Cách gõ phụ âm kép bằng một phím
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Đặc điểm ưu việt của bộ gõ WinVNKey so với nhiều bộ gõ tiếng Việt khác
là cho phép gõ phím chỉ một lần các phụ âm kép: ch, gi, kh, ng, nh, qu, ph,
th, tr dù dùng với bất kỳ kiểu gõ dấu nào: Telex, VNI, Microsoft, v.v… Chỉ
tốn mươi phút là bạn có thể tự cài vào WinVNKey.
A. Giới thiệu
B. Cách cài để gõ phụ âm kép bằng một phím
C. Thực tập
D. Kết luận

A. Giới thiệu
Mỗi từ tiếng Việt có thể bắt đầu hoặc chấm dứt bằng phụ âm kép. Tất cả có 10
phụ âm kép là ch, gi, kh, ng, ngh, nh, qu, ph, th, tr. Một trong những mẹo gõ
nhanh chữ Việt là chỉ gõ một phím mà được một phụ âm kép.
Hiện nay có nhiều bộ gõ tiếng Việt miễn phí như WinVNKey, Unikey, VPSKey,
GoTiengViet, Vietkey, v.v… Nhưng để giúp gõ nhanh hơn nữa các phụ âm kép
thì không phải bộ gõ nào cũng hỗ trợ chức năng này, và nếu có hỗ trợ thì cũng
không đầy đủ. WinVNKey không những hỗ trợ chức năng này mà còn cho phép
bạn tùy chọn phím gõ để bung ra các phụ âm kép nêu trên.
Bài này hướng dẫn cách cài để gõ phụ âm kép bằng một phím trong WinVNKey.
WinVNKey hiện tích hợp sẵn trên 16 kiểu gõ dấu, chẳng hạn như VNI, Telex (có
đến 4 loại kiểu gõ Telex), Microsoft, VIQR, v.v… Bạn chọn kiểu gõ nào cũng
được.
Sau đây là cách cài để gõ nhanh phụ âm kép cho kiểu gