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דיסקריּפשאַ ן ּפראָ דוקט
ארבעטן און טייּפינג שנעל ֿפאַ ר אַ לאַ וז רעזולטאַ ט ערעד און ֿפעיִקייטן גיט מויז ווירטואַ ל מיט קלאַ וויאַ טור פאַ רשטעלן-אויף קלוג דאס
.געוויינט זיין ּפאַ רץ אין בלויז אָ דער נישט קענען מויז קאָ מּפיוטער אָ דער קלאַ וויאַ טור ייַזנוואַ רג די אויב אַ ֿפילו קאָ מּפיוטער די מיט
ּ,פראָ גראַ ם סּפרעדשיט אַ ,ווייכווארג ּפראַ סעסינג טעקסט אַ זיין ,אַ ּפלאַ קיישאַ ן קיין אין דרוקן צו געניצט זיין קענען OnScreenKeys
.בלעטערער אינטערנעט אַ ן אָ דער סאָ פטווער  emailאַ ן
מאָ וסעס קאָ ּפ ,טראַ קער אויג מיט קאָ מבינאַ ציע אין אָ דער סיסטעמען פאַ רשטעלן-פאַ רבינדן אויף געניצט אָ פט איז OnScreenKeys
..דעוויסעס אַ רייַנשרייַב ברירה אנדער אנדערע פילע און
.אַ דזשאַ סטיד פרעעלי זייַן קענען גיכקייַט ארבעטן און גרייס ס קלאַ וויאַ טור די ווי אַ זאַ ּפאַ ראַ מעטערס אַ רייַנפיר
.גרינגער פיל טייּפינג מאַ כן האָ סּפיטאַ ל ּפערסאַ נאַ לייזד און מאַ קראָ ס טעקסט
קענען טעקסץ שּפראַ ך-פרעמד אַ ֿפילו אַ ז אַ זוי טשאַ נגינג שּפראַ ך שנעל ֿפאַ ר אַ לאַ וז און שּפראַ כן  40ווי רמע ּכולל OnScreenKeys
.קול קאָ מּפיוטער די דורך גערעדט און טייּפט זיין געשווינד
.קול סאַ ּפיע אנדערע קיין צו קאַ נעקטינג אַ לאַ וז אויך און קולות סיסטעם ינסטאַ לירונג די ניצט OnScreenKeys
ווערסיע "דעלוקסע" דער אין בלויז בנימצא

אדאנק
!באַ ניצער ליב
 OnScreenKeys.טשוזינג ֿפאַ ר פיל זייער איר דאנק
.איר ֿפאַ ר ּפראָ גראַ ם אַ רבעטן צו גרינג נאָ ך און עפעקטיוו אַ מאַ כן צו בעסטער זייער אונדזער ּפרובירן מיר
.וועבזייַטל אונדזער פון דאַ ונלאָ ודיד זיין קענען וּפדאַ טעס ֿ.פאַ רבעסערט שטענדיק איז OnScreenKeys
.עקסּפעקטיישאַ נז דיין מיץ ּפראָ דוקט אונדזער אַ ז האָ ֿפן מיר

.ווייכווארג די טריינג אין שּפאַ ס פיל איר ווינטשן איך

Tom Weber
אַ קטאַ וויישאַ ן ּפראָ דוקט

.נייטיק איז ווייכווארג די אַ קטאַ ווייטינג ייַטצ ּפראָ צעס טעג  60די נאָ ך
די ווי געזונט ווי בלאַ ט ווייַטער דער אויף געֿפונען זיין קענען וואָ ס ּפראָ דוקטקיי די דאַ רֿפן וועט איר ,ווייכווארג די אַ קטאַ ווייט צו
קענען ּפראָ דוקט אַ ז מיטל דאס .ווייכווארג די טינגינסטאַ ללאַ בי ַי ינדיווידזשואַ לי דזשענערייטאַ ד זיין וועט וואָ ס ינסטאַ ללאַ טיאָ נקיי
.אינסטאַ לירן שוין האט עס נאָ ך אַ קטיווייטיד זיין בלויז
 OnScreenKeys:אַ קטאַ ווייט צו גייט ווי ווייַטער גיינ
.ווייכווארג די אָ נהייב און ,קאָ מּפיוטער דיין אויף  OnScreenKeysינסטאַ לירן

