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

מוצר תיאור
אם גם המחשב עם ועבודה מהירה הקלדה מאפשרת קולי פלט וירטואליות עכבר לחיצת תכונות עם חכמה מסך על מקלדת
.לשמש בחלקים רק או יכולה לא מחשב עכבר או החומרה מקלדת
בתוכנת ,אלקטרוני גיליון בתוכנית ,טקסט עיבוד בתוכנת מדובר אם בין ,יישום כל להקליד כדי - OnScreenKeysב להשתמש ניתן
.אינטרנט בדפדפן או ל"דוא
רבים חלופיים טקל והתקני ראש עכברי ,עין מעקב עם בשילוב או מגע מסך במערכות קרובות לעתים משמש OnScreenKeys
..אחרים
.חופשי באופן ותאמיםמ להיות יכולים עבודה ומהירות של המקלדת גודל כגון יבוא פרמטרי
.קלים יותר הרבה להקליד להפוך אישית וביטויים טקסט מאקרו פקודות
זרות בשפות טקסטים במהירות להקליד גם שניתן כך ,מהירה שפה שינוי מאפשרו שפות  -40מ יותר מכיל OnScreenKeys
.המחשב קול באמצעות ולהדבר
.אחר  SAPIקול לכל חיבור מאפשר וגם המותקנים המערכת בקולות משתמש OnScreenKeys
" "Deluxeבגירסה רק זמין

●
●
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לך רבה תודה
!יקר משתמש
- OnScreenKeys.ב שבחרת רבה תודה
.בשבילך לתפעול קלה ועדיין יעילה תוכנית ליצור כדי יכולתנו כמיטב ניסינו
.מהאתר עדכונים להוריד ניתן .בהתמדה משתפר OnScreenKeys
.שלך הציפיות על עונה שלנו המוצר כי מקווים ואנ

.התוכנה את מנסה בבית כיף הרבה לך מאחל אני

Tom Weber
המוצר הפעלת

.צורך יש התוכנה הפעלת ימים  -60ל ניסיון תקופת לאחר
יופק אשר  InstallationKeyאת גם כמו ,הבא בעמוד למצוא ניתן אשר  ProductKeyאת תצטרך ,התוכנה את להפעיל כדי
.מותקן כבר זה אחרי רק מופעל להיות יכול המוצר כי היא הדבר משמעות .התוכנה  installatingאינדיבודאלי
 OnScreenKeys:את להפעיל כדי הבא באופן המשך
.התוכנה את והפעל במחשב  OnScreenKeysאת התקן

.".כעת להפעילה מעונין אניו התוכנה את רכשתי" באפשרות בחר
".אישור" הלחצן על לחץ מכן לאחר
.המתאימה סטהטק בתיבת  ProductKeyאת הזן ,לאינטרנט מחובר המחשב אם )a

על המופיעות ההוראות את ובצע "לאינטרנט חיבור ללא הפעל" הלחצן על לחץ ,לאינטרנט מחובר המחשב אם )b
.המסך
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שלך PRODUCTKEY
:שלך ProductKey

תקנָה
הַ ָ
.אוטומטי ופןבא תתחיל ההתקנה .המחשב של התקליטורים לכונן אותו הכנס ,בתקליטור נמסר  OnScreenKeysאם
.ידני באופן להתחיל אמור בתקליטור ,אוטומטי באופן מופעלת אינה מהתקליטור ההתקנה אם
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מבוא

בעכבר או החומרה במקלדת להשתמש מסוגלים שאינם אנשים עבור ולתקשורת להקליד עזר כלי היא  OnScreenKeysהתוכנה
.המחשב
המקש אל העכבר סמן את להזיז צריך רק המשתמש .המשתמש עבור אוטומטי עכבר לחצני וגם מקשים תקתוק עושה התוכנה
.מסוים להתעכב זמן פרק לאחר אוטומטי באופן יופעל מכן לאחר אשר הרצוי
עיבוד תוכנת ,לדוגמה( אחר חלון לכל טקסט לשלוח שתוכל כך ,אחרים חלונות של העליון בחלק תמיד מוצג OnScreenKeys
 ').וכו אינטרנט דפדפן ,טקסט
מעבר אפילו להתבצע יכול עכבר קליקים שבו העכבר על לחץ תכונה מספק  "Deluxe" OnScreenKeysובגירסה "לחץ" ב
.למקלדת
הרמקולים ידי על מודפס טקסט להדפיס ניתן שבאמצעותה קולי דיבור אפשרות מספקת  OnScreenKeysשל " "Deluxeגרסת
.בקלות אפשרית  SAPIבתקן עומדים מחשב קולות כל של אינטגרציה .המחשב של

