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 :و تست صدا ميكروفن سازیفعال 

روی عالمددت میکددروفن در قسددمت میددانیف بددایی صددفحه کلیددك کنیددد تددا امکددان   از چددك کددردن تنظیمددات مربددو، بدده صدددا، پددس 

  صحبت کردن در کالس، برایتان فراهم شود.

 

 

 فعال سازی میکروفن و سایر گزینه های مربو، به آن

ت آن در می شوید که جزئیا Audio Setup Wizardوارد  Meetingبرای تست صدا و اطمینان از عملکرد صحیح میکروفن از منوی 

 ادامه توضیح داده می شود. 

 

 و میکروفن تست صدا
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 : ضبط کالس

گزیندده روی  Meetingاز منددوی  (،16تددا  14پددس از چددك کددردن تنظیمددات مربددو، بدده صدددا )راهنمددایی بیشددتر در صددفحه       

Record Meeting همدده فعالیددت هددای انجددام شددده در کددالس بصددورت خودکددار بددرروی سددرور هددای کددالس     کلیددك کنیددد تددا

د. ایددن فددیلم در طددول تددرم در دسددترس دانشددجویان و اسددتاد همددان کددالس قددرار  وشدد ( بصددورت یددك فددیلم ذخیددرهVC)الکترونیکددی

 کند.خواهد داشت. یزم به ذکر است که کلیك مجدد روی همین گزینه عمل ضبط را غیر فعال می

 اساتید الزامی است. ** طبق بخشنامه های دفتر آموزا های آزاد و چند رسانه ای ضبط جلسات از سوی

 

 : پایان کالس

جلسده خاتمده یافتده و ارتبدا، همده      ،  Meetingاز مندوی   End Meetingگزینده  بدا کلیدك بدر روی      پس از پایدان یدافتن کدالس،   

 ( قطع می شود.VCحاضرین با کالس مجازی )

 جلسه را از حالت ضبط شدن خارج کنید. End Meeting** حتما بخاطر داشته باشید قبل از کلیك بر روی گزینه 

 

 خروج از نرم افزار :

بده خدروج از ندرم افدزار داشدتید بددون اینکده سدایر کداربران از کدالس           احتیداج  اگر بنا به هر دلیلدی در حدین اجدرای کدالس مجدازی      

خدود   روی سیسدتم ندرم افدزار را    Meetingاز مندوی   Exit Adobe Connectبدا کلیدك بدر روی گزینده     توانیدد  خدارج شدوند، مدی   

هدای  فعالیدت ادامده  بداز خواهدد ماندد و حاضدرین در کدالس امکدان        VCهمچندان بدر روی سدرور    مجدازی  کدالس   . در اینصورتببندید

 خواهند داشت. خود را
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 Adobe Connect  بخش دوم : راهنمای کار با نرم افزار

 صفحه اصلي :

تمدام امکاندات محدیط کدالس      ،داشدت  ط کدالس مجدازی بده آن دسترسدی خواهیدد     محدی  در این صفحه که بال فاصدله پدس از ورود بده   

 باشد. در تصویر زیر نمای کلی این صفحه نشان داده شده است.مجازی در دسترس می

 

 صفحه اصلی کالس مجازی

 است .همانگونه که در تصویر فوق پیداست، صفحه اصلی کالس مجازی از چهار قسمت اصلی بصورت زیر تشکیل شده 

 ( بخPod )Share  .)جهت نمای  محتواهای مورد نظر استاد به شرکت کنندگان )دانشجویان 

 ( بخPod )Video .جهت نمای  تصویر استاد در کالس 

 ( بخPod )Attendees .جهت نمای  لیست حاضرین در کالس 

 ( بخPod )Chat .جهت ارتبا، نوشتاری بین حاضرین در کالس 

کدالس  ممکدن اسدت برحسدب تنظیمدات اعمدال شدده در سدرور        شدود و  گفتده مدی   Podاصدطال   در  قسدمت هدای فدوق    به **

 ( متفاوت باشند.Virtual Class)مجازی 

 .ه می شودپرداخت ی فوق و سایر قسمت های ضروریهاPod به شر  و بررسی و پس از معرفی منوهای نرم افزار،در ادامه 
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 : Meetingمنوی 

صدرد نظدر    ، لدذا بده بررسدی همدین منوهدا پرداختده و از بررسدی بقیده منوهدا         هدای زیدر نیداز دارندد    تنها به گزینه استادان، در این منو

