
 ««  Adobe Connectدر  Connectingمشکل »» 

  میخواه یرا بررس مشکل ن یمقاله روش رفع ا نیمطرح کرده اند که در ا Adobe Connectدر  Connectingاز مشکل  ییاز کاربران گزارش ها یاریبس

 .کرد

 ماند. یم Loading ای Connectingآنها در حالت  نیکانکت را دارند ، صفحه الگ یادوب  یکه قصد اتصال به کالس مجاز یزمان ممکن است  ناکاربر

 

 :بشرح زیر می باشداتفاق   نیا یچهار مورد از عوامل اصل

 مرورگر باشد. flash player – ریتواند به روز نبودن فلش پل ی م لیدل نیاول .1

اقدام نمائید که فایل ها در سایت  جهت بروز نمودن این موضوع می بایست نسبت به بروز رسانی فلش پلیر بر حسب مرورگر خودتان به آخرین نسخه 

  موسسه از بخش آموزش آنالین در منوی باالی سایت دریافت نمائید.

 از گوگل پلی اقدام نمائید.   Androidاز پلی استور و  IOSنکته: جهت دانلود نسخه موبایل سیستم های 

 

که می بایست نسخه   تواند نسخه استفاده شده نرم افزار باشد   یم یمشکل نیبروز چن یبرا  لیدال نیتر ی از اصل یکیاما  .2

 می باشد را از سایت موسسه از بخش آموزش آنالین در منوی باالی سایت دریافت نمائید.  2020اعالم شده که نسخه 

 از گوگل پلی اقدام نمائید.   Androidاز پلی استور و  IOSموبایل سیستم های  نکته: جهت دانلود نسخه

 

 استفاده از مرورگرهای بروز شده کروم و فایرفاکس:  .3

 جهت دانلود نسخه ویندوزی از طریق سایت موسسه از بخش آموزش آنالین در منوی باالی سایت دریافت نمائید.

 از گوگل پلی اقدام نمائید.   Androidاز پلی استور و  IOSنکته: جهت دانلود نسخه موبایل سیستم های 

 

 در کامپیوترهای رومیزی: ر ریست تنظیمات اینترنت اکسپلور  .4

ک خواهد شد  نکته مهم: با انجام اینکار تمامی صفحاتی که قبال در این مرورگر بازدید شده است، نام کاربری و رمز عبور وارد شده پا

 حتماً قبل از انجام این کار نسبت به یادداشت برداری مطالب خود اقدام نمائید.

  یمیقد ی. در نسخه هادیکن  کی باال سمت راست صفحه کل ی)شکل چرخ دنده( در گوشه  ماتیتنظ کونیآ یاکسپلورر را باز کرده و بر رو  نترنتیا -1

 .دیینما کی کل  Internet Options ی نهیگز ی. هم اکنون رو دیشو Tools یاست تا وارد منو  ازیمرورگر ن نیا

 



 . دیکن کی کل  Reset یدکمه  یشده و سپس رو  Advancedوارد تب  نترنتیا ماتیتنظ یدر داخل پنجره  -2

 
 .دیینما ک یکل Reset یدکمه  یرا فعال کرده و بر رو   Delete personal settings ی نهیگز ک یظاهر شده ت  یدر پنجره  -3

 
اکسپلورر را   نترنتیمرورگر ا کبار یکرده و  ک یکل  Close یدکمه  یرو  ستیبه اتمام برسد. بعد از آن کاف ماتیتنظ ستیر ات یتا عمل دیمنتظر بمان -4

 .دییبسته و دوباره اجرا نما

 

 .دیانجام بده کباریمرحله باال را هر چند وقت   چهار دیکن ی. سع شده است ستیر تنظیماتش مرورگر

 .رفع شده است  شما  مشکل  ادیز اریو به احتمال بس د یکار به اتمام رس خُب،

 

 

   کش مرورگرپاک کردن  .5

 

 باشد.  یمربوط به مرورگر م یها یو کوک cache ای، کش  Adobe Connectدر   Connectingمشکل  گرید ل یاز دال

 

 ر مرورگر اینترنت اکسپلورکش  پاک کردن  -1

 . میاکسپلورر در نظر گرفته ا نترنتیفرض را ا شیقسمت مرورگر پ نیا در

 :میکن  یعمل م ریکار طبق مراحل ز  نیانجام ا یبرا

 

 



