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

தனாபி் பு விக் கந்
மணத் ிக் சு்டி கிநிக் அண் சங் கந் ண் றுண் பச்சு மபநிபைடு இ்ட ஸ்ணா்் திரபே்
விரச்ரக விரபா ட்ச்சு ண் றுண் ப்மாருந் விரச் ரக அ் து
கஞிி சு்டி அ் து ண்டுபண குதிகநி் த்டுட்ட படிதாது கூ கஞிி
பபர அனுணதிக்கிது.
OnScreenKeys எ்ட த்ாடுண் ட்ச்சு மசத் தாண் , அது ரு உர மசதாக்க
மண்மாருந் , ரு விிடாந் ி் , ரு ப்ஜ் ச் மண்மாருந் அ் து ரு
இரஞத உாவி.
OnScreenKeys அடிக்கடி மடாடுதிர அரண் புகநி் அ் து கஞ் டணறிட் , டர
பெடுட் கந் ண் றுண்  ணா் று உந் நீடு
் சாடங் களு் இரஞ்து
த்டுட்ட் டுகிது..
விரச்ரக அநவு ண் றுண் பபர பபகண் பா் இக்குணதி அநவுருக்கந்
சுட்திணாக சி மசத் த படிபண் .
உர பணக்பாக்கந் ண் றுண் டி்் மசா் மா்கரந பகவுண் எநிடாக ட்ச்சு
மசத் த.
OnScreenKeys 40 க்குண் பண் ் மணாழிகநிலுண் , விரபா மணாழி ணா் ட்தி் குண்
அனுணதிக்கிது, இடா் மபநிா்டு மணாழி த் கந் விரவி் ட்ச்சு
மசத் த்்டு கஞிி கு் பெண் பச்டுண் .
OnScreenKeys ிறுப் ் கஞிி கு் கரந் த்டுட்துகிது பணலுண் பபறு எ்ட
SAPI கு் இரஞ்ரபண் அனுணதிக்கிது.
"டீக்ஸ்" தி்பி் ண்டுபண கிரக்குண்

்றி
அ்ப த்!
OnScreenKeys ஐ பட்்மடடு்ட் கு பகவுண் ்றி.
ாங் கந் உங் களுக்கு ரு தனுந் ந ண் றுண் மசத்  இ்னுண் எநிடாக தி்ட்ரட
உருபாக்க எங் கந் பகவுண் சி்ட பத் சி.
OnScreenKeys டி்டிதாக பணண் டுட்ட்்டுந் நது. பணண் டுட்ட் கந் எங் கந்
பரட்டநட்தி் இரு்து திவிக்கண் மசத் து மகாந் நாண் .
எங் கந் டதாி்பு உங் கந் எதி்ா்்புகரந பூ்ட்தி எ்று ண் புகிப் .
ா் மண்மாருந் பத் சி ீ ங் கந் பகவுண் பபடிக்ரகதாக விருண் புகிப் .

Tom Weber
தனாபி் பு சென் டுத்துந்

60 ா்கந் பசாடர காண் மண்மாருந் மசத் டுட்தித பி் அபசிதண் .
மண்மாருந் மசத் டுட்ட , ீ ங் கந் அடுட்ட க்கண் அட்து் மண்மாருந்
installating டிட்டிதாக உருபாக்க் டுண் எ்ட InstallationKey காஞாண் இது ProductKey
பபஞ்டுண் . இது ிறுப்் பி்் டதாி் பு ண்டுபண மசத் டுட்ட்டுகிது
படிபண் எ்று அ்ட்டண் .
OnScreenKeys ஐ மசதாக்க பி்பருணாறு மடாவுண் :
உங் கந் கஞிிபே் OnScreenKeys ிறுபவுண் , மண்மாருரநட் மடாங் கவுண் .
விரு்ட்ரட "ா் சந்சாரு் யாங் கின இ் பாது அதத
சென் டுத்த பயண்டுந் ." பட்்மடடுக்கவுண் .
பி்் "ெபி" மாட்டார கிநிக் மசத் தவுண் .
a) உங் கந் கஞிி இரஞதட்து் இரஞக்க்்டிரு்டா் , உங் கந்
ProductKey ஐ அட் கா உர்ம்டிபே் உந் நிவுண் .
b) உங் கந் கஞிி இரஞதட்து் இரஞக்க்்டிரு்டா் , "இதணன
இதண் பு இ் ாந் சென் டுத்தவுந் " மாட்டாரக் கிநிக் மசத் து,
திரபே் உந் ந பழிபரகரந் பி்் வுண் .

உங் க் PRODUCTKEY
உங் கந் ProductKey ஆகுண் :

ிறுய்
சிடிவி் OnScreenKeys பனங் க்்ா் , உங் கந் கஞிிபே் CD-ROM டிரவி்
ரபக்கவுண் . ிறுப் டாாகபப மடாங் குண் .
குறுப்டு ிறுப் டாாகபப மடாங் கவி் ர எ்ா் , குறுப்டி்
osk_setup_dvd.exe ரகபரதாக மடாங் க்  பபஞ்டுண் .

அறிமுகந்

மண்மாருந் OnScreenKeys மாதுபா ப்மாருந் விரச் ரக அ் து கஞிி
சு்டி த்டுட்ட படிதாடப்களுக்கு ரு ட்ச்சு ண் றுண் மடா்பு எத் ்ஸ் ஆகுண் .
மண்மாருந் த் டாாகபப விரசகந் ண் றுண் சு்டி மாட்டா்கந் கிநிக்
மசத் கிது. த் மபறுணப ரு குறி்பி் டங் குபா்கந் பட்தி் டாாகபப
தூஞ்டுபடாக இருக்க பபஞ்டுண் இது விருண் பித பக்கித சு்டிரத க்ட்ட பபஞ்டுண் .
OnScreenKeys எ்மாழுதுண் ண்  சாநங் கநி் பண் கா்்டுண் , இட்பெண்
ீ ங் கந் பபறு எ்ட சாநட்தி் குண் உர அனு் ாண் (ரு உர மசதாக்க
மண்மாருந் , இரஞத உாவி, படலிதரப).
"கிநிக்" ண் றுண் "டீக்ஸ்" தி்பி் OnScreenKeys விரச் ரகக்கு அ் ா் சு்டி
கிநிக் மசத் த்ாண் .
OnScreenKeys இ் "டீக்ஸ்" தி்பு கஞிிபே் கு் பச்சு விரு்ட்ரட
பனங் குகிது, இட் பெண் ட்ச்சு மசத் த் ் உர, கஞிிபே்
லிமருக்கிகநா் மபநிபைடு படிபண் . SAPI க்கு ட ிதணங் களுக்கு இஞங் கி எ்று
எ்ட கஞிி கு் கந் ருங் கிரஞ்பு எநிடாக படிபண் .

முத் சதாடங் க

மண்மாருரநட் மடாங் க, உங் கந் மஸ்க்ா் பி் "OnScreenKeys" எ் ஐகாரக்
கிநிக் மசத் தவுண் அ் து மடாக்க மணனுவி் "OnScreenKeys" ி் குழுவி் இரு்து
அரனக்கவுண் .
மண்மாருந் டாாகபப உங் கந் விஞ்பாஸ் தி் பு மணாழிரதக் கஞ்றித
அட்டி ட்ர க்ரணக்கிது பபஞ்டுண் .
ீ ங் கந் க்ரண்பு சாநட்தி் பபறு மணாழி திருட்டவுண்  காஞிகந் பட்வு
மசத் தாண் . ீ ங் கந் திரபே் விரச் ரக அரண் புகந் மாட்டார கிநிக்
மசத் பட் பெண் க்ரண்பு ்் தி்து இருக்காண் .

அடி் தடக் கண்பணாட்டந்

OnScreenKeys உ் ட்ச்சு மசத் த (சாடாஞ கஞிி விரச் ரக் ட்ச்சு
மசத் பண் பாது) ரு உர சாநண் திக்க் பபஞ்டுண் , பணலுண் அ்ட சாநட்தி்
நிருண் க்ச் காஞ் பபஞ்டுண் .
தி்ண் ஆண் ட்தி் ரு உர ஆசிித் டாாக தி்து விடுண் .
ீ ங் கந் க்ரண் பு ்் இ்ட மசத் ாடு deactive அ் து பபறு உர ஆசிித் பட்வு
மசத் தாண் .

திரபே் விரச்ரக விரசகரந தூஞ்டுபட் கு, ீ ங் கந் மபறுணப விருண் பித
பக்கித பது சு்டிரத க்ட்டவுண் ண் றுண் சிறிது அங் கு ரபட்து மகாந் ந பபஞ்டுண் .
பக்கித டாாகபப ரு குறி்பி் டங் குபா்கந் பண் கழிட்து மசாடுக்குண்
பபஞ்டுண் .
க்ரண்பு சாநட்தி் ீ ங் கந் இ்ட டாாக கிநிக் மசத் ாடு deactive அ் து
டங் குபா்கந் பட்திலுண் ணா் ாண் .

