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Own voice processing (OVP)  اولین فناوری طراحی شــده 

در دنیاســت که  جهت حل مشــکل پیچش صدای ناشــی از تقویت 

ســمعک، طراحی شــده اســت به ایــن صــورت که ســمعک، صدای 

فرد را شناســایی می کنــد و میزان بهــره را برای صــدای فرد کاهش 

می دهــد درحالــی کــه هیــچ کاهــش بهــره ای را بــرای دیگــر صداهــا 

اعمال نمی کند.

به منظور استفاده از فناوری ovp ، وجود سه شرط الزامی می باشد:

1- سمعک ها از نوع پشت گوشی یا RIC باشند.

)در واقع میکروفن هایی با قابلیت دایرکشنالیتی داشته باشند.(

2- سمعک ها دارای فناوری Ultra HD e2e باشند.

3- سمعک ها به صورت دو گوشی تجویز شده باشند.

توجه:

 Noah توصیــه می شــود کــه بــرای کانکــت کــردن ســمعک ها از -

Link Wireless اســتفاده شود تا بتوانید همزمان با فعال سازی 

OVP، تغییرات اعمال شده را احساس کنید. درصورتی که برایتان 

مقــدور نبود، بــا HI-PRO نیز امکان کانکت شــدن وجود دارد ولی 

بعــد از فعــال ســازی OVP حتمــا ســمعک ها را از کابــل جــدا کنیــد و 

ســمعک ها را روی گوش قرار دهید تا بتوانید تغییرات اعمال شده 

را احساس کنید.

:Connexx در OVP نحوه ی استفاده از

 OVP -2-1 باید بعد از تنظیم اولیه (First Fit)  انجام شود.

3- عالمــت     توضیــح مختصری از OVP و نــکات تجویزی را برای 

شما فراهم می کند.

4- ســمعک ها به صورت هوشــمند میــزان نویز محیط را شناســایی 

می کننــد اگر نویز زمینه وجود داشــته باشــد عالمت دســت نارنجی 

رنگ ظاهر می شــود و چنانچه نویز زمینه کم باشد یک عالمت تیک 

ظاهر می شود که می توانید تست را انجام دهید.
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 :OVP نحوه ی انجام

روی کلیــک  بــا  گرفــت،  قــرار  نظــر  مــد  فــوق  شــرایط  ٓانکــه  از  بعــد 

Start Training تســت شروع می شــود و یک بوق در گوش فرد 

پخش می شود، به محض شنیدن صدای بوق؛ از بیمار می خواهیم 

از عدد بیســت و یک به باال به صورت رسا )نه خیلی بلند نه خیلی 

ٓارام، نــه خیلــی ســریع و نــه خیلی کند( و پشــت ســر هم بشــمارد. 

فــرد بایــد شــمارش را ادامــه دهــد تــا زمانی کــه عالمــت تیک ســبز 

رنــگ ظاهر می شــود و ایــن بدین معناســت که تســت بــا موفقیت 

به اتمام رســیده اســت. فرایند تســت معموال کمتر از 10 ثانیه زمان 

می بــرد. چنانچــه الزم بــود کــه تســت دوبــاره تکرار شــود بــا کلیک 

روی گزینــه ی، Restart نتایــج تســت قبلــی حــذف خواهد شــد و 

می توانید مجددا تست را انجام دهید.

5- با کلیــک روی این ٓایتم، بیمــار را برای فعال ســازی OVP ٓاماده 
می کنید.)طبق توضیحات شکل زیر(

- در مواقعــی کــه بیمــار مشــکل صــدای خــودش را دارد و بــا تغییــر 

حالت های OVP مشــکل حل نشــد، احتمــاال اثر انســداد واقعی رخ 

داده است و در این حالت باید اندازه ی ونت را افزایش داد.

- چنانچــه نویــز زمینــه زیاد باشــد یــا بیمار به صورت رســا و پشــت 

سرهم نشمارد، پیامی به صورت زیر ظاهر می شود:

بیمــار نباید صفحه نمایــش لپ تاپ یا 
کامپیوتر را نگاه کند.

￼ قبل￼از￼شروع...

به بیمارتان بگویید که با شنیدن صدای بوق از عدد بیست و یک به باال به صورت رسا و پشت سرهم بشمارد.

بیمــار بایــد به صــورت مســتقیم روبرو نویز محیط باید به حداقل برسد.
را نــگاه کند و ســر و بــدن را ثابت نگه 

دارد.
صندلــی بیمــار نبایــد زیرســری داشــته 

باشد.

یــا ســطوح  حداقــل یــک متــر از دیــوار 
انعکاس صوت فاصله داشته باشد.
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- در صورتیکه شــرایط تســت به خوبی رعایت شــود، بعــد از انجام 

تست؛ پیامی به صورت زیر ظاهر می شود:

- بعــد از ٓانکــه OVP انجــام شــد و فعــال گردیــد، شــما می توانیــد 

تنظیم OVP را در یکی از حالت های زیر  قرار دهید.

 Activate Own Voice انجام شد تیک OVP بعد از ٓانکه فرایند -

Processing به صورت خودکار فعال می شود و تنظیم OVP روی 

حالت default قــرار می گیرد، حالت default برای اکثر اســتفاده 

کنندگان ایده ٓال است و جز در موارد ضروری نباید تغییر پیدا کند.

- اگر بیمار اظهار دارد که صدایش خیلی ٓارام اســت، بهتر اســت که 

تنظیم OVP در حالت min قرار بگیرد این حالت ممکن است بیشتر 

برای بیمارانی رخ دهد که تجربه ی استفاده از سمعک را داشته اند 

و می خواهنــد صدای خودشــان را بلندتــر بشــنوند. از طرفی دیگر، 

اگــر یک بیمــار تجربه ی اســتفاده از ســمعک نداشــته باشــد و اظهار 

می کنــد که صدایــش خیلی بلند اســت، بهتر اســت تنظیم OVP در 

حالت max قرار بگیرد.

 - با فعال سازی OVP، منحنی ها به شکل زیر ظاهر خواهند شد.

- بعــد از فعالســازی، OVP در همــه ی برنامه هــای ســمعک فعــال 

می شود.