 (.دیکن  OKو  دیکن پیرا تا inetcpl.cpl ریز ریمشخص شده در تصو  لدیف در)  .میکن  یرا باز م  Runپنجره   Win+R یبیترک دیبا کل -1- 1

 

Internet Option شود. ی شما باز م ی برا 

 . میکن ی را انتخاب م Delete نهی، گز Browsing historyرفته و از قسمت   General تب سپس به -2-1

 
 

 :دیرا بزن ریز یها  نهیگز کیکه ت م یشو می مطمئن -3-1

 

- Temporary Internet files 

- Cookies and website data 

- History 

- preserve favorite website data 

 

 .دیکن  OKو  دیرا انتخاب کن Delete نهیگز اکنون

 

 پاک کردن کش مرورگر فایرفاکس  -2

 . دیخود را باز کن  رفاکسیابتدا مرورگر فا -

 .دیکن   کیشده کل یگذارنشانه نهیگز یصفحه ، بر رو   یسپس از سمت راست باال -

 
 . دیینما کیکل History نهیگز یباز شده ، بر رو  یسپس از منو -

 



 .دییرا انتخاب نما Clear History،  رفاکسیفا Historyبخش  ش یپس از نما -

 
شده مانند پسورد و ... را به شما    رهیموارد ذخ ریداده خواهد شد که امکان انتخاب پاک کردن کش، سا شی به شما نما ریز ریپنجره همانند تصو -

 پرداخت.  میآن خواه حیخواهد داد . که در ادامه به توض

 
- Time range to clear دیک در نظر دار ی : بازه زمان History  خچهیکش و تار  هیکل دی، اگر در نظر دار دیپاک شود را مشخص کن  

 .دیکن  کیکل Everything یمرورگر حذف گردد بر رو 

- Browsing & Download History دانلود شده  یهال ی فا خچهیو تار  هایگردوب  هی : پاک کردن کل 

- Form & Search History جستجوها  خچهیپر شده و تار  یها: پاک کردن فرم 

- Cookies هاتی سا یهای : جذف تمام کوک 

- Cache هات ی: پاک کردن کش وب سا 

- Active Logins ها تیبه سا نی الگ یشده برا  رهیذخ ی: حذف تمام پسوردها 

- Offline Website Data شوندیداده م  شیو نما رهیذخ  نیکه به صورت آفال ییهاتیشده سا  هریاطالعات ذخ ی: حذف تمام. 

- Site Preferences هات یسا شینما ه یاول مات ی: تنظ 

 

به حذف   رفاکسیکرده تا فا  کی کل Clear Now یمورد نظر را انتخاب کرده و سپس بر رو  یهانهیاز موارد ذکر شده ، گز یبا آگاه بیترت نیبد

History .بپردازد 

 است.  دهیرس  انیبه پا رفاکسیجا آموزش پاک کردن کش فا  نیا در

 

 کردن کش مرورگر کروم پاک -3

 :دیدنبال کن بیرا به ترت ریپاک کردن کش مرورگر کروم، مراحل ز یبرا

 .دیکن  تینسخه موجود آپد نیکروم را به آخر-

 . دیکن کی رابط موجود بوده، کل ییسه نقطه که در بخش باال کونیآ یبرنامه را باز کرده و بر رو -

 
 .دیکن  کیکل  clear browsing dataو سپس  More tools یبر رو -

 



 . دیقرار ده All Timeحالت  یرا بر رو  Time Rangeدر صفحه باز شده،  -

 فعال باشد. Cached images and files نهیگز کی تنها ت دیدقت کن -

 . دیکن کی کل CLEAR DATAرنگ  یدکمه آب یبر رو  -

 
 شود. ی شده در گوگل کروم، حذف م جادیکش ا  یهال یفا یمراحل، تمام  نیا یبا ط -

 

 : دی هم توجه کن ریپاک کردن کش گوگل کروم به نکات ز  یبرا

 . دیخود را هم پاک کن یهای و کوک خچه ی تار یپاک کردن کش، هر از چندگاه نیبهتر است ح-

 . دیده رییرا تغ  Time Range د،یرا حذف کن  یمربوط به زمان خاص یهاکش  دیخواهی که م یدر صورت-

به صورت   توانی بخش م نی. از ادهدی م  هیرا به شما ارا شتر یب یهایبندشده در گروه   رهیذخ یهابه داده  ی، دسترسAdvancedبخش -

 شده اقدام کرد.  ره یذخ یهابه حذف داده  یتریاحرفه 