ראשונה התחלה

התוכניות מקבוצת אותו הפעל או ,שלך העבודה בשולחן " "OnScreenKeysהסמל על לחץ ,התוכנה את להפעיל כדי
.ההתחלה בתפריט ""OnScreenKeys
.בהתאם עצמו את מגדירה שלך ® Windowsגרסת של השפה את אוטומטי באופן תזהה התוכנה
על לחיצה ידי על ההגדרות חלון את לפתוח יכול אתה .התצורה בחלון לערוך רבים פרמטרים וכן אחרת שפה לבחור יכול אתה
.המסך על המקלדת על הגדרות כפתור
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סקירה יסודות

והסמן ,פתוח להיות חייב טקסט חלון )הרגילה המחשב מקלדת עם הקלדה בעת כמו בדיוק(  OnScreenKeysעם להקליד כדי
.זה בחלון גלוי להיות צריך המהבהב
.אוטומטי באופן ייפתח טקסט עורך ,התוכנית בתחילת
.אחר טקסט עורך לבחור או התצורה חלון את מציגה זו פונקציה  deactiveייתכן

.קצר לזמן שם אותו ולשמור הרצוי המקש מעל העכבר מצביע את להזיז צריך רק אתה ,המסך על במקלדת מהמקשים לעורר כדי
.מסוים להתעכב זמן לאחר אוטומטי קליק יקבל המפתח
.להתעכב הזמן את לשנות או זה קליק Auto-פונקציית  deactiveייתכן התצורה בחלון

במילה מילה השלמת אוטומטי חיזוי
:מהירה כפולה תמיכה מספק OnScreenKeys
אשר המילה כפתורי  10יוצגו מילות הצעות ,חדשה מילה של הראשונה האות את שהקלדת ברגע :השלים האוטומטי > Word
.לחיצה ידי על להקליד ייתכן
.תוצגנה הבאות ביותר הסבירות המילים , 10אחת מילה שהשלים ברגע :הצעה-הבאה למילה >
כתיבה סגנון התאמת
ומאמצת אותם ההקלדה בעת משפטים חדשות מילים לומד התוכנה ,בנוסף .מחדל כברירת מקיף מילון מספק OnScreenKeys
.שלך הכתיבה סגנון
.מהר יותר אפילו שלך הכתיבה סגנונות להסתגל התוכנה את להפוך כדי לייבא ניתן אישיים ומכתבים מסמכים ,בנוסף

טקסט מאקרו ביטויים
.כפתור על ההלחיצ ידי על לפני שהאחסנה שלמות פסקאות או קצרים משפטים לכתוב יכול אתה
.המעקב בדפי למצוא ניתן זה בנושא נוסף מידע

)" "Deluxeבגירסה רק זמין( מדברים כבר אם
את ,שוב נלחץ מכן לאחר  Enterמקש על אם  Enter.מקש על עיתונות בכל ייאמר הקלדה משפט כל  activedפלט בנאום
.שוב ייאמר האחרון המשפט
.הקלדתה לאחר מיד תידבר מילה שכל כך  OnScreenKeysאת להגדיר תוכל

אוטומטי מוצא
 Windows®.עם אוטומטי באופן לפעול התחיל - OnScreenKeysש ייתכן
".תוספות" בכרטיסייה התצורה בחלון השבתה או להפעלה ניתנת זו אפשרות
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TASTEN AUF DER TASTATUR
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Tasten und Funktionen, die auf der OnScreenKeys-Oberfläche zu
finden sind:

Buchstaben löschen
Löscht den letzten Buchstaben

Wort löschen
Löscht das letzte Wort

Grundeinstellungen
Öffnet das Konfigurationsmenü

Klick-Sperre
Deaktiviert vorübergehend den Autoklick
Durch das Auslösen der Sperre wird die Autoklick-Funktion solange deaktiviert, bis sie durch erneutes Klicken auf diese
Taste wieder aktiviert wird.

Erweiterter Zeichensatz
Zeigt weitere Tasten und Sonderbefehle (z.B. mathematische Zeichen) an

Wort-Shift-Taste
Wechselt die Groß-/ Kleinschreibung des zuletzt geschriebenen Wortes

Wörterbuch-Wechsel/Sprachen-Wechsel
Ändert vorübergehend die Spracheinstellungen
Es wird der Buchstabensatz, die Wortvorhersage und die Stimme auf die neu gewählte Sprache eingestellt. Die
gewünschte Stimme muss zuvor im Konfigurationsmenü der entsprechenden Sprache zugewiesen werden (nur in der
Deluxe-Version möglich).

