OnScreenKeys

ONSCREENKEYS

7

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

MÔ TẢ SẢN PHẨM
Bàn phím ảo thông minh với các tính năng giả lập nhấp chuột và giọng nói cho phép nhanh chóng đánh máy và
làm việc với máy tính ngay cả khi bàn phím hoặc chuột máy tính thật có thể không hoặc chỉ sử dụng được một
phần.
OnScreenKeys có thể được sử dụng để nhập văn bản trong bất kz ứng dụng nào, có thể là một phần mềm xử lý
văn bản, một chương trình bảng tính, một phần mềm thư điện tử hoặc một trình duyệt mạng máy tính toàn
cầu (internet).
OnScreenKeys thường được sử dụng trên hệ thống màn hình cảm ứng hoặc kết hợp với mắt điện tử, chuộtđeo-đầu và nhiều thiết bị khác..
Các thông số như kích thước của bàn phím và tốc độ làm việc có thể được điều chỉnh.
Văn bản mẫu và các cụm từ cá nhân làm cho việc đánh máy dễ dàng hơn nhiều.
OnScreenKeys có hơn 40 ngôn ngữ và cho phép nhanh chóng thay đổi ngôn ngữ, vì vậy ngôn ngữ nước ngoài
có thể nhanh chóng được đánh máy và được nói bằng giọng nói giả lập.
OnScreenKeys sử dụng giọng nói hệ thống được cài đặt và cũng cho phép kết nối với bất kz giọng nói SAPI
khác.
Chỉ có trong phiên bản "Deluxe"

●
●
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CÁM ƠN BẠN
Gửi người sử dụng!
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chọn OnScreenKeys.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức để tạo ra một chương trình hiệu quả và dễ sử dụng cho bạn.
OnScreenKeys đang dần được nâng cấp. Các bản cập nhật có thể tải từ website của chúng tôi.
Chúng tôi hy vọng rằng sản phẩm của chúng tôi đáp ứng mong đợi của bạn.

Chúc bạn nhiều niềm vui khi sử dụng phần mềm.

Tom Weber
KÍCH HOẠT SẢN PHẨM

Sau thời gian 60 ngày dùng thử, kích hoạt phần mềm là cần thiết.
Để kích hoạt phần mềm, bạn sẽ cần mã sản phẩm mà có thể được tìm thấy trên trang tiếp theo cũng như các
mã cài đặt sẽ được tạo ra riêng trong quá trình cài đặt phần mềm. Điều này có nghĩa là sản phẩm đó chỉ có thể
được kích hoạt sau khi nó đã được cài đặt.
Tiến hành như sau để kích hoạt OnScreenKeys:
Cài đặt OnScreenKeys trên máy tính của bạn, và khởi động phần mềm.

Chọn tùy chọn "Tôi đã mua phần mềm và muốn kích hoạt nó ngay bây giờ.".
Sau đó nhấn nút "Đồng ý".
a) Nếu máy tính của bạn kết nối đến mạng toàn cầu (internet), nhập mã sản phẩm của bạn trong hộp
văn bản tương ứng. Sau đó nhấn nút "Kích hoạt trực tuyến ngay bây giờ". Và làm theo hướng dẫn
trên màn hình.
b) Nếu máy tính của bạn kết nối đến mạng toàn cầu (internet), nhấn nút "Kích hoạt không cần kết
nối Internet", và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
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MÃ SẢN PHẨM CỦA BẠN
Mã Sản phẩm của bạn là:

CÀI ĐẶT
Nếu OnScreenKeys được gửi trên đĩa CD, hãy mang nó vào ổ CD-ROM của máy tính. Quá trình cài đặt
sẽ bắt đầu tự động.
Nếu cài đặt từ đĩa CD không khởi động tự động, trên đĩa CD nên được bắt đầu bằng tay.

4

LỜI GIỚI THIỆU

Phần mềm OnScreenKeys là một phần mềm đánh máy và hỗ trợ giao tiếp cho những người không thể sử dụng
bàn phím hoặc chuột máy tính thông thường.
Phần mềm hỗ trợ tự động nhấn phím và chuột cho người dùng. Người sử dụng chỉ cần di chuyển con trỏ chuột
đến phím mong muốn mà sau đó sẽ được nhấn tự động sau một thời gian trễ nhất định.
OnScreenKeys luôn hiển thị bên trên cùng các cửa sổ khác, vì vậy bạn có thể gởi văn bản đến các cửa sổ khác
(ví dụ như một chương trình xử l{ văn bản, một trình duyệt mạng máy tính, v.v...).
Trong phiên bản "Click" và "Deluxe" của OnScreenKeys, phần mềm cung cấp tính năng nhấn chuột ngay cả khi
vượt ra ngoài bàn phím.
Phiên bản "Deluxe" của OnScreenKeys cung cấp một lựa chọn giả lập giọng nói, thông qua đó âm của văn bản
có thể được phát qua loa máy tính. Bất kz giọng nói máy tính tuân theo tiêu chuẩn SAPI có thể dễ dàng được
tích hợp.