பா்ட்ரட டாாக ிரவு ண் றுண் மசா் கஞி் பு
OnScreenKeys இ்ர விரவு பரக ஆடவு பனங் குகிது:
> பா்ட்ரட டாாக ிரவு: விரவி் ீ ங் கந் ரு புதித பா்ட்ரடபே் பட்
கடிடண் ட்ச்சு, பா்ட்ரட ி்துரகந் ீ ங் கந் ரு கிநிக் பெண் ட்ச்சு இது 10
பா்ட்ரட மாட்டா்கந் கா்்டுண் .
> அடுட்ட மசா் -ஆபாசர: விரவி் ீ ங் கந் ரு பா்ட்ரட ிரவு எ 10
பகவுண் சாட்திதணா அடுட்ட பா்ட்ரடகந் கா்்டுண் .
எழுட்து ர டழுப்
OnScreenKeys ப்ிரு்ாக ரு விிபா அகாதிரத பனங் குகிது. கூடுடாக,
ீ ங் கந் அப்கந் ட்ச்சு ண் றுண் உங் கந் எழுட்து ர மச் லுண்
ஏ் றுக்மகாந் படாக பா் மண்மாருந் புதித பா்ட்ரடகந் ண் றுண் டஞ்ர
அறிகிா்.
பணலுண் , டி் ் ஆபஞங் கந் ண் றுண் கடிடங் கந் மண்மாருந் கூ விரபாக உங் கந்
எழுட்து படிபங் கநி் ஏ்  அரபட் காக இக்குணதி மசத் த படிபண் .

மசா் மா்கந் ண் றுண் உர பணக்பாக்கநி்
ீ ங் கந் ரு மாட்டார கிநிக் பெண் ப் பசபக்க் டுண் எ்று குறுகித
மசா் மா்கரந அ் து பழு ட்திகந் எழுடாண் .
இ்ட டர் ர ் றி பணலுண் டகப் பி்்  க்கங் கநி் காஞாண் .

பசுட் ("டீக்ஸ்" தி்பி் ண்டுபண கிரக்குண் )
Actived பச்சு மபநிபை்ர ப் மபாரு ட்ச்சு டஞ்ர Enter விரசரத ரு
ட்திிரக பச்டுண் . Enter விரசரத பஞ்டுண் அழுட்டண் எ்ா் , க்ட
டஞ்ர பஞ்டுண் பச்டுண் .
OnScreenKeys ீ ங் கந் ப் மபாரு பா்ட்ரடபண் ட்ச்சு மசத் டவு் உடிதாக் பச்டுண் .

டாாக துபங் குண்
ீ ங் கந் OnScreenKeys டாாக Windows® உ் மடாங் காண் .
இ்ட விரு்ட்ரட "Extras" எ் டாபலி் உந் ந க்ரண்பு சாநட்தி் மசத் டுட்ட
அ் து மசதலினக்க மசத் தாண் .

ய்சாரு் விதெ் தக, பயறுாடுகத

இ்ட சாடாஞ ப்மாருந் கஞிி விரச் ரகபே் காஞாண் எ்று இ் ர
விரசகரந ண் றுண் மசத் ாடுகரந ் றி ரு கஞ்பஞா்ண் உந் நது:

ீ க்கு விரச
கரசி பக்கித ீ க்குண்

பா்ட்ரட ீ க்கு
கரசி பா்ட்ரட ீ க்குகிது

அடி்ர அரண்புகந்
க்ரண்பு சாநட்தி் திக்கிது

கிநிக் மசத் தவுண் இரிறுட்டண்
ட் காலிகணாக ஆ்பா ா்ரபகந் பக்குகிது
பூ்டு தூஞ்டி, அபட மாட்டார ரு கிநிக் பெண் பஞ்டுண் மசத் டுட்ட பருகிது பர
ஆ்பா கிநிக் மசத் ாடு இரிறுட்ட் டுண் .

ீ ்டிக்க்் கீஸ்
பணலுண் விரசகரந (இ. கிாண் . கஞிட விரசகந் ) ண் றுண் சி் பு க்ரநகந் கா்டுகிது

பா்ட்ரட Shift விரச
க்ட ட்ச்சு பா்ட்ரட பனக்கு ணா் றுகிது

மணாழிரத ணா் று / ணா் று மணாழிரத ணா் வுண்
ட் காலிகணாக மணாழிரத ணா் றுண்
புதிடாக பட்்மடடுக்க் ் மணாழிபே் டி, மடா்புரத விரசகளுண் , அகாதிபண் ,
கஞிி கு் அரணக்க் டுண் .

