
 کند؟چقدر دیتا مصرف می Adobe Connect بررسی میزان مصرف اینترنت ادوبی کانکت ؛

پرسشی است که این روزها بسیار مطرح است. چرا  ،(Adobe Connect) میزان مصرف اینترنت ادوبی کانکت

 .تحصیلی آموزش از راه دور شده است که با شیوع کرونا و آغاز سال

 است که میزان مصرف اینترنت یکی از پرسش های متدوال در زمان تصمیم برای راه اندازی ادوبی کانکت این

چه پهنای باندی را باید برای آن در نظر بگیریم؟ در ادامه  ادوبی اکانکت چقدر است؟ و اصوال برای این منظور

شوند.  لصکنند تا به سرور ادوبی کانکت متاستفاده می HTML5 این است که کاربران از این نوشته فرض بر

  در نظر گرفتیم. Adobe Connect 10.8 به عالوه ورژن نرم فزار را

 (Adobe Connect) بررسی میزان مصرف اینترنت ادوبی اکانکت

 کند؟ادوب کانکت چقدر دیتا مصرف می

 Video روی را انتخاب کنید و پس از آن بر Preferences ، گرینه(Meeting) منوی میتینگ الزم است در

 .پهنای باند اینترنت خود انتخاب کنید توانید کیفیت مناسب کالس را متناسب باکلیک کنید. با این کار می

شوید. با این کار خواهید توانست کیفیت  Preferences در زیربرگ Video همانطور که اشاره شد وارد بخش

 را تنظیم کنید. برای مثال اگر آن را در (Shared Screen) اشتراک گذاشته شده صفحه بهتصویر و کیفیت 

آن بیش ترین مصرف  قرار دهید ، بهترین کیفیت تصویر ، اما به تبع HD بر روی Video Quality قسمت

 :پهنای باند را خواهید داشت. به تصاویر زیر دقت کنید

 

 
 

 

 



  میزان مصرف اینترنت ادوبی اکانکت

 

کرده و دو امکان مختلف  های مختلف را بررسیاز شرکت ادوبی حالت (Frank DeRienzo) رینزوفرانک دی

در یک محیط ایزوله توسط  کند. او که بررسی خود رامی در خصوص میزان مصرف اینترنت ادوبی کانکت را معرفی

کیفیت  را بر روی (Video Camera Pod) گوید در صورتی که ویدیو کمرا پاداست، می وایرشارک انجام داده

بود. برای بررسی کیفیت ارتباط خود در  کیلوبیت بر ثانیه خواهد 51مینیمم قرار دهیم، میزان مصرف پهنای باند 

را در قسمت باال سمت چپ تصویر بر روی عالمت سه خط سبز رنگ قرار  گر موستوانید نشانهادوبی کانکت می

 :کنید. مانند شکل زیر دهید و کلیک

 

 
 

  میزان مصرف اینترنت ادوبی اکانکت

از این مقدار خواهد بود و احتماال به  های کاربران کمترر سیستمالبته میزان مصرف اینترنت ادوبی کانکت عمدتا د

های مختلف متفاوت ثانیه خواهد بود. البته این موضوع در کالینت کیلوبیت در 42طور میانگین چیزی حدود 

 بر روی مدیوم آنچه گفتیم در خصوص کمترین کیفیت تصویر و اسکرین است. اگر کیفیت تصویر را است. البته

(Medium) یا استاندارد (Standard) ،خواهد بود. اوضاع متفاوت قرار دهیم 

کیلوبیت بر  140تا  100 ان چیزی بینتحت چنین شرایطی، میزان مصرف اینترنت ادوبی کانکت توسط کاربر

 15الی  10مدنظر داشته باشید که حدود آستانه اعالم شده با  ثانیه خواهد بود. در تمامی این موارد این نکته را

مصرف پهنای باند  میزان (High Quality) اند. در ادامه در حالت کیفیت باالتغیّر گزارش شده کیلوبیت در ثانیه

 HD بود. در نهایت اگر کیفیت تصویر را بر روی کیلوبیت در ثانیه خواهد 400تا  300ی بین ادوبی کانکت چیز



 کیلوبیت در ثانیه گزارش شده 500تا  400اینترنت را خواهید داشت که حدود  قرار دهید، بیشترین میزان مصرف

 است. )اعداد هم برای سرور و هم برای کاربران یکسان است.(

 :مصرف اینترنت ادوبی کانکت به شرح زیر استبه طور خالصه میزان 

 کیلوبیت بر ثانیه 50تا  40 : (Low Quality) کیفیت کم •

 کیلوبیت بر ثانیه 140تا  100 :(Standard Quality) کیفیت استاندارد •

 کیلوبیت بر ثانیه 400تا  300 :(High Quality) کیفیت باال •

 بر ثانیهکیلوبیت  500تا  400 :(HD Quality) کیفیت اچ دی •

وب کم همزمان در میتینگ افزایش پیدا  پردازیم. نخست آنکه اگر تعداد تصاویردر ادامه به ذکر چند نکته مهم می

افزایش خواهد یافت. در نتیجه اگر مثال در حین تدریس هستید و تنها  کند، میزان مصرف اینترنت ادوب کانکت

های خود را همگی وبکم فعالیتی در کالس ندارند، بهتر است جویانکه در حال سخنرانی است و دانش استاد است

  .خاموش کنید تا اینترنت کمتری مصرف شود