BẮT ĐẦU FIRST

Để bắt đầu sử dụng phần mềm, nhấn vào biểu tượng "OnScreenKeys" trên màn hình làm việc của bạn, hoặc
truy cập vào thư mục "OnScreenKeys" trong trình đơn khởi động của hệ thống (Start).
Phần mềm sẽ tự động phát hiện ngôn ngữ của phiên bản Windows® và cấu hình phù hợp với ngôn ngữ đó.
Bạn có thể chọn một ngôn ngữ khác cũng như sửa các thông số trong cửa sổ cấu hình. Bạn có thể mở cửa sổ
cấu hình bằng cách nhấn vào nút Cài đặt trên bàn phím ảo.
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THÔNG TIN CƠ BẢN

Để nhập với OnScreenKeys (giống như khi gõ bàn phím máy tính bình thường), một cửa sổ văn bản được mở,
và con trỏ văn bản được hiển thị trong cửa sổ đó.
Khi chương trình khởi động, một trình soạn thảo văn bản sẽ được tự động mở lên.
Bạn có thể vộ hiệu hóa chức năng này trong cửa sổ Cấu hình hoặc chọn một trình soạn thảo văn bản khác.

Để kích hoạt các phím trên bàn phím ảo, bạn chỉ phải di chuyển con trỏ chuột trên phím mong muốn và giữ nó
ở đó một thời gian ngắn. Phím sẽ tự động được bấm sau một thời gian nhất định.
Trong cửa sổ cấu hình, bạn có thể vô hiệu hóa tính năng tự động nhấn chuột, hoặc thay đổi thời gian trễ.

Tự động hoàn thành và dự báo từ
OnScreenKeys cung cấp hai kiểu gõ nhanh:
> Tự động hoàn thành từ: Ngay sau khi bạn gõ chữ cái đầu tiên của một từ mới, từ dự đoán sẽ được hiển thị
trong 10 nút mà bạn có thể gõ bằng cách nhấp chuột.
> Dự đoán từ tiếp theo: Ngay sau khi bạn hoàn thành một từ, 10 từ có khả năng dùng nhiều nhất tiếp theo sẽ
được hiển thị.
Tương thích phong cách viết
OnScreenKeys cung cấp một từ điển toàn diện theo mặc định. Ngoài ra, phần mềm sẽ học các từ mới và câu
như bạn gõ họ và thông qua để viết theo phong cách của bạn.
Ngoài ra, tài liệu cá nhân và thư có thể được nhập vào để phần mềm thích ứng với phong cách viết của bạn thậm chí
nhanh hơn.

Các cụm từ và Văn bản mẫu
Bạn có thể viết các cụm từ ngắn hoặc toàn bộ đoạn mà bạn đã lưu trữ trước khi nhấn chuột vào một nút.
Thông tin chi tiết về chủ đề này có thể được tìm thấy trên các trang tiếp theo.

Phát âm (chỉ có trong phiên bản "Deluxe")
Với tính năng phát âm, mỗi câu đánh máy sẽ được nói sau một phím nhấn Enter. Nếu phím Enter được nhấn
một lần nữa, câu cuối cùng sẽ được nói lại.
Bạn có thể cấu hình OnScreenKeys để mỗi từ được nói ngay lập tức sau khi gõ.

Khởi động cùng Windows
Bạn có thể cài đặt để OnScreenKeys tự khởi động cùng với Windows®.
Tùy chọn này có thể được kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trong cửa sổ Cấu hình, thẻ "Extras".
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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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TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CHUỘT NÂNG CAO (chỉ có trong phiên bản "Click" và "Deluxe")

Nếu bạn có vấn đề với nút chuột máy tính bình thường, bạn có thể giả lập cú nhấn chuột với OnScreenKeys.
Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những cú nhấn chuột bạn sẽ cần phải làm (ví dụ như nhấn chuột
đơn giản, nhấn đúp chuột, nhấn chuột phải hoặc kéo và thả con trỏ chuột)..
Ví dụ để mở một tập tin, bạn cần làm một cú nhấn đúp chuột. Lựa chọn cú nhấn tương ứng (xem bên dưới), và
di chuyển con trỏ chuột đến vị trí bạn cần nhấn. Sau một thời gian ngắn, cú nhấn chuột sẽ tự động được thực
hiện tại vị trí đó.