ட் காலிகணாக பக்கு / இதக்க்் பச்சு மபநிபைடு

உந் நிவுண் (ண் றுண் கரசி பாக்கிதட்தி் பச)

சுட்டி BAR ("கிிக்" ந் றுந் "டீக்ஸ்" தி் பு நட்டுந் கிதடக்குந் )

சாடாஞ கஞிி சு்டி மாட்டா்கரந அழுட்தி சிக்க் கந் இரு்டா் , ீ ங் கந்
OnScreenKeys உ் சு்டி கிநிக் மசத் தாண் .
சு்டி ீ ங் கந் மசத் த பபஞ்டுண் கிநிக் இது ் றி பதாசிக்க ரு கஞண் எடுட்து (இ.
கிாண் எநித கிநிக், இ்ர கிநிக்., பது கிநிக் அ் து இழுட்துவிடுண் கிநிக்
மசத் தவுண் )..
மஸ்க்ா் , ரு பகா்ர தி்து மாரு்டு உடாஞணாக, ீ ங் கந் ரு இ்ர
கிநிக் மசத் த பபஞ்டுண் . அட் கா சு்டிரத கிநிக் (கீபன ா்க்கவுண் )
பட்்மடடுக்கவுண் , ண் றுண் அங் கு கிநிக் மசத் த பபஞ்டுண் இண் சு்டிரத க்ட்ட.
ரு குறுகித பிகு சு்டிரத கிநிக் டாாக அ்ட இட்தி் மசத் த் டுண் பாது.

இ்ட மாட்டார ரு கிநிக் சு்டி ்டி திக்கிது:

ணவுஸ் கிநிக் பரக கஞ்பஞா்ண் :

இது கிநிக் (எநித கிநிக்)

இ்ர கிநிக்

பது கிநிக்

இழு பாடு

கிநிக் மசத் ாடுகரந & மருங் கித சு்டி மாட்டார ்டிபே்
இரு்து மபநிபதவுண்
சு்டிரத கிநிக் அநவுருக்கந் (இ. கிாண் . இதக்கண் சகி்புட்ட்ரண, ஆண் , டுக்கண்
சகி்புட்ட்ரண, படலித) க்ரண்பு சாநட்தி் சி மசத் த படிபண் .

ஸ்பீெ் அவுட்்ட் ("டீக்ஸ்" தி் பு நட்டுந் )

பச்சு மபநிபைடு பி்பருண் மாட்டாரக் கிநிக் மசத் பட் பெண்
மசத் டுட்ட்டுண் / மசதலினக்க்டுண் :

பி்பருண் சி்ங் கந் ரு ட் பாரடத ிரரத மாறுட்து கா்்டுண் :

பச்சு மபநிபைடு மசதலினக்க

பச்சு மபநிபைடு மசத் டுட்ட் டுகிது

பிரன காஞணாக கிரக்கவி் ர பச்சு மபநிபைடு
கு் மபநிபைடு ீ ங் கந் பாங் கித அ்ட தி் பு கிரக்கவி் ர.
பச்சு மபநிபை்ர மசத் ாடு மசத் டுட்ட்டுகிது எ்ா் , The பக்கித
காஞணாக உந் நது தரனபண் பாது ப் மபாரு ட்ச்சு பி பச்சு இத்திண்
அனு்பி ரபக்க்டுண் .
திருண்  பக்கித பஞ்டுண் அழுட்டண் எ்ா் , க்ட டஞ்ர பஞ்டுண் பச்டுண் .
OnScreenKeys ீ ங் கந் ப் மபாரு பா்ட்ரடபண் ட்ச்சு மசத் டவு் உடிதாக் பச்டுண் .

OnScreenKeys த்டுட்துண் கஞிி கு் க்ரண்பு சாநட்தி்
பட்்மடடுக்க்டுண் .
ீ ங் கந்  மணாழிகநி் மடா்புமகாந் பது எ்ா் , ீ ங் கந் ப் மபாரு
மணாழிக்குண் ரு மபப் பபறு கு் பட்வு மசத் தாண் .

