سعی کنیذ کهخش اص این دکهه ةشخظسداس اسد های حنغیو صذا ةا اینکه هذسد الجیخک اص دکهه

های حنغیو صذای سطی کیتظسد جهد کو یا صیاد  کنیذ؛ ةشای این ننغظس صذای هذسد سا سطی حذاکثش قشاس دادى ط اص دکهه

دساص نذج آن دس دسد، عالطى ط ةا گشفخن  نذاس الکخشطنیکی صظحی دس این قسهد قشاس داصخه کشدن صذا اسخفادى کنیذ؛چشا که

 .ةش گشم صذن این قسهد، احخهال نفظر سطظةد دسد نیض ةه آن طجظد داسد

های ةشقشاسی ط قطع حهاس اسخفادى  حظان اص دکهه ها سا قطع ط طصل کنیذ، ةه ساحخی نی حش حهاس حال ةشای اینکه ساحد ةا این

 .حظان اص آن اسخفادى کشد که ةشای قطع کشدن نیکشطفظن نیی دیگشی ةش سطی این هذسد قشاس داسد   کنیذ. ههچنین دکهه

 

 :ها هایی ةشای طظالنی کشدن عهش هذسد حظصیه

حظان انجام داد؛  ها اسد. ةشای نقاةله ةا عهش نفیذ این سیو، کاس صیادی نهی ها سیو آن ط نههخشین علد خشاةی هذسدةضسگخشین 

 :کنیو انا نظاسدی هسخنذ که ةه صها پیضنهاد نی

یک نخش ط نیو نشغظب حهیه کنیذ ط یک طشف آن سا ةه پضد کیس طصل کشدى ط طشف  USB دس نظسد این گظصی یک کاةل افضایط

دیگش سا سطی نیض خظد قشاس دهیذ؛ ةه این سطش نی حظانیذ هذسد خظد سا ةه کاةل نظسد نغش طصل کنیذ ط طظل سیو سا افضایط 

های جلظ کیس USB .دادى حا دس هنگام فاصله گشفخن اص سیسخو، سیو کضیذى نضظد ط جذا کشدن گظصی ةه ساحخی انجام گیشد

چظن سیو دس حالد ةذی قشاس نی گیشد ط ةیضخش نظاقع ححد فضاس سنگینی سیو نیض جای نناستی ةشای احصال هذسد نیسخنذ؛ 
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 .قشاس خظاهذ گشفد

ی سیو خظد سا دسخه کشدى ط ةا سیو های نضکی سنگ سطکط داسی که آسیث ةه سطکط سیو نشسانذ یا حخی یک حکه کانظا  اضافه

سیو حظسط صنذلی یا نظاسد دیگش جلظگیشی خظاهیذ  های صنذلی یا کضیذى صذن ةتنذیذ؛ ةه این سطش اص سفخن سیو ةه صیش چشخ

 .کشد

نگزاسیذ سیو هذسد ةه هو پیچیذى صذى یا گشى ةخظسد؛ اگش احساس کشدیذ سیو پیچ خظسدى، دسجهد عکس ط ةه آسانی پیچ آن 

ذى ط احخهال سا آصاد کنیذ ط ةه هیچ عنظان ةا کضیذن سیو پیچ آن سا آصاد نکنیذ؛ چظن الیاف سیو اص داخل ةه هو پیچیذى ص

 .آیذ قطعی یا احصالی ةشای آن پیط نی

 ةلنذگظ ط نیکشطفظن

 

نیکشطفن گظصی هذسد قاةل حنغیو اسد، طاةسخه ةه اینکه هذسد سا ةه کذام طشف گظش خظد قشاس نی دهیذ قاةل  اهشم

سعی کنیذ پس اص حنغیو آن اص ةاال ط پایین کشدن نیکشطفن اجخناب کنیذ؛ صیشا سیهی که ةه نیکشطفن آن نخصل  چشخط اسد.

 .ی صظدنهکن اسد دچاس قطع اسد دس صظسج پایین ط ةاال صذن صیاد
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 جهع ةنذی

 

های فشاطان، اسگظنظنی  حظان ةه کیفید ةاالی پخط صذا، انکاناج ط قاةلید دس نهاید اص نهو حشین خصظصیاج این نذل نی

گظیی، طشاحی صیتا،  اةش قیهد نناسث، حساسید طیژى، فشکانس پاسخنناسث، کیفید ساخد ةسیاس ةاال، اسصش صیاد دس ةش 

 .کیفید ةاالی نظاد نصشفی ط نناسث ةشای گظش دادن طظالنی نذج ةه نظسیقی اصاسى کشد

 نقاط قظج

 کیفد خظب صذای گظصی ط دهنی 

 ستک 

 قاةلید احصال ةه پظسج USB 

 های قیهد نستخا نناسث نستد ةه دیگش گظصی USB 

 های افضاس  ظاى نشمساصگاسی ةا ان Voip 

 نقاط ضعف

 عشیف ةظدن سیو هذسد 
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