
 

 

 

 
 

 ادوب کانکت یکالس مجازدر  ریانتقال بهترصدا و تصو
 

ادٍب کاًکت ؛ اس جولِ  یدر کالس هجاس يیزیاسک زیض ایٍب کن ؛ ٍ  زی؛ تصَ کزٍفَىیه كیصذا اس طز افتيیاًتمال  کِیت کِیت ایلطغ ضذى ٍ 

 .ذیایه صیپ تیاکثز یکِ تزا ثاضذیه یهطکالت

 

 شود؟ یکالس قطع و وصل م یما در اجرا ریتصو ای؛ چرا صدا و  اما

 يیتِ چٌذ هَرد در ح ذیفمط تا ٍ ستیدر کار ً یزادیهطکل ٍ ا چیّ زایکالس هزتثط کزد. س یخزات ایٍ  زادیػٌَاى ا تِ ضَدی هَرد را ًو يیا

 .ذیکالس خَد دلت کٌ یتزگشار

 

 در ادوب کانکت ریصدا و تصو یرفع قطع

 یهختلف لیٍ دال رسذی ًو زًذُیضخص گ ایتِ سزٍر  یّست کِ ارتثاط تِ درست يیا یتِ هؼٌا زیکِ لطغ ٍ ٍصل ضذى صذا ٍ تصَ ذیکٌ دلت

 دارد.

 ذییحاصل فزها ٌاىیاطو ٌتزًتیهطکل اتتذا اس اتصال خَد تِ ا يیػلت ا ذىیفْو یتزا. 

o تا دستَر  هثالping ذیزیتگ ٌگیتِ ضکل هوتذ اس ادرس سزٍرتاى پ. 

o  آهَسشping گزفتي ٌگیپ: 

 یهٌَ اس Start  در تخص جستجَ ػثارتcmd ذیضذُ را تاس کٌ ذایٍ ًزم افشار پ ذیکٌ پیرا تا. 

 رًگ ػثارت :   یهطک  یصفحِ  درLMS.RASAM.AC.IR -t ذیرا تشً ٌتزیٍ ا ذیکٌ پیتا را. 

 طَدیٍ ًزهال هحسَب ه یتاضذ ػاد ِیثاً یلیه ۰۱تا  ۰۱ تیي ارتثاط تا سزٍر چٌاًچِ یضوا تزا ٌگیپ سهاى. 

 

 ذیکٌ تیرا تمَخَد  ٌتزًتیا ذیتَد؛ تا یًارًج ایاگز سرد  .ذیًگاُ کٌ ثاضذیه آًتيتِ  ِیخَد کِ ضث تِ ػالهت تاال سوت راست کالس. 

 تیزیهذ یتزا لذا،  ذیستیتِ سزٍر تزخَردار ً زتاىیتصاٍآپلَد  یتزا یتاًذ کاف یتزلزار تَد؛ احتواال ضوا اس پٌْا یتِ درستهَارد فَق  اگز 

 .نیکاّص دّ یرا کو واىیارسال زیتصاٍ تیفیٍ ک شیتْتز ّست سا یتاًذ هصزف یٍ کاّص پٌْا

 

 ریصدا و تصو تیفیو ک سیکاهش سا

 .نیطَیکاًکت ه یتزًاهِ ادٍت طیکار اتتذا ٍارد هح يیا یتزا 

 ��.ذیرا اًجام دّ زیس واتیتٌظ Adobe connectدر ًزم افشار  سپس 

 .ذیرا تشً  preferences ٌِیگش meetingلسوت  در -۰



 

 

 
 

 .ذیرا تشً Done ٌِیٍ گش ذیػذد تِ سوت چپ حزکت دّ کیٍ ًَار لاتل هطاّذُ را  ذیرا اًتخاب کٌ video ٌِیسپس گش-2

 
 

ٍ در  ذیدّ زییتغ Mediumتِ حالت  standardًَار لاتل هطاّذُ را اس حالت  Screen share ٌِیصفحِ تا اًتخاب گش يیحال در ّو-۰

 .ذیرا تشً Doneاًتْا 



 

 

 
 

 . ذیصذا ّن اًجام دّ یکار را تزا یيّو

 .ذیرا حل کزدُ ا زتاىیٍ اختالل در صذا ٍ تصَ ذیتْثَد دادُ ا یضوا اٍضاع را تِ طَر لاتل تَجْ ةیتزت يیا تِ

 

 

 

 

 

 واحد فناوري اطالعات

 موسسه آموزش عالي رسام