>".אָ ּפטיאָ ננאַ מע<" אָ ּפציע די אויסקלייַבן
".אקעי" קנעּפל די גיט דערנאָ כדעם
.טעקסטבאָ קס צונעמען די אין ּפראָ דוקטקע דיין אַ רייַן ,אינטערנעט די צו פארבונדן איז טערקאָ מּפיו דיין אויב )a

נאָ כגיין און "קשר אינטערנעט אָ ן אַ קטיוואַ טע" קנעּפל די גיט ,אינטערנעט די צו פארבונדן איז קאָ מּפיוטער דיין אויב )b
.עקראַ ן דעם אויף ינסטראַ קשאַ נז די

ּפראָ דוקטקיי דיין
:איז ּפראָ דוקטקיי דיין

ינסטאַ לירונג
די .פאָ ר ראַ ם-סי קאָ מּפיוטער דיין אין עס שטעלן ,יסקקאָ מּפאַ קטד אַ אויף איבערגעגעבן געווען איז  OnScreenKeysאויב
.אויטאָ מאַ טיש אָ נהייבן וועט ינסטאַ לירונג
זאָ ל די-סי די אויף , osk_setup_dvd.exeאויטאָ מאַ טיש אָ נהייבן נישט טוט קאָ מּפאַ קטדיסק די פון ייַנמאָ נטירונג די אויב
.מאַ ניואַ לי אָ נהייבן

הקדמה

ייַזנוואַ רג ּפראָ סט די נוצן נישט קענען וואס מענטשן ֿפאַ ר אַ ידז קאָ מוניקאַ ציע און טייּפינג אַ איז  OnScreenKeysווייכווארג די
.מויז קאָ מּפיוטער אָ דער קלאַ וויאַ טור
צו דאַ רף בלויז באַ ניצער דער .רבאַ ניצע די ֿפאַ ר אויטאָ מאַ טיש קנעּפלעך מויז און שליסלען פון קליק אַ געבן דער טוט ווייכווארג די
.מאָ ל וווינען זיכער אַ נאָ ך מאַ טישאויטאָ טריגערד זיין דעמאָ לט וועט וואָ ס שליסל געבעטן די צו טייַטל מויז די באַ וועגן
ֿפענצטער אנדערע קיין צו טעקסט שיקן קענט איר אַ ז יאַ זו ֿפענצטער אנדערע פון שּפיץ אויף געוויזן שטענדיק איז OnScreenKeys
).ו ו"אאז ,בלעטערער אינטערנעץ אַ ן ,ווייכווארג ּפראַ סעסינג טעקסט אַ ווי אַ זאַ (
זיין קענען קליקס מויז וועלכע דורך ,שטריך גיט מויז אַ גיט  OnScreenKeysווערסיע "דעלוקסע" די אין און "גיט" דער אין
.קלאַ וויאַ טור די אויסער אפילו דעקסאַ קיוטאַ
רעזולטאַ ט זיין קענען טעקסט טייּפט וואָ ס דורך אָ ּפציע רייד קול קאָ מּפיוטער אַ גיט  OnScreenKeysפון ווערסיע "דעלוקסע" די
.מעגלעך לייכט איז רמאַ לנאָ סאַ ּפי די מיט נאָ כקומען אַ ז קולות קאָ מּפיוטער קיין פון ינטעגראַ טיאָ ן .הילכערס ס קאָ מּפיוטער די דורך

אָ נהייב ערשטער

"ּ "OnScreenKeysפראָ גראַ ם די פון עס רופן אָ דער דעסקטאַ ּפ דיין אויף " "OnScreenKeysבילדל די גיט ,ווייכווארג די אָ נהייבן צו
.מעניו אָ נהייב די אין
.אַ קאָ רדינגלי זיך נפיגורעסקאָ און ווערסיע ® ווינדאָ וז דיין פון שּפראַ ך די דיטעקט אויטאָ מאַ טיש וועט ווייכווארג די
מי ַי איר ֿ.פענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין ּפאַ ראַ מעטערס פילע רעדאַ גירן ווי געזונט ווי שּפראַ ך פאַ רשידענע אַ קלייַבן מי ַי איר
.קלאַ וויאַ טור פאַ רשטעלן-אויף די אויף קנעּפל סעטטינגס די קליק אַ געבן דורך ווינדאָ ו קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אַ רויף עפענען

איבערבליק באַ סיקס

און ,פענעןע זיין זאָ ל ֿפענצטער טעקסט אַ ),קלאַ וויאַ טור קאָ מּפיוטער נאָ רמאַ ל די מיט טייּפינג ווי ווי(  OnScreenKeysמיט דרוקן צו
ֿ.פענצטער דעם אין קענטיק זיין צו דאַ רף לויֿפער בלינקינג דער
.אויטאָ מאַ טיש אַ רויף ווערן געעֿפנט וועט רעדאַ קטאָ ר טעקסט אַ ,אָ נהייב ּפראָ גראַ ם אין
.אָ ררעדאַ קט טעקסט אנדער אן קלייַבן אָ דער ווינדאָ ו קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין ֿפונקציע דעם דעאַ קטיווע מי ַי איר

און שליסל געבעטן די איבער טייַטל מויז די באַ וועגן צו האָ בן נאָ ר איר ,קלאַ וויאַ טור פאַ רשטעלן-אויף די אויף שליסלען צינגל צו
.מאָ ל וווינען זיכער אַ נאָ ך קליקט ווערן אויטאָ מאַ טיש וועט שליסל דער .בשעת ביסל אַ ֿפאַ ר דאָ רט עס האַ לטן
.מאָ ל וווינען די טוישן אָ דער ֿפונקציע גיט-אַ וטאָ דעם דעאַ קטיווע מי ַי איר ענצטערֿפ קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין

ּפראָ גנאָ ז וואָ רט און קאַ מּפלישאַ ן-אַ וטאָ וואָ רט
:שטיצן טיּפ שנעל טאָ ּפל גיט OnScreenKeys
 10די אין געוויזן זיין וועט ֿפירלייגן וואָ רט ,וואָ רט ני ַי אַ פון בריוו ערשטער דער טייּפט איר ווי באַ לד ווי :קאַ מּפלישאַ ן-אַ וטאָ וואָ רט >
.גיט אַ דורך טיּפ מי ַי איר וואָ ס קנעּפלעך וואָ רט
.געוויזן זיין וועט ווערטער ווייַטער באַ באַ לּפראַ רוֿב  10דער ,וואָ רט איין געענדיקט איר ווי באַ לד ווי :סוגגעסטיאָ ן-וואָ רט-ווייַטער >
אַ דאַ ּפטיאָ ן סטיל שרייבן
איר ווי זאצן און ווערטער ני ַי לערנז ווייכווארג די ,אַ דדיטיאָ נאַ ללי .פעליקייַט דורך ווערטערבוך פולשטענדיק אַ גיט OnScreenKeys
.סטיל שרייבן דיין צו אַ דאַ ּפץ און זיי טיּפ
אַ ֿפילו ילזסטי שרייבן דיין צו אַ דאַ ּפט ווייכווארג די מאַ כן צו סדר אין ימּפאָ רטיד זיין קענען אותיות און דאקומענטן ּפערזענלעך ,אַ דדיטיאָ נאַ ללי
.קוויקער