 .شودمی 

1- Audio Setup Wizard  - جهت بررسی عملکرد صحیح هدست/ اسپیکر و میکروفن 

2- Record Meeting        -  جهت ضبط همه رخدادها در کالس مجازی 

9- End Meeting             - ( جهت پایان دادن به جلسهSession) 

4- Exit Adobe Connect  - جهت خروج از نرم افزار 

Audio Setup Wizard   :    رایاندده خددود در کددالس جهددت بررسددی عملکددرد صددحیح هدسددت / اسددپیکر و میکددروفن متصددل بدده

در پنجددره جدیددد بددر روی دکمدده  خواهددد شددد. هشددکل زیددر نشددان داد هی بددوی ایددن گزیندده کلیددك کنیددد. پنجددره ا، ابتدددا رمجددازی

Next .کلیك کنید 

 

 پنجره تنظیمات صدا )صفحه اول(

کلیددك نمددوده و در صددورت شددنیدن صددای موزیددك از اسددپیکر/ هدسددت و اطمینددان   Play Soundروی دکمدده در پنجدره بعددد  

کلیددك کنیددد، در غیددر اینصددورت تنظیمددات مربددو، بدده خروجددی صدددا را در رایاندده     Nextاز عملکددرد صددحیح آن روی دکمدده  

 خود بررسی کنید.
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 پنجره تنظیمات صدا )صفحه تست پخ  صدا(

باید تنظیمدات مربدو، بده میکدروفن خدود را بررسدی نمائیدد. بددین منظدور بدا کلیدك بدر روی قسدمت مربوطده                در پنجره بعدی، 

د از بددین میکددروفن هددای متصددل بدده سیسددتم )درصددورت وجددود چنددد میکددروفن روی     و انتخدداب میکددروفن مددورد نظددر خددو  

 کلیك کنید. Nextسیستم(، روی دکمه 

 

 پنجره تنظیمات صدا )صفحه انتخاب میکروفن(

اجدازه اسدتفاده ندرم    پنجدره کوچدك دیگدری نمدای  داده خواهدد شدد کده         Recordدر پنجره بعدی بدا کلیدك بدر روی دکمده     

کلیدك کنیدد تدا ضدبط صددا از طریدق میکدروفن آغداز          Allowکندد، در ایدن پنجدره روی دکمده     ا تعیدین مدی  افزار از میکروفن ر

 Playکلیدك کنیدد تدا ضدبط صددا متوقدس شدود سدپس روی دکمده           )مطدابق تصدویر زیدر(    1شدود. سدپس روی دکمده شدماره     

Recording        .صدورت عملکدرد صدحیح روی دکمده      در کلیك نمائیدد تدا صددای ضدبط شدده پخد  شدودNext    کلیدك نمائیدد

 و در غیر اینصورت تنظیمات مربو، به میکروفن را در رایانه خود چك کنید.
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 پنجره تنظیمات صدا )صفحه تست میکروفن(

بده بخد  پایدانی تنظیمدات      Nextو سدپس کلیدك بدر روی دکمده      Test Silenceر پنجدره بعددی بدا کلیدك بدر روی دکمده       د

 رسیم.صدا می

 

 دا )صفحه بررسی صدای محیط(پنجره تنظیمات ص

 در پنجره نهایی این بخ  یك سری اطالعات کلی از وضعیت تنظیمات صدا به شما نمای  داده خواهد شد.
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 ها(نتایج بررسی -پنجره تنظیمات صدا )صفحه پایانی

 

 Record Meeting :             بدرروی سدرور هدای    با کلیدك بدر روی ایدن مندو همده فعالیدت هدای انجدام شدده در کدالس بصدورت خودکدار

( بصورت یدك فدیلم ذخیدره خواهدد شدد. ایدن فدیلم در طدول تدرم در دسدترس دانشدجویان و اسدتاد همدان کدالس               VCکالس مجازی)

 کند.یزم به ذکر است که کلیك مجدد روی همین گزینه عمل ضبط را غیر فعال می قرار خواهد داشت.

 ضبط جلسات از سوی اساتید الزامی است. ای چند رسانه** طبق بخشنامه های دفتر آموزا های آزاد و 

 

End Meeting  :     بدا کدالس   همده حاضدرین   جلسده خاتمده یافتده و ارتبدا،      ،  با کلیك بدر روی ایدن مندو ( مجدازیVC )   قطدع مدی

 شود.