சொ் சாடப்க்

ரு மசா் மா் அடிக்கடி த்டுட்ட் டுண் இது ரு உர மடாகுதி, ப்
உந் நது. கிாண் . உங் கந் மசா்ட மத் ண் றுண் பகபி, படலித
OnScreenKeys இ் 10 பாக்கிதங் கரந பர அரணக்காண்

சொ் சாடப்கத அதநத்த் :
க்ரண்பு சாநட்ரட தி்து, "Text Macros" எ் டாபரக் கிநிக் மசத் க.
, கிரக்குண் மசா் மா்கரந ்டிதலி் இரு்து ரு மசா் மா்
பட்்மடடுக்கவுண் விருண் பிா் அது ணறுமத், ண் றுண் உங் கந் விரு்்டி ரு
உர பெண் உர திாக.
அட் பிகு, திருட்ட்் மசா் மா் கீபன உந் ந "பெமி" மாட்டாரக் கிநிக்
மசத் தவுண் .
ீ ங் கந் பி்் திருட்துபது ண் மாரு மசா் மா் மடாாண் .
ீ ங் கந் திருட்துண் மசா் மா்கரந படிட்டவு், க்ரண்பு சாநட்தி் "பசப"
மாட்டாரக் கிநிக் மசத் க.

சொ் சாடப்கத தட்டெ்சு:

அ்ர ம்டிபே் மாட்டார கிநிக் மசத் தவுண் .
உங் கந் அரணட்துக்மகாந் ந மசா் மா்கரந இ்பாது மசா் மாட்டா்கந்
படா்றுண் .
மாரு்டு பிட்டார க்நிக் மசத் தவுண் , அட் அடி் ர உர எழுட்்
பபஞ்டுண் .

உதப பநக்பபாக்க்
உர பணக்பா மசத் ாடு உடவிப் பெண் ட்திகந் எஞ்ஞ்  எழுட்ாண் .
ீ ங் கந் அப்கநி் namings பெண் பி்் ப் எழுட்் உர மசதாக்க பபஞ்டுண் ,
ஏமி் ரு ண் ட்டகு்ட மதிடுண் ி்துரக்க்டுகிது.

உதப பநக்பபாக்க் உருயாக்கி :
க்ரண்பு சாநட்ரட தி்து, "Text Macros" எ் டாபரக் கிநிக் மசத் க.
பது க்கட்தி் உந் ந "புதித" மாட்டார மசாடுக்கவுண் , பி்் எழுட்் ரு
மதரபண் உரகரநபண் உந் நிவுண் .
பி்் "புதின" மாட்டார கிநிக் மசத் தவுண் .
ீ ங் கந் இ்பாது புதித ட்திகந் தரனதாண் .

உதப பநக்பபாக்கி் புகம் யது:
கிநிக் மசத் தவுண் விரச்ரக கூ்ரணதா அரதாநண் (#).
கூ்ரணதா அரதாநண் மடிதவி் ர எி் , ஷி் ் விரசரத கிநிக்
மசத் தவுண் .
அது 10 மசா் கஞி்பு மாட்டா்கந் ்றி் பர கா்டுகிது பர ரு உர
பணக்பா மதர ட்ச்சு மடாங் குண் .
பசபக்க்டுண் உர எழுட்் பபஞ்டுண் அட் கா மசா் கஞி் பு
மாட்டார கிநிக் மசத் தவுண் .
எ்ட உர பணக்பாக்கந் (உர பணக்பாக்கந் அரட்து ரு கூ்ரணதா ஞ்புருவு் (#))
எ்ா் மசா் கஞி் பு மாட்டார கா்் டுண் , இ்னுண் டாங் க் கடிடங் கந் உந் ந.
ரு பனக்கி் , உந் நிவுண் பட் பக்கித கிநிக் பி்் ஷா்் குறிரத கிநிக் மசத் தவுண் ,
பஞ்டுண் ஆண் ட்தி் இரு்து மடாங் க.

பநந் டுத்த் க்
இ்ட பரட்டநட்தி் இபச பணண் டுட்ட் கந் ண் றுண் புதித அண் சங் கந் ் றி
டிண மசத் தி பனங் குகிது:
https://www.onscreenkeys.com

விநப்ெந் ந் றுந் விநப்ெங் க்
எங் கந் மண்மாருரந் ் றி ஏபடனுண் உங் கந் படரபகரந பூ்ட்தி
மசத் தாவி்ா் அ் து ீ ங் கந் எப் பாறு OnScreenKeys பணண் டுட்துபது
எ்ட் கா ஏபடனுண் ஆபாசரகந் இரு்டா் , எங் களுக்குட் மடிவிட்டா்
எங் களுக்கு ணகின் ச்சி அநி் பாண் .
ரு ப்ஜ் ச் எழுட மகாந் நவுண்

mail@tomwebersoftware.com
ஆதபவு

உங் கந் ஆபாசக் / விிபதாகஸ்ட்:

ரகபதடு தி்பு: 1.2 (பி்பி 2019)