מאַ קראָ ס טעקסט און האָ סּפיטאַ ל
.קנעּפל אַ אויף דריקט די דורך איידער סטאָ רד האָ בן איר אַ ז ּפאַ ראַ גראַ פס גאנצע אָ דער האָ סּפיטאַ ל קורץ שרייַבן מי ַי איר
.בלעטער נאָ כפאָ לגן די אויף געֿפונען ווערן קענען טעמע דעם וועגן אינֿפאָ רמאַ ציע ווייַטער

)ווערסיע "דעלוקסע" דער אין בלויז בנימצא( עדטגער
איז שליסל קום די אויב .שליסל קום די אויף דרוק אַ אין גערעדט זייַן וועט זאַ ץ טייּפט יעדער רעזולטאַ ט רעדע אַ קטיוועד אין
.ווידער אַ מאָ ל גערעדט זיין וועט זאַ ץ לעצט די ,ווידער געדריקט דעמאָ לט
.עס טייּפינג נאָ ך מיד גערעדט איז וואָ רט יעדער אַ ז אַ זוי  OnScreenKeysקאַ נפיגיער קען איר

סטאַ רטינג טיקאָ טאַ מאַ
®.ווינדאָ ווס מיט סטאַ רטעד אויטאָ מאַ טיש  OnScreenKeysהאָ בן קען איר
".עקסטראַ ס" קוויטל די אין ווינדאָ ו קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אין דיסאַ קטיוועד אָ דער אַ קטיווייטיד זיין קענען אָ ּפציע דעם

קלאַ וויאַ טור  HARDWAREצו DIFFERENCES

קאָ מּפיוטער ייַזנוואַ רג נאָ רמאַ ל דער אויף געֿפונען זיין צו נישט זענען וואָ ס ֿפעיִקייטן און שליסלען וועגן איבערבליק אַ איז דאס
:קלאַ וויאַ טור

שליסל דיליט
שליסל לעצטע די דיליץ

וואָ רט דיליט
וואָ רט לעצטע די דיליץ

סעטטינגס יקערדיק
ֿפענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די אַ רויף אָ ּפענס

ּפאָ ז גיט
דריקט-אַ וטאָ די דיסייבאַ לז טעמּפאָ ראַ רילי
.קנעּפל זעלבע די אויף גיט אַ דורך ווידער אַ קטיווייטיד ווייל איז עס ביז ּפאָ זד זיין וועט ֿפונקציע גיט-אַ וטאָ די ,שלאָ ס די טריגערינג דורך

קיז נדעדעקסטע
קאַ מאַ נדז סּפעציעל און )שליסלען מאַ טאַ מאַ טיקאַ ל .ג  (E.שליסלען ווייַטער ווייזט

שליסל יבעררוק וואָ רט
פאַ ל ס וואָ רט טייּפט לעצטע די ענדערונגען

שּפראַ ך טוישן  /ווערטערבוך טוישן
שּפראַ ך די ענדערונגען טעמּפאָ ראַ רילי
.שּפראַ ך אויסגעקליבן ניי די לויט שטעלן זיין וועט קול קאָ מּפיוטער די און ווערטערבוך די ,קיז קאָ ראַ סּפאַ נדינג די

רעזולטאַ ט רעדע ינייבאַ לד  /דיסאַ בלע טעמּפערעראַ לי

)זאַ ץ לעצט רעדן און( אַ רייַן

)בלויז ווערסיע " "Deluxeאון "דריקט" אין בנימצא( MOUSE BAR

מיט קליקס מויז אַ לייטעמי קענען איר ,קנעּפלעך מויז קאָ מּפיוטער נאָ רמאַ ל די אַ ראָ ּפ דרינגלעך ּפראָ בלעמס האָ בן איר אויב
OnScreenKeys.
& דראַ ג אָ דער גיט רעכט ,גיט טאָ ּפל ,גיט ּפשוט .ג  (E.טאָ ן צו דאַ רֿפן וועט איר גיט מויז וואָ ס וועגן טראַ כטן צו מאָ מענט אַ נעמען
). .גיט דראָ ּפ
צונעמען דעם סעלעקטירן .גיט טאָ ּפל אַ ןטאָ צו דאַ רֿפן וועט איר ,דעסקטאַ ּפ די אויף טעקע אַ זיך עפענען צו סדר אין לעמאָ של
וועט גיט מויז די בשעת קורץ אַ נאָ ך .געטאן זיין זאָ ל גיט די ווו אָ רט דער צו טייַטל מויז די מאַ ך און ),ווייטער זען( גיט מויז
.אָ רט אַ ז אין געטאן ווערן אויטאָ מאַ טיש