 جلسه را از حالت ضبط شدن خارج کنید. End Meeting** حتما بخاطر داشته باشید قبل از کلیك بر روی گزینه 

 

Exit Adobe Connect :               با کلیك بر روی ایدن گزینده ندرم افدزار روی سیسدتم شدما بسدته خواهدد شدد ولدی کدالس همچندان بدر

، کداربرد ایدن گزینده در زمدانی اسدت کده شدما        باز خواهد ماندد و حاضدرین در کدالس امکدان فعالیدت خواهندد داشدت        VCروی سرور 

 نمائید.( Restartبخواهید سیستم خود را مجددا راه اندازی )

 

 : Layoutsمنوی 

. بدده تشدکیل شدده اسدت    Podدانشدگاه پیدام ندور بصدورت پیشددفره از چهدار       VCهمدانطور کده در ابتددا اشداره شدد ، صددفحه اصدلی       

گفتدده مددی شددود کدده بددر اسدداس نیدداز ، قابددل کددم یددا زیدداد شدددن و نیددز قایددل جابجددایی  Layoutهددا در کنددار هددم Podچیددن  ایددن 

راجدع بده هرکددام از گزینده هدای ایدن قسدمت توضدیحات مختصدری بیدان            جدیدد هسدتند. در زیدر    Layoutهستند و ذخیره در یك 

 شده است.
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Discussion Layout ،  یکی ازLayout فره در کالس مجازی های پی 

 

     Create New Layout  : ایجاد یكLayout .جدید مطابق با نیاز های شما 

هدای مربوطده نمدای  داده    podهدای جداری بدوده و بدا انتخداب هرکددام ،       Layoutایدن قسدمت شدامل لیسدت     قسمت مياني :      

 خواهد شد.

     Manage Layouts  : حذد یا تغییر نامLayout.های موجود 

     Reset Layouts :  بازگردانی تنظیمات مربو، بهLayout.ها به حالت پیشفره 

     Close Layout Bar  : بستنLayout Bar  صفحه(.)قسمت راست 

 

 : Podsمنوی 

مربدو، بده آن گزینده فعدال یدا غیدر        Podدر این منو با فعال نمدودن یدا غیدر فعدال نمدودن عالمدت تیدك کندار هریدك از گزینده هدا            

 .پرداخته می شودها Podهریك از فعال خواهد شد. در زیر به بررسی 

 Share : 

باشدد کده بوسدیله آن یدك محتدوا )شدامل عکدس، مدتن، فایدل          یکی از مهمترین بخ  ها در کدالس مجدازی مدی    podاین 

در تصددویر زیددر  Shareپاورپوینددت، فایددل فلدد  و ...( در کددالس بددرای همدده کدداربران بدده نمددای  در خواهددد آمددد. صددفحه  

 د.شومالحظه می 
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 Shareصفحه 

در کدالس بده نمدای      د حاضدر مدوارد مختلفدی را بدرای افدرا    تدوان  بدا اسدتفاده از ایدن بخد  مدی      همانطور کده گفتده شدد،   

 .به معرفی بیشتر این قسمت پرداخته می شود ادامه در گذاشت.

صددورت شددکل زیددر نشددان داده ه منوهددای ایددن قسددمت بدد، بددا کلیددك بددر روی عالمددت میلدد  کندداری Sharingدر قسددمت 

 شود.می

 

 Shareگزینه های قابل به اشتراك گزاری توسط پاد 

Share My Screen : .با کلیك بر روی این گزینه پنجره ایی بصورت شکل زیر باز خواهد شد 
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 Screen Sharingپنجره 

   بددا انتخدداب گزینددهDesktop  (کددل تصددویر میزکددارdesktop    ،رایاندده شددما، بددرای سددایرین نمددای  داده خواهددد شددد )

 بینید.درست همانند چیزی که خودتان می

   با انتخاب گزیندهApplications   م افزارهدایی کده روی رایانده شدما درحدال اجدرا هسدتند و شدما آنهدا را انتخداب           تنهدا ندر

 کنید ، برای سایرین نمای  داده خواهد شد.می

    با انتخداب گزیندهWindows               تنهدا پنجدره هدای خاصدی از ندرم افزارهدای بداز روی رایانده شدما کده شدما آنهدا را انتخداب

 کنید ، برای سایرین نمای  داده خواهد شد.می

Share Document : .با کلیك بر روی این گزینه پنجره ایی بصورت شکل زیر باز خواهد شد 

 

