
 (: در ادوبی کانکت فارسی تایپ کنید

 سالم 

در یکی از رایج ترین سیستم ها وب  ب نباشه مشکل تایپ فارسیدلچس شما از دالیلی که باعث میشه آموزش برای  یکی

 .هست Adobe Connect کنفرانس مجازی یعنی

 .حرف "ی" در ادوبی کانکت به درستی تایپ نمیشه و تعدد حرف ی در جمالت باعث میشه کال جمالت به هم بریزه

 :راه حل موقت

 !فشار بدید رو shift+x تونید کلید های ترکیبیبجای تایپ "ی" می

 :راه حل دائم 

 .گذارم، نصبش کنید و مشکل دیگه حلهباهاتون یک فایل کیبورد فارسی کاستومایز شده به اشتراک می

  .صب کنیددانلود کنید و کافیه اون رو ن اینجا تونید این کیبورد رو ازمی

 

نیاز دارید و یا دوست دارید در جریان   ما اینجا تموم شده اما اگر برای تغییر کیبورد فعلی به این کیبورد راهنمایی کار

 .همراه باشید جزئیات بیشتری باشید تا آخرش با من

 حل ها چطور کار کنند؟این راه

جایگزین کردن ی ها بوسیله  لی نداره و اینجوری باکانکت با "ی" فارسی مشکل داره اما با "ي" عربی مشک  ادوبی

 .روش هایی که بهتون گفتم این مشکل حل میشه

   تغییر کیبورد

 :وسیله کلید ترکیبیبه

کنید و حتما روزی ده بار اینکار را می تونید کیبوردتون رو عوض کنید ومی alt+shift فشار دادن کلید های ترکیبی با

داشتید  شید. نکته اینجاست که شما قبل از این هم یک کیبورد فارسیجا میبهجا از کیبورد فارسی به انگلیسی و بالعکس

 .ادوبی کانکت از کدوم استفاده کنید نه گیج بشید که حین کار باتا کیبورد فارسی دارید که ممک  2و اینجوری 

یک ثانیه کلید شیفت را بزنید دستتون را از  رافشار بدید و بعد از alt برای حل این مشکل برای تغییر کیبورد ابتدا دکمه

دهد نشان می شود کهمیشود و در عین حال پنجره ای باز بینید که کیبورد شما عوض میمی .بر ندارید alt روی دکمه

 کیبورد رو عوض کنید shift مجدد تونید حتی با موس یا فشار دادنکدام کیبورد انتخاب شده، می

 :وسیله موسبه

کیبورد هست رو کلیک کنید تا لیست  یا فا که مربوط به EN تونید از منو پایین ویندوز خودتون آیکونموس می با

 .کیبورد ها براتون نمایش داده بشه
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