Nhấp chuột vào nút này mở ra thanh nút nhấp chuột:

Tổng quan về loại nhấp chuột:

Chuột trái (nhấp đơn)

Click đôi

Click chuột phải

Kéo thả

Chức năng thoát nhanh chóng và đóng thanh nút chuột
Thông số nhấp chuột (ví dụ như khả năng chịu chuyển động, bán kính, run khoan dung, vv) có thể được điều chỉnh trong
cửa sổ cấu hình.
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Click tự động

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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ĐỌC (chỉ có trong phiên bản "Deluxe")

Tính năng đọc có thể được kích hoạt/ vô hiệu hóa bằng cách nhấn vào nút sau:

Tùy thuộc vào trạng thái hiện hành, một trong các biểu tượng sau sẽ được hiển thị:

Tính năng đọc đã bị vô hiệu hóa

Tính đăng đọc đã kích hoạt

Tính năng đọc không có sẵn do một lỗi sai

Phiên bản bạn mua không có chức năng phát âm.
Nếu chức năng phát biểu đầu ra được kích hoạt, tất cả các dòng đã gõ sẽ được gửi đến các thiết bị thoại khi
nhập từ khóa cần được kích hoạt.
Nếu phím Enter được nhấn lại, câu cuối cùng sẽ được đọc lại.
Bạn có thể cấu hình OnScreenKeys để mỗi từ được nói ngay lập tức sau khi gõ.

Giọng nói mà OnScreenKeys sẽ sử dụng có thể được lựa chọn trong cửa sổ cấu hình.
Nếu bạn giao tiếp trong nhiều ngôn ngữ, bạn có thể chọn một giọng nói khác nhau cho mỗi ngôn ngữ.
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CÁC CỤM TỪ

Một cụm từ là một văn bản mà sẽ được sử dụng thường xuyên, ví dụ như tên và địa chỉ, v.v...
Đến 10 cụm từ có thể được thiết lập trong OnScreenKeys

Lên cụm từ:
Mở cửa sổ cấu hình, và bấm vào thẻ "Macro văn bản".
Chọn cụm từ có sẵn từ danh sách, thay tên nó nếu chắc chắn và thay văn bản bằng văn bản bạn lựa chọn.
Sau đó, nhấp vào nút Tiết kiệm bên dưới các cụm từ được chỉnh sửa.
Bạn có thể chỉnh sửa một số cụm từ sau đó.
Khi bạn đã chỉnh sửa xong cụm từ, bấm vào nút "Lưu" (trong cửa sổ cấu hình).

Các cụm từ đã nhập:

Bấm vào hộp giấy.
Cụm từ của bạn sẽ hiện lên trong các nút nhấn.
Nhấn vào một trong các nút để biên soạn thông tin chi tiết của chúng.

11

VĂN BẢN MẪU
Trong văn bản mẫu của các nút nhấn, bạn có thể nhập một văn bản lớn gồm nhiều đoạn văn.
Cách đặt tên phù hợp được khuyến khích. Bởi vì bạn sẽ cần tìm kiếm thông tin bằng tên của chúng.

Biên soạn văn bản mẫu:
Mở cửa sổ cài đặt và chọn thẻ "Văn bản mẫu".
Nhấn vào nút "Mới" phía bên phải, sau đó nhập tên và thông tin.
Sau đó nhấn nút "Mới".
Bây giờ bạn có thể nhập vào đoạn văn mới.

Hiển thị văn bản mẫu:
Nhấn phím thăng (#) trên bàn phím.
Nếu phím thăng (#) không có, nhấn phím Shift.
Bắt đầu gõ tên của một văn bản mẫu cho đến khi nó xuất hiện trong một trong 10 nút dự đoán từ.
Nhấn vào nút dự đoán từ tương ứng để hoàn thành từ đã lưu sẵn.
Nếu không có văn bản mẫu hiển thị trên nút nhấn dự đoán từ (văn bản mẫu bắt đầu bởi ký tự thăng (#)), nghĩa là vẫn còn ký
tự trong bộ nhớ đệm. Trong trường hợp này, bạn nhấn phím Enter trước, sau đó nhấn phím thăng, và bắt đầu lại từ đầu.
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Cấu hình

ingabeebene.

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

tom weber software, Konrad-Adenauer-Str. 32, 63073 Offenbach am Main, Germany
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Vận chuyển
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CẬP NHẬT
Trang mạng này cung cấp tin tức định kz về các bản cập nhật miễn phí và các tính năng mới:
https://www.onscreenkeys.com

PHÊ BÌNH VÀ GÓP Ý
Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn cho chúng tôi biết nếu một điều gì đó về phần mềm của chúng tôi không hoàn
toàn đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc nếu bạn có bất cứ đề nghị về làm thế nào để cải thiện OnScreenKeys.
Vui lòng gởi một thư điện tử đến

mail@tomwebersoftware.com

Phiên bản thủ công: 1.2 (kể từ có thể 2021) 1.6 (25.05.2021)
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