 Share Documentپنجره 
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ه فدایلی را  ، گزینه های سدمت چدپ هرکددام مربوطده بده سدابقه فایلهدای بدارگزاری شدده در کدالس بدوده و در صدورتیک            ر این پنجرهد

هدا دارای مقددار خواهندد بدود ولدی در اولدین       فایلهدا، یدك یدا چندد مدورد از ایدن گزینده       ، بسته به ندوع و کداربرد   بارگزاری نموده باشید

 .هند داشتاستفاده هیچگونه مقداری نخوا

کلیددك نمددوده و سدپس، از پنجددره بدداز شددده فایددل   Brows My Computerسدت ابتدددا روی دکمدده  ا بدرای بددارگزاری فایددل کددافی 

 مورد نظر خود را انتخاب نمائید.

 باشند.فل  و چند مورد دیگر می ، pdf، در این قسمت شامل فایل پاورپوینتورد قبول ** فایلهای م

 پوینت نشان داده شده است.شده پاور Shareیك نمونه از فایل  زیردر تصویر 

 

 Share(Document)توسط پاد  اشتراك یك فایل

Share WhiteBoard : .با کلیك بر روی این گزینه پنجره ایی بصورت شکل زیر باز خواهد شد 
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 Whiteboardپاد 

بده   Touchpadتوانیدد بدا اسدتفاده از مد،وس ، قلدم ندوری یدا        در وینددوز بدوده و شدما مدی     Paintاین محیط تقریبا مشابه ندرم افدزار   

 شود.همزمان برای دانشجویان نمای  داده میبصورت  Whiteboardمتن نوشته شده در محیط  نوشتن در آن بپردازید.

 Notes       کدالس  همچدون اطالعیده تداخیر در برگدزاری    و قابدل ویدرای     : از این گزینده بدرای قدرار دادن یدك مدتن  ابدت ، 

 شود.استفاده میکالس مجازی  در آزمون یا کوئیز و ... برگزاری
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Pod (Notes) جهت قرار دادن یك متن قابل ویرای  در کالس 

 

 Attendees در  ،: درصددورت فعددال بددودن ایددن گزیندده لیسددت افددراد حاضددر در کددالسpod   مخصددوب بدده خددود نمددای

 شود.داده می

 

 
Pod (Attendees) جهت نمای  لیست افراد حاضر  در کالس 

ایددن آمددوزا بدده معرفددی آنهددا  بددایی آنهددا، در ابتدددایبدددلیل اهمیددت کدده متعددددی قددرار داده شددده ت در ایددن پدداد امکانددا

 یم.پرداخت

 

 Video  بددرای اسددتفاده از ایددن امکددان ،  شددود اسددتفاده مددیدر کددالس و یددا دانشددجویان : جهددت نمددای  تصددویر اسددتاد(

 داشتن وب کم فعال ضروری است(.

 جهت فعال نمودن تصویر خود در کالس بصورت زیر عمل کنید :

 وب کم به رایانه خود ، اطمینان حاصل کنید. ابتدا از اتصال صحیح -1

 ویدئو نسبت به فعال سازی آن اقدام کنید. Podدرصورت عدم وجود  -2
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 کلیك کنید. Start My Webcamروی دکمه  Podاین  یدر وسط صفحه -9

 

 
Pod(Video) جهت نمای  تصویر زنده استاد در کالس 

 

 

 کلیك کنید. Closeروی دکمه  بر سپسو  Allowروی دکمه ابتدا درصورت نمای  صفحه زیر  -4

 

 
 پنجره تنظیمات فل  پلیر

 

بخاطر داشته باشید تا این لحظده فقدط دوربدین فعدال شدده ولدی هدی  یدك از کداربران تصداویر ارسدالی وب کدم              -5

 کلیك کنید. Start Sharingشما را نخواهند دید. جهت ارسال تصویر به سایر کار بران روی دکمه 
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Pod(Video) 

 

 کلیددك کنیددد.  (1)دکمدده شددماره   Stop Sharingبددرای قطددع ارسددال تصددویر بدده کدداربران ، روی دکمدده      -6

( ارسدال تصدویر را بصدورت موقدت     2)دکمده شدماره    Pauseتوانیدد بدا کلیدك بدر روی دکمده      همچنین شما مدی 

 .)در این وضعیت ، سایر کاربران تصویر شما را بصورت یك عکس  ابت خواهند دید( متوقس نمائید

 

 
Pod(Video) 

 

** توجه داشته باشید کده ارسدال مدداوم تصدویر ممکدن اسدت موجدب اشدغال بدی  از انددازه پهندای باندد شدده               

 قطع و وصلی صدا و افت کیفیت کالس را در پی داشته باشد.

