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Windows XP ® / Windows Vista ® / Windows 7 ® / Windows 8 ® / Windows 10 ®

Məhsul Qrupu
Virtual siçan basın xüsusiyyətləri və nitq çıxışı ilə Bu smart on-ekran klaviatura sürətli yazaraq və hardware
klaviatura və ya kompüter siçan və ya yalnız hissələri istifadə edilə bilməz, hətta kompüter ilə iş imkan verir.
OnScreenKeys, hər hansı bir proqrama yazmaq, mətn emal proqramı, elektron tablo proqramı, e-poçt proqramı
və ya internet brauzerini daxil etmək üçün istifadə edilə bilər.
OnScreenKeys tez-tez toxunma ekranlı sistemlərdə və ya göz izci, baş siçanlar və bir çox başqa alternativ giriş
cihazı ilə birlikdə istifadə olunur..
Belə klaviatura ölçüsü və iş sürəti Import parametrləri sərbəst düzəlişlər edilə bilər.
Mətn makro və xüsusi ifadələr daha asan yazaraq etmək.
OnScreenKeys 40-dan çox dildən ibarətdir və tez xarici dillərdə dəyişən mətnlər tez bir zamanda yazıla və
kompüter səsləri ilə danışa biləcək şəkildə tez dəyişməyə imkan verir.
OnScreenKeys quraşdırılmış sistem səslərindən istifadə edir və hər hansı digər SAPI səsinə qoşulmağa imkan
verir.
Yalnız "Deluxe" versiyasında mövcuddur

ÇOX SAĞ OL
Hörmətli istifadəçi!
OnScreenKeys seçdiyiniz üçün çox sağ olun.
Biz sizin üçün effektiv və fəaliyyət üçün hələ asan proqram yaratmaq üçün bizim çox yaxşı çalışdıq.
OnScreenKeys daim təkmilləşdirilmişdir. Updates bizim web yükləmək olar.
Biz məhsul gözləntiləri cavab ümid edirik.

Mən proqram çalışır siz çox fun arzulayıram.

Tom Weber
MƏHSUL aktivasiya

Proqram Aktivləşdirmə 60 gün sınaq müddəti sonra lazımdır.
Proqram aktivləşdirmək üçün növbəti səhifə, eləcə də proqram installating fərdi yaradılan InstallationKey bilər
ProductKey lazımdır. Bu yüklü sonra məhsul yalnız aktivləşdirilə bilər deməkdir.
OnScreenKeys aktivləşdirmək üçün aşağıdakı kimi davam edin:
Bilgisayarınıza OnScreenKeys bərpa edin və proqramı başladın.

"Mən proqram alınmış və indi onu aktivləşdirmək üçün istəyirəm." seçimini seçin.
Daha sonra "Tamam" düyməsini basın.
a) Kompüteriniz internetə qoşulduqda, müvafiq mətn qutusuna ProductKey daxil edin.

b) Kompüteriniz internetə qoşulduqda, "Internet bağlantısı olmadan aktivləşdir" düyməsini basın və
ekrandakı təlimatları izləyin.

SİZİN PRODUCTKEY
Sizin ProductKey edir:

Quraşdırma
Bir kompüterdə OnScreenKeys təslim olunduqda, kompüterinizin CD-ROM sürücüsünə qoyun.
Quraşdırma avtomatik olaraq başlayacaq.
CD-dən quraşdırma avtomatik olaraq başlamasa, CD-də osk_setup_dvd.exe əl ilə başlamalıdır.

GİRİŞ

Proqram OnScreenKeys ümumi hardware klaviatura və ya kompüter siçanını istifadə edə bilməyən insanlar
üçün yazma və kommunikasiya vasitələridir.
Proqram istifadəçi üçün avtomatik düymələri və mouse düymələri tıklayarak edir. Istifadəçi sadəcə sonra
müəyyən bir əbədi zaman sonra avtomatik olaraq səbəb olacaq istənilən düyməyə siçan pointer hərəkət etmək
lazımdır.
Hər hansı digər bir pəncərə (məsələn, mətn emal proqramı, internet brauzeri və s.) Mətn göndərə bilməsi üçün,
həmişə digər pəncərələrin üstündə OnScreenKeys göstərilir.
"Kliklə" və "Deluxe" versiyasında OnScreenKeys fare tıklamalarının klaviatura kənarında da həyata keçirilə
biləcəyi bir siçan vurma xüsusiyyətini təmin edir.
OnScreenKeys "Deluxe" versiyası, kompüterin hoparlörleri tərəfindən yazılmış mətnin verilə biləcəyi bir
kompüter səsli çıxış variantını təmin edir. SAPI standart uyğun hər hansı bir kompüter səsləri Integration
asanlıqla mümkündür.

