حل مشکل قطع و وصل شدن صدا و تصویر از طریق مدیریت پهنای باند اینترنت

ا نجام مدیریت پهنای باند یکی از ضروری ترین کارها قبل از برگزاری جلسات آنالین می باشد .در واقع در این بخش با توجه
به پهنای باند و سرعت آپلودی که در اختیار دارید تصمیم میگیرید که ویدیو ها را با چه کیفیتی به سرور ارسال نمایید.
نکته :چنانچه در سرعت آپلود محدودیت داشته باشید قطعا برگزاری کالس آنالین با کندی و قطع و وصل شدن صدا همراه
خواهد بود.
چرا صدا و یا تصویر شما در اجرای کالس قطع و وصل میشود؟
پاسخ :قطع و وصل شدن صدا و تصویر به معنای این هست که ارتباط به درستی بین سرور و استاد و یا سرور و شاگردان
برقرار نمی شود که دالیل مختلفی دارد.
برای فهمیدن علت این مشکل ابتدا از اتصال خود به اینترنت اطمینان حاصل فرمایید .اگر اتصاالت به درستی برقرار بود
احتماال شما از پهنای باند کافی برای آپلود تصاویرتان به سرور برخوردار نیستید .لذا برای مدیریت و کاهش پهنای باند
مصرفی بهتر هست اندازه (سایز) و کیفیت تصاویر ارسالی را کمی کاهش دهید.
برای این کار ابتدا وارد محیط برنامه ادوبی کانکت شوید:
 -1پس از ورود از قسمت  meetingگزینه  preferencesرا انتخاب کنید.

در محیط  preferencesبا دو گزینه ی  Videoو  Screen Shareمشخص می کنید که سرور تا سقف چه کیفیتی مجاز
هست ویدیو های وب کم و دسکتاپ را از شما تحویل بگیرد .هرچقدر این میزان کمتر انتخاب شود پهنای باند کمتری از شما
اشغال می شود.

 -2سپس گزینه  videoرا مطابق تصویر زیر انتخاب کرده و نوار قابل مشاهده را یک عدد به سمت چپ حرکت دهید و
سپس گزینه  Doneرا بزنید.

با انجام این مراحل شما می توانید در کنار ارسال تصاویر وب کم و دسکتاپ ،همیشه به میزان مورد نیاز اینترنت آزاد داشته
باشید تا اطالعات دیگر نظیر صدا به راحتی عبور کند.

 -3حال در همین صفحه با انتخاب گزینه  Screen shareنوار قابل مشاهده را مشابه تصویر زیر از حالت  standardبه
حالت  Mediumتغییر داده و در انتها  Doneرا بزنید.