 

 

 Chat شوداز این امکان استفاده می : جهت برقراری ارتبا، نوشتاری بین افراد کالس. 

 



 

 (9911)فروردین  رسانه اي دانشگاه پيام نورفتر آموزش هاي آزاد و چند د        21
 
 

 
Pod(Chat) 

 جهت نوشتن مطلب در این قسمت :

 فوق(. ، در تصویر1)شماره  متن مورد نظر خود را در کادر مخصوب وارد نمائید -1

 .کلیك کنید ید یا برروی دکمه ارسالرا فشار ده Enterکلید  -2

  در لیست خود نام فرد موردنظر  بهجهت ارسال یك متن بصورت خصوصی، ابتدا بوسیله م،وسAttendees  9)شماره  ،

 جدیدی در قسمت پائینی tabکلیك کنید. با این کار  Start Private Chatاشاره نموده و سپس روی گزینه  درتصویرفوق(

Pod شود.آن فقط برای شما و فرد مورد نظر نمای  داده میموجود در  چت اضافه خواهد شد. که متن 

 

 

 Files  : توانید از این امکان استفادهمی مستقیم توسط سایر افراد حاضر در کالسکالس و دانلود جهت بارگزاری فایل در  

 کنید

Pod(Files) 

  

1 
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 جهت بارگزاری فایل در کالس بصورت زیر عمل کنید :

. پنجددره ایددی بصددورت شددکل زیددر نمددای  داد  کلیددك کنیددد …Upload Fileابتدددا روی دکمدده ،   Podدر ایددن  -1

 خواهد شد.

کلیددك نمددوده و فایددل مددورد نظددر خددود را انتخدداب  Browse My Computerدر پنجددره زیددر بددر روی دکمدده  -2

 کنید.

 
  Pod(Files) – پنجره انتخاب فایل 

 

 

 Web Links بصددورت  در کددالس : جهددت قددرار دادن آدرس صددفحات اینترنتددیhyper link توانیددد از ایددن امکددان مددی

 استفاده کنید.

 
Pod(Web Links) 

 

 به صورت زیر عمل کنید: Podجهت افزودن یك لینك به این 

 کلیك کنید. Add Linkروی گزینه  Podدرگوشه بای و سمت راست این  -1
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 Pod(Web Links) منوهای

 بصورت توضیحات زیر عمل کنید.در صفحه جدید ،   -2

 

 Pod(Web Links) پنجره افزودن لینك در

 نام سایت مورد نظر خود را تایپ کنید. URL Nameدر قسمت  -1

 آدرس سایت مورد نظر خود را تایپ کنید. URL Pathدر قسمت  -2

 کلیك کنید. OKبر روی دکمه  -9

 

 Poll راد حاضر در کالس استفاده می شود.: جهت برگزاری یك نظر سنجی از اف 

 
Pod(Poll) 
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 برای ایجاد یك نظر سنجی در کالس مجازی ، بصورت زیر عمل کنید :

 ، سؤال مورد نظر خود را تایپ کنید. Questionدر قسمت  -1

، بدده ازای هددر یددك گزیندده از گزیندده هددای پاسددج ، در یددك سددطر جدیددد آن گزیندده را     Answersدر قسددمت  -2

 تایپ کنید.

 کلیك کنید. Openروی دکمه  -9

قددرار داشددته باشددد ، نظددر سددنجی  Multiple Choiceدر تصددویر فددوق( روی گزیندده  4اگددر منددوی کشددویی )شددماره ** 

 نظر سنجی را بصورت زیر خواهند دید. Podتك جوابی بوده و کاربران بصورت 

 

 
 Pod(Web Links)پنجره نمای  نتایج در 

 

قددرار داشددته باشددد ، نظددر    Multiple Answersدر تصددویر فددوق( روی گزیندده   4** اگددر منددوی کشددویی )شددماره   

 نظر سنجی را بصورت زیر خواهند دید. Podجوابی بوده و کاربران  چندسنجی بصورت 

 

 
 Pod(Web Links)پنجره نمای  نتایج در 
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کلیددك کنیددد تددا همدده آرای  View Votesدر صددورت تمایددل بدده دیدددن آرا بصددورت مسددتقیم ، کافیسددت بددر روی دکمدده 

 ارسالی را به تفکیك مشاهده کنید.