:באַ ר קנעּפל מויז די אַ רויף אָ ּפענס קנעּפל דעם אויף גיט אַ

:איבערבליק טיּפ גיט מויז

)גיט ּפשוט( דריקט לינק

גיט טאָ ּפל

גיט רעכט

דראָ ּפ & דראַ ג

באַ ר קנעּפל מויז נאָ ענט & ֿפעיִקייטן גיט קוויט
קאַ נפיגיעריישאַ ן די אין אַ דזשאַ סטיד זיין קענען )וו"אאז ,טאָ לעראַ נץ ציטער ,ראַ דיוס ,טאָ לעראַ נץ באַ וועגונג וו"אאז( ּפאַ ראַ מעטערס גיט מויז די
ֿ.פענצטער

)בלויז ווערסיע "SPEECH OUTPUT ("Deluxe

:קנעּפל פאלגענדע די אויף דריקט אַ דורך דעאַ קטיווייטיד  /טיווייטידאַ ק זיין קענען רעזולטאַ ט רעדע די

:געוויזן זיין וועט ייקאַ נז ווייַטערדיק די פון איינער סטאַ טוס קראַ נט די אויף דעּפענדינג

דיאַ קטיווייטיד רעזולטאַ ט סּפיטש

אַ קטיווייטיד רעזולטאַ ט סּפיטש

טעות אַ צו רעכט בנימצא ניט רעזולטאַ ט סּפיטש

ּ.פערטשאַ סט איר אַ ז ווערסיע דער אין בנימצא נישט איז רעזולטאַ ט קול רדע
איז שליסל אַ רייַן די ווען מאָ טאָ ר רייד די צו געשיקט זיין וועט שורה טייּפט יעדער ,אַ קטיווייטיד איז ֿפונקציע רעזולטאַ ט רעדע די אויב
.טריגערד
.ווידער גערעדט זיין וועט זאַ ץ לעצט די ,וידערו געדריקט איז שליסל צוריקקומען די אויב
.עס טייּפינג נאָ ך מיד גערעדט איז וואָ רט יעדער אַ ז אַ זוי  OnScreenKeysקאַ נפיגיער קען איר

ֿ.פענצטער קאַ נפיגיעריישאַ ן די אין אויסגעקליבן זיין קענען ניצן זיין וועט  OnScreenKeysאַ ז קול קאָ מּפיוטער די
.שּפראַ ך יעדער ֿפאַ ר קול אַ נדערש אַ סעלעקטירן מי ַי איר ,שּפראַ כן קייפל אין יבערגעבן איר אויב

האָ סּפיטאַ ל

,געניצט אָ פט זיין וועט וואָ ס מאָ דולע טעקסט אַ איז פראַ זע א
אָ נסקרעענקייס אין אַ רויף שטעלן זיין קענען פראַ סעס  10צו אַ רויף

ֿ:פראַ זעס אַ רויף באַ שטעטיקן
".אַ קראָ סמ טעקסט" קוויטל די גיט און ֿ,פענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די עפענען
טעקסט אַ דורך טעקסט די פאַ רבייַטן און ,געוואלט אויב עס רענאַ מע ֿ,פראַ זעס פאַ ראַ נען פון רשימה די פון פראַ זע אַ סעלעקטירן
.ברירה דיין פון
.עדיטיד נאָ ר איז וואָ ס פראַ זע די אונטער ליגן איז וואָ ס "ראַ טעווען" קנעּפל די גיט ,דערנאָ ך
.פראַ זע אנדערן עדיטינג מיט ווייַטער ינגי דעמאָ לט מי ַי איר
.קנעּפל "היט"' ֿפענצטער קאַ נפיגיעריישאַ ן די גיט ,פראַ סעס עדיטינג מיט געטאן זענען איר ווען