Stimme vorübergehend ein-/ausschalten

Enter (und Absatz aussprechen)

Feststelltaste / Capslock. Dient der dauerhaften Großschreibung. Ist diese Taste aktiviert, so
wechselt sie ihre Farbe:
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)בלבד גרסה " "Deluxeו "לחץ" זמין( בר MOUSE

באמצעות עכבר לחיצות שתדמה ייתכן ,המחשב של הרגילים העכבר לחצני על בלחיצה בבעיות נתקל אתה אם
OnScreenKeys.
&  Dragאו ימנית לחיצה לחץ ,כפולה לחיצה ,פשוטה בלחיצה . G.ה( לעשות תצטרך לחץ העכבר אילו על לחשוב כדי רגע קחו
). .קליק Drop
),להלן ראה( המתאים העכבר את בחר .כפולה לחיצה לעשות תצטרך ,העבודה שולחן על הקובץ את לפתוח כדי לדוגמה
אוטומטי באופן תיעשה העכבר בלחיצת קצר זמן לאחר .להיעשות צריך בלחיצה שבו המיקום אל העכבר מצביע את ולהעביר
.זה במיקום

:עכבר לחצן בר את פותחת זה כפתור על לחיצה

:עכבר קליק סוג סקירת

)פשוטה בלחיצה( לחץ משמאל

כפולה לחיצה

ימנית לחיצה לחץ

ושחרור גרירה

קרוב העכבר לחצן בר & קליק פונקציות צא
.התצורה בחלון מותאם להיות יכול )' וכו ,רעד סובלנות ,רדיוס ,תנועה סובלנות . G.ה( עכבר לחיצת הפרמטרים
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אוטומטית לחיצה

Da viele Benutzer die Knöpfe der Computermaus nicht niederdrücken können, ist in OnScreenKeys der
sogenannte „Autoklick“ aktiviert:
Bewegt man den Mauszeiger über eine Taste auf der OnScreenKeys-Tastatur und verweilt mit dem
Mauszeiger dort, so färbt sich die Taste langsam in einer bestimmten Farbe ein.

Hat sich die Taste komplett rot eingefärbt, so wird diese Taste automatisch geklickt.

Die Zeit bis zum Autoklick (wie lange die Taste benötigt, um sich einzufärben) sowie die Farben lassen sich im
Konfigurationsmenü frei einstellen.
Standardmäßig funktioniert der Autoklick nur einmal auf einer Taste. Dies dient dazu, ungewollte
Mehrfachausauslösungen zu verhindern.
Der Mauszeiger muss zuerst auf eine andere Taste bewegt werden, damit der Autoklick wieder startet.
Zum Schreiben der Wortes „Hallo“ muss nach dem ersten „L“ der Mauszeiger zuerst kurz auf eine andere
Taste bewegt werden, damit sich die „L“-Taste wieder einfärbt, um diese wiederholt schreiben zu können.
Erfahrene Benutzer können die Mehrfachauslösung jedoch aktivieren. Dafür wird im Konfigurationsmenü bei
„Wiederholte Tastenauslösungen zulassen“ ein Häkchen gesetzt.
Im Konfigurationsmenü sind ebenfalls weitere Einstellungen zur Anschlagsverzögerung und
Wiederholungsgeschwindigkeit verfügbar.
Der Autoklick lässt sich auch komplett ausschalten. In diesem Fall können die Tasten mit einem linken
Mausklick angewählt werden.

Leidet der Benutzer unter Spastiken und drückt deshalb häufig ungewollt die Knöpfe der Computermaus
nieder (und löst so ungewollt Tasten auf der OnScreenKeys-Tastatur aus), so können die Mausknöpfe der
Computermaus auch blockiert werden. In diesem Fall ist nur noch der Autoklick möglich.
Um diese Option zu aktivieren, ist das Häkchen im Konfigurationsfenster bei der Option „Knöpfe der echten
Computermaus blockieren“ zu setzen.
Die Auswahl einer Taste wird mit einem Klang quittiert. Dies lässt sich im Konfigurationsmenü über die Option
„Klänge abspielen“ ein- und ausschalten.
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)בלבד " "Deluxeגרסה( SPEECH OUTPUT

:הבא הכפתור על בלחיצה הדיבור פלט את לבטל  /להפעיל ניתן

:יוצג הבאים מהסמלים אחד הנוכחי למצב בהתאם

מנוטרל קולי פלט

מופעל קולי פלט

שגיאה עקב זמין אינו קולי פלט

.שרכשת בגירסה זמין אינו הקולי הפלט
.מפתח מופעלת להיכנס כאשר הדיבור מנוע את תישלח מודפסת שורה כל ,הופעל הקולי הפלט פונקצית אם
.שוב ייאמר האחרון המשפט את ,שוב נלחץ השבות מפתח אם
.הקלדתה לאחר מיד תידבר מילה שכל כך  OnScreenKeysאת להגדיר תוכל

.התצורה בחלון ישתמש  OnScreenKeysשבו המחשב קול את לבחור ניתן
.שפה לכל אחר קול לבחור יכול אתה ,מרובות בשפות מתקשרים אתם אם
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ביטויים

וכו דואר תובתוכ שלך השם .ז .דואר ,קרובות לעתים ישמש אשר טקסט מודול הוא ביטוי
- OnScreenKeysב משפטים  10עד להגדיר ניתן

:ביטויים הגדרת
".טקסט של מאקרו פקודות" ייההכרטיס על ולחץ התצורה חלון את פתח
.בחירתך פי על טקסט ידי על הטקסט את ולהחליף ,בכך תרצה אם שמו את ושנה ,זמינים הביטויים מרשימת ביטוי בחר
.עתה זה שערך לביטוי מתחת שנמצא "להציל" הלחצן על לחץ ,מכן לאחר
.אחר בביטוי עריכה עם להמשיך תוכל מכן לאחר
.התצורה חלונות של "שמור" הלחצן על לחץ ,יםמיל צירופי לערוך כשתסיים

:ביטויים הקלדת

.הכרטיס תיבת כפתור על לחץ
.המילה כפתורי כעת יופיעו שלך האישיים הביטויים
.שלה שמתחתם הטקסט כתוב שיהיה כדי הכפתורים אחד על לחץ
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 TEXTמאקרו פקודות
.להיכתב יכול פסקאות של אינסופי מספר סטטק המאקרו פונקציית של העזרה ידי על
.שלהם  namingsידי על יותר מאוחר בכתב מראש הטקסט את להפעיל תצטרך כי מומלץ עקבי שמות למתן שיטה

:טקסט מאקרו פקודות יצירת
".טקסט מאקרו פקודות" הכרטיסייה על ולחץ התצורה חלון את פתח
.שנכתב יותר מאוחר להיות שאמור הטקסט את שם להזין מכן ולאחר ,ימין בצד באזור "חדש" כפתור על לחץ
".חָ דָ ׁש" הלחצן על לחץ מכן לאחר
.חדש פסקאות להזין תוכל כעת

:טקסט מאקרו פניית
.במקלדת ) (#שארפ סימן על לחץ
 Shift.מקש על לחץ ,גלוי אינו שארפ הסימן אם
.מילה  10חיזוי מלחצני אחד על מופיע שהוא עד מאקרו טקסט של שם להקליד התחל
.החוצה בכתב מאוחסן הטקסט את לקבל המתאים המילה חיזוי כפתור על לחץ
מכתבים עדיין ישנם ,המילה חיזוי כפתור על מוצגים )) (#שארפ דמות עם להתחיל כל טקסט מאקרו פקודות( טקסט מאקרו פקודות לא אם
.שוב מההתחלה ולהתחיל ,שארפ סימן על לחץ מכן ולאחר ,שוןהרא  Enterמקש על לחץ כזה במקרה .במאגר
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הגדרות

ingabeebene.

https://download.tomwebersoftware.com/update/osk/manuals/OnScreenKeys_manual_10
37.pdf

tom weber software, Konrad-Adenauer-Str. 32, 63073 Offenbach am Main, Germany
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ּבּורה
תַ ְח ָ
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עדכונים
:חדשות תכונות בחינם עדכונים על תקופתיות חדשות מספק זה אתר
https://www.onscreenkeys.com

והצעות ביקורת
 OnScreenKeys.את לשפר כיצד הצעות לך יש אם או שלך הצרכים על עונה אינו שלנו בתוכנה משהו אם לנו תספר אם נשמח
-ל דואל כתוב אנא

mail@tomwebersoftware.com

) 2021) 1.6 (25.05.2021מאי ל נכון( : 1.2ידנית גרסה
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