 
 Pod(Web Links)پنجره نمای  جرئیات نتایج در 

 

 Q & A از این )اساتید(  و استاد با حاضرین در کالسبرگزاری پرس  و پاسج  ت: جهPod شود.استفاده می 

 
Pod(Q & A) 

 

، پددس از انتخدداب پرسدد  مددورد نظددر ، ابتدددا در کددادر پددایین کلیددك نمددوده پاسددج مناسددب را تایددپ نمائیددد.   Podدر ایددن 

بدده فرسددتنده پاسددج جهددت ارسددال در تصددویر فددوق(  – 1)شددماره  Send Privatelyسددپس بددا کلیددك بددر روی دکمدده  

پاسدج بده    نمدای  هدم پرسد  و هدم    جهدت  در تصدویر فدوق(    – 2)شدماره   Send To Allیدا دکمده    پرسد  مدورد نظدر   

توانیددد بددا کلیددك بددر روی دکمدده  همچنددین ،  شددما مددی ، پاسددج خددود را ارسددال کنیددد.  همدده کدداربران حاضددر در کددالس 

Delete .یك پرس  را حذد نمائید 

جهددت تخصددی  یددك پرسدد  بدده یددك اسددتاد خدداب )در صددورت    Assign To( ، Combo Box** منددوی کشددویی )

 کنیم.از توضیح این قسمت صرد نظر می ،  باشد که بدلیل کاربرد اندك آنچند استادی بودن کالس مجازی( می
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 Move And Resize pods  :    کندد کده   ایدن گزینده تعیدین مدیPod    اشدند یدا خیدر. در    هدا امکدان جابجدایی داشدته ب

هدا انددازه   Podتوانیدد بدا قدرار دادن نشدانگر مد،وس روی لبده هدای        صورت فعال بودن تیدك کندار ایدن گزینده ،  شدما مدی      

 ( آنها را جابجا نمائید.Drag And Dropآنها را تغییر دهید یا اینکه بوسیله گرفتن و رها نمودن )

 :  Audioمنوی 

باشدد کده جهدت اداره آسدانتر کدالس الکترونیکدی از لحدا  امکاندات صدوتی          بده شدر  زیدر مدی    ایدن مندو تنهدا دارای دو امکدان سداده      

 گیرند.مورد استفاده قرار می

 Microphone Rights For Participants : 

 شود. یکجا فعال میمیکروفن، برای همه دانشجویان بصورت استفاده از این گزینه، امکان  کلیك بر رویدرصورت 

 

 Enable Single Speaker Mode  : 

 درصورت کلیك بر روی این گزینه، امکان استفاده از میکروفن، در آن واحد، تنها برای یك نفر فعال خواهد بود.

 

 نصب نرم افزار فارسي ساز صفحه کليد کالس مجازی راهنمایبخش سوم :

 .انجام دهیدمراحل زیر را  Adobe Connect برای نصب کیبورد فارسی و استفاده از فونت فارسی در

 .ابتدا جدیدترین فایل مربو، به نصب کیبورد فارسی را دریافت نمایید 

 .دوبار کلیك نمایید و عملیات نصب را انجام دهید setup فایل را از حالت زیپ خارج کرده و بر روی فایل

 :مراحل زیر را انجام دهید ۷برای تنظیم کیبورد فارسی بر روی ویندوز 

 .بروید Region and Language و سپس به Control Panel  به Start  از منوی-1

 

 
 کلیک نمایید.Change keyboards برروی و بروید Keyboard and language به بخش -9
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 کلیک نماییدAdd شبیه به تصویر زیر بررویText Services and Input Languages در پنجره-9

 
را باز کرده  Keyboardرا بیابید و زیرشاخه (Persianها، زبان پارسی)در لیست زبان -4

 کلیک کنید OKرا تیک بزنید. برروی nikannetwork و Persian و
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کنید، کیبورد فارسی اضافه شده است. برای اعمال تغییرات همانگونه که در تصویر زیر مشاهده می -5
 .نمایید کلیک OK  و یا  Applyبرروی

 

 
 

ویندوز فعال  (Taskbarدر نوار وظیفه) (Language Barدر مرحله قبل، نوار زبان) OKبرروی کلیک از پس بالفاصله ●

 شودمی
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 را انتخاب کنید Nikannetworkبعد از انتخاب بر روی عالمت کیبورد کنار زبان فارسی کلیک نمایید و
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