
های سطح کشور تصمیم گرفتند تا پس از مشکالتی که ویروس کرونا به وجود آورد مسئولین آموزش و پرورش و دانشگاه

ها خللی ها را به صورت مجازی برگزار کنند تا دانش آموزان و دانشجویان در این بازه زمانی در روند تحصیلی آنکالس

ا از برنامه ادوبی کانکت برای رفع این مسئله کمک گرفتند اما استفاده از هوارد نشود، به همین سبب اکثر مدارس و دانشگاه

ها مشکالتی دارد که افراد از همان ابتد با آن درگیر هستند، اگر شما هم جزو افرادی هستید که این برنامه برای فارسی زبان

ید کنو یا دانش آموز از آن استفاده میبرنامه ادوب کانکت را برای برگزاری کالس مجازی انتخاب کرده و به صورت دانشج

 .ایدروبرو شده مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت واداناحتما با 

ما شوید و این مسئله برای شکنید و پس از ارسال شاهده درج اشتباه آن میحتما برایتان پیش آمده که در کالس متنی تایپ می

 .در ادوبی کانکت بپردازیم  کل تایپ فارسیرنج آور است. در این مقاله قصد داریم به رفع مش

  

 .حرف "ی" فارسی است ادوبی کانکتدر برنامه  ریختگی جمالت فارسیهم ترین عامل به مهم

  

  مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت وادانا
  

کنند با مشکالتی های مجازی خود استفاده میدانشجویان دانشگاه آزاد که از برنامه ادوبی کانکت برای شرکت در کالس 

توانند به خوبی متون و نظرات خود را به زبان همچون مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت وادانا روبرو هستند و نمی

، حرف "ی" است. Adobe connect فارسی در این برنامه تایپ کنند. در حقیقت دلیل اصلی این مشکل در نرم افزار

 .خته خواهند شدکلماتی که دارای این حرف هستند به ری

اگرچه این نرم افزار با حرف "ی" در زبان عربی هیچ مشکلی ندارد، اگر بتوانید در این برنامه به هر روشی از ی عربی 

  .استفاده کنید شاهد مشکل خاصی نخواهید شد

  



 

  

 رفع مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت

  

توانید از یک کلید ترکیبی و میانبر در سیستم خود استفاده کنید می ثانیه است، شما 30روش اول: نخستین اقدام رفع خطا در 

 .تا به جای حرف "ی" اعالم شود و مشکل شما را به صورت موقت حل کند

استفاده کنید، در اینجا قادر هستید بدون مشکل حرف ی  shift+x توانید در صورت بروز این مشکل از کلید ترکیبیشما می

 .ریختگی خاصی را مشاهده نکنند را تایپ کنید و به هم

ر توانید دحل در این زمینه تغییر کیبورد شما است که با دانلود یکی از کیبوردهای فارسی میروش دوم: اما بهترین راه

 .محیط ادوبی کانکت از آن استفاده کنید

اینکه برنامه را از حالت فشرده پس از دانلود کیبورد فوق باید آن را در سیستم خود نصب کنید، در این صورت پس از 

را اجرا کنید تا پس از استفاده از برنامه  setup.exe شده و فایلی تحت عنوان Arabic ، وارد پوشه(extract) خارج کردید

 .ادوب کانکت با مشکل قبل روبرو نشوید

  

جعه کرده و آن را مطالعه مرا ایران تحصیلتوانید به مقاله فوق در سایت می فعال کردن میکروفون در ادوب کانکتبرای  

 .کنید

  

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%85%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%81%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%af%d9%88%d8%a8-%da%a9%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%aa/
https://irantahsil.org/


 نحوه تغییر کیبورد برای استفاده از ادوبی کانکت

  

است، احتماال شما  alt+ shift ها برای تغییر کیبورد در این برنامه بکارگیری کلیدهای ترکیبیترین روشیکی از رایج

ب اید. اما پس از نصانگلیسی و بلعکس تغییر داده روزانه بارها این کار را انجام داده باشید و کیبورد خود را از فارسی به

 .کیبورد جدید شاید کار با این کلید ترکیبی مشکل شود زیرا زبان دیگری به این لیست اضافه شده است

 .استفاده کنید alt+ shift به جای کلید ترکیبی Windows + space برای برطرف کردن این مشکل از کلید ترکیبی

ایی برای شما در قسمت راست را بفشارید، پنجره space را بفشارید و نگه دارید و بعد کلید windows اگر ابتدا کلید

توانید کیبوردهای موجود و نصب شده را مشاهده کنید و در اینجا شما به راحتی شود، در این پنجره میمانیتور ظاهر می

 .توانید کیبورد دلخواه خود را انتخاب کنیدمی

توانید با استفاده از موس کیبورد مناسب خود را از سمت راست مانیتور و صفحه ظاهر شده انتخاب زیر میمشابه تصویر 

 .کنید

  

 

  

توانید به میobe.comad برای صحبت در کالس مجازی با استفاده از نسخه وب برنامه ادوبی کانکت به آدرس اینترنتی 

 .اجعه کنیدمر چگونه در کالس مجازی صحبت کنیم؟مقاله 

  

 تایپ فارسی در ادوب کانکت موبایل

  

https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
https://irantahsil.org/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%a8%d8%aa-%da%a9%d9%86%db%8c%d9%85%d8%9f/


کنید در زمان تایپ متن در بخش چت زمانی که با موبایل به برنامه ادوبی کانکت برای شرکت در کالس مجازی استفاده می

 "ی"شوید زیرا همانطور که در کامپیوتر این برنامه با حرف روبروی می با مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت وادانا

 .فارسی مشکل دارد در موبایل هم به همین صورت است

  

 .است برنامه ادوبی کانکتحل مناسب برطرف کردن مشکل چت دانشجویان در راه کیبوردهای جدیداندازی نصب و راه

  

 رفع مشکل بهم ریختگي فونت فارسي در کالس آنالین در گوشی

  

کنند با مشکل تایپ در بخش چت برای ورود به برنامه ادوبی کانکت استفاده می ios کاربرانی که از سیستم عامل اندروید و 

 .شوندهم ریختگی متن خود میایی که دارای حرف "ی" است شاهد بهاین برنامه روبرو هستند و پس از تایپ هر کلمه

ار است که به صورت متاسفانه برای این موضوع روش خاصی موجود نیست زیرا زبان فارسی از کاراکترهایی برخورد

 .آوردپیشفرض در این برنامه مشکالتی پدید می

تواند توانید با استفاده از ی عربی این مشکل را تا حدودی برطرف کنید. اگر کیبور شما ی عربی ندارد میاما می

 .یداستفاده کنهای خود نصب کنید تا در صورت بروز مشکل بتوانید از آن کیبوردهایی عربی دانلود کرده و روی گوشی

  

 .کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطلب

کنند در بخش معموال اکثر دانشجویان و دانش آموزانی که از برنامه ادوب کانکت برای ورود در کالس مجازی استفاده می

توانند به درستی متن و نظرات خود را تایپ روبرو خواهند شد و نمی مشکل تایپ فارسی در ادوب کانکت واداناچت با 

  .ایمثانیه برای چت فارسی در کامپیوتر و موبایل ذکر کرده 30هایی برای رفع خطا در کنند. در ابتدای این مقاله ما روش

ل د تا مشکاگر همچنان با مشکل روبرو هستید، به مطالب گفته شده در همین مقاله مراجعه کرده و مجددا مطالعه و اعمال کنی

 .خود را رفع کنید
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