FIRST START

Proqramı başlatmaq üçün masaüstünüzdeki "OnScreenKeys" simgesini basın və ya başlanğıc menyusunda
"OnScreenKeys" proqram qrupundan çağırın.
Proqram avtomatik olaraq Windows versiyası dil aşkar və müvafiq olaraq özü yapılandırır edəcək.
Siz konfiqurasiya pəncərə fərqli dil, eləcə də edit çox parametrləri seçə bilərsiniz. Siz ekranda klaviatura Ayarlar
'düyməsinə tıklayarak Configuration pəncərə aça bilər.

BASICS XÜLASƏ

OnScreenKeys (normal kompüter klaviaturası ilə yazarkən olduğu kimi) yazmaq üçün bir mətn pəncərəsi açıq
olmalıdır və yanıb sönən kursorun həmin pəncərədə görünməsi lazımdır.
Proqram əvvəlində, bir mətn redaktoru avtomatik olaraq açılacaq.
Siz Konfiqurasiya Window bu funksiyanı deactive və ya digər mətn redaktoru seçə bilərsiniz.

Ekranda klaviatura düymələri tetiklemek üçün, sadəcə istədiyiniz əsas üzərində mouse pointer hərəkət və bir
az müddət orada saxlamaq lazımdır. əsas avtomatik müəyyən əbədi zaman sonra tıklayan olunacaq.
Konfiqurasiya pəncərə siz bu avtomatik klik funksiyası deactive ya əbədi vaxt dəyişə bilər.

Word avtomatik tamamlama və söz proqnozlaşdırılması
OnScreenKeys cüt sürətli tipli dəstək verir:
> Word Auto-başa: Kimi tezliklə yeni bir sözü ilk məktub tipli kimi, söz təkliflər bir klik ilə yazın bilər 10 söz
düymələri nümayiş olunacaq.
> Next-Word-Təklif: Kimi tezliklə bir söz başa kimi, 10 ən ehtimal növbəti sözləri göstərilir.
Yazı Style adaptasiya
OnScreenKeys default olaraq hərtərəfli bir lüğət təqdim edir. Əgər siz onları yazın və yazı üslubu qəbul kimi
Bundan əlavə, proqram təminatı, yeni sözlər və cümlələr öyrənir.
Bundan əlavə, şəxsi sənədlər və məktublar proqram hətta sürətli yazı üslub uyğunlaşmaq etmək üçün idxal edilə bilər.

Söz və Text Macros
Siz düyməsinə klik ilə əvvəl saxlanılır qısa ifadələr və ya bütün bəndlərə yaza bilərsiniz.
Bu mövzu haqqında daha ətraflı məlumat təqib pages tapa bilərsiniz.

Danışıq (yalnız "Deluxe" versiyasında)
Actived çıxış çıxış hər tipli cümlə daxil edin əsas bir mətbuat danışıq olacaq. Enter düyməsini sonra yenidən
bərk halda, son cümlə bir daha danışıq olacaq.
OnScreenKeys hər bir sözü yazıldıqdan dərhal danışmaq üçün konfiqurasiya edə bilərsiniz.

Avtomatik işə salma
Windows® ilə avtomatik olaraq OnScreenKeys aça bilərsiniz.
Bu seçim "Əlavələr" sekmesindeki Konfiqurasiya Pəncərəsində aktivləşdirilə və ya silinə bilər.

Hardware klaviatura fərqlər

Bu normal hardware kompüter klaviatura aşkar etmək deyil düymələri və funksiyaları haqqında ümumi edir:

Açar sil
Son düyməsini siler

Word sil
Son sözü siler

Əsas Settings
Konfiqurasiya pəncərə açır

Basın Pause
Müvəqqəti Auto-basın aradan bırakır
Eyni düyməsini bir klik ilə yenidən aktiv olunur qədər kilidi tetiklemesini tərəfindən, Auto-Click funksiyası durdurulmuş
olacaq.

Genişləndirilmiş Keys
Daha düymələri (e. g. riyaziyyat düymələri) və xüsusi əmrləri göstərir

Word Shift Key
Keçən tipli söz-nin işi dəyişikliklər

Sözlük / Dil dəyişdirin
Müvəqqəti dil dəyişir
Müvafiq düymələr, lüğət və kompüter səsləri yeni seçilmiş dilə uyğun olaraq müəyyən edilir.

Müvəqqəti olaraq Disable / Enabled Speech Output

Daxil edin (və son cümlə danışmaq)

MOUSE BAR ("Klik" və "Deluxe" versiyalarında mövcuddur)

Normal kompüter siçanlarının düymələrini basaraq probleminiz varsa, siçan tıklamalarını OnScreenKeys ilə
təqlid edə bilərsiniz.
Siçan etmək lazımdır basın haqqında düşünmək üçün zaman ayırın (e. g. sadə klik, cüt basın, sağ basın və ya
Drag & Drop basın)..
Masa üstü bir fayl açmaq üçün, misal üçün, bir cüt basın etmək lazımdır. müvafiq siçan klik (aşağıda bax) seçin
və basın edilməli yeri siçan pointer hərəkət. Qısa sonra mouse klik avtomatik ki, yeri edilə edəcək.

Bu düyməsini bir klik Mouse Button Bar açır:

Mouse klik növü Baxış:

Sol Click (sadə basın)

Cüt basın

Sağ klikləyin

Sürükle və Bırak

Klik funksiyaları & yaxın siçan düyməsini bar çıxın
Siçan klik parametrləri (e. g. hərəkət tolerantlıq, radius, tremor tolerantlıq və s) konfiqurasiya pəncərə düzəlişlər edilə bilər.

SPEECH ÇIXIŞI (yalnız "Deluxe" versiyası)

Çıxış çıxışını aşağıdakı düyməyə basaraq aktivləşdirmək / ləğv etmək olar:

Mövcud vəziyyəti aşağıdakı nişanlar bir asılı olaraq nümayiş olunacaq:

Speech çıxış ləğv

Speech çıxış aktiv

Mövcud deyil səbəbiylə səhv nitqi çıxış

Səs output satın versiyası mövcud deyil.
Çıxış çıxış funksiyası aktiv olarsa the key səbəb daxil zaman, hər yazdığınız line çıxış mühərrik göndəriləcək.
Return əsas yenidən bərk halda, son cümlə yenidən danışıq olacaq.
OnScreenKeys hər bir sözü yazıldıqdan dərhal danışmaq üçün konfiqurasiya edə bilərsiniz.

Istifadə edəcək olan kompüter səsləri OnScreenKeys konfiqurasiya pəncərəsində seçilə bilər.
Siz çox dildə ünsiyyət, siz hər dil üçün müxtəlif səs seçə bilərsiniz.

IFADƏLƏR

A söz tez-tez istifadə olunacaq mətn modul, e. g. s öz adı və poçt ünvanı,
OnScreenKeys -da 10-a qədər söz qurula bilər

Ifadələr qurulması:
Konfiqurasiya Pəncərəsini açın və "Mətn Makroları" sekmesini basın.
Mövcud söz siyahıdan bir söz seçin istədiyiniz əgər, adını dəyişmək, və seçdiyiniz bir mətn mətn əvəz.
Daha sonra, redaktə edilmiş sözün altındakı "Yadda saxla" düyməsini basın.
Daha sonra başqa bir söz redaktə ilə davam edə bilər.
Sözləri redaktə edərkən konfiqurasiya pəncərələrini "Saxla" düyməsini basın.

Ifadələr yazaraq:

Kart qutusu düyməsini basın.
Sizin xüsusi ifadələr indi söz düymələri görünür.
Onun əsas mətn yazılı etmək üçün düymələri birini basın.

Mətn makro
Mətn makro funksiyası köməyi ilə bəndlərin sonsuz sayda yazıla bilər.
Onların namings sonra əvvəlcədən yazılı mətn ibadət etmək lazımdır, çünki A ardıcıl adlandırma sxemi tövsiyə olunur.

Mətn makro yaradılması:
Konfiqurasiya Pəncərəsini açın və "Mətn makroları" sekmesini basın.
Sağdakı sahədə "Yeni" düyməsini basın, daha sonra bir ad və sonra yazılacaq mətni daxil edin.
Daha sonra "Yeni" düyməsini basın.
İndi yeni bəndlərə daxil ola bilər.

Text makro Invoking:
Klaviatura Sharp Bürc (#) basın.
Sharp əlaməti görünən deyil, Shift düyməsini basın.
10 söz proqnozlaşdırılması düymələri biri göstərir qədər bir mətn makro adını yazaraq başlayın.
Saxlanılan mətn yazılı üçün müvafiq söz proqnozlaşdırılması düyməsini basın.
Heç bir mətn makro söz proqnozlaşdırılması düyməsinə göstərilir (mətn makro bütün Sharp xarakteri ilə (#) başlayacaq)
varsa, hələ bufer məktublar var. Belə olan halda, sonra ilk əsas Enter basın Sharp işarəsi basın və daha əvvəldən başlamaq.

GÜNCELLEME
Bu veb pulsuz yenilikləri və yeni funksiyalar haqqında dövri xəbər verir:
https://www.onscreenkeys.com

Tənqid və təkliflər
Proqramımızla bağlı bir şey sizin ehtiyaclarınızı mükəmməl şəkildə yerinə yetirmədikdə və ya OnScreenKeys
yaxşılaşdırmaq üçün hər hansı bir təklifiniz varsa, bizə məlumat verərdiniz.
Bir e-poçt yazın

mail@tomwebersoftware.com
DƏSTƏK

Məsləhətçi / distribyutor:
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