ֿ:פראַ זעס טייּפינג

.קנעּפל קעסטל קאָ רט דעם דריקט
.קנעּפלעך וואָ רט די אין דערשייַנען איצט וועט האָ סּפיטאַ ל קאַ סטאַ מייזד דיין
.געשריבן טעקסט אַ נדערלייינג זייַן האָ בן צו סדר אין קנעּפלעך די פון ינעראי דריקט

מאַ קראָ ס טעקסט
.געשריבן זייַן מי ַי ּפאַ ראַ גראַ פס פון נומער  Infiniteאַ פונקציע מאַ קראָ ו טעקסט די פון הילף די דורך
.נאַ מינגס זייער דורך אויף שּפעטער טעקסט געשריבן PRE-די ינוואָ וק צו דאַ רֿפן וועט איר ווייַל עקאַ מענדידר איז סכעמע נאַ מינג קאָ נסיסטענט אַ

:מאַ קראָ ס טעקסט קרעאַ טינג
".מאַ קראָ ס טעקסט" קוויטל די גיט און ֿפענצטער קאָ נפיגוראַ טיאָ ן די עפענען
ווערן שּפעטער זאָ ל וואָ ס טעקסט דער און נאָ מען אַ אַ רייַן אָ לטדעמ ,זייַט רעכט די אויף געגנט די אין קנעּפל "ניו" דעם דריקט
.געשריבן
".נייַ" קנעּפל די גיט דערנאָ כדעם
ּ.פאַ ראַ גראַ פס ני ַי אַ רייַן איצט מי ַי איר

:מאַ קראָ ס טעקסט ינוואָ וקינג
.קלאַ וויאַ טור די אויף ) (#זאָ דיאַ ק שאַ רף דעם דריקט
.שליסל יבעררוק די גיט ,יקקענט ניט איז צייכן שאַ רף דער אויב
.קנעּפלעך ּפראָ גנאָ ז וואָ רט  10די פון איין אין אַ רויף ווייזט עס ביז מאַ קראָ ו טעקסט אַ פון נאָ מען די טייּפינג אָ נהייבן
.אויס געשריבן טעקסט אָ רדסט די האָ בן צו קנעּפל ּפראָ גנאָ ז וואָ רט צונעמען דעם דריקט
זענען עס ,קנעּפל ּפראָ גנאָ ז וואָ רט די אין געוויזן זענען )) (#כאַ ראַ קטער שאַ רף אַ מיט אָ נהייבן אַ לע מאַ קראָ ס טעקסט( מאַ קראָ ס טעקסט קיין אויב
.ווידער אָ נהייב די ֿפון אָ נהייבן און ,צייכן שאַ רף די גיט דעמאָ לט ,ערשטער שליסל קום די גיט פאַ ל אַ אַ זאַ אין .רשימה די אין אותיות נאָ ך

UPDATES
ֿ:פעיִקייטן ני ַי און אַ ּפדייץ ּפאָ טער וועגן נייַעס ּפעריאָ דיש גיט וועבזייַטל דעם
https://www.onscreenkeys.com

ֿפירלייגן און קריטיק
באדערפענישן דיין טרעפן צו בישליימעס נישט טוט ווייכווארג אונדזער וועגן עּפעס אויב אונדז זאָ גן איר אויב צופרידן זיין וואָ לט מיר
ֿ OnScreenKeys.פאַ רבעסערן צו ווי אויף ֿפירלייגן קיין האָ בן איר אויב אָ דער
צו  Emailאַ שרייַבן ביטע

mail@tomwebersoftware.com
שטיצן

:דיסטריביאַ טער  /אַ דווייזער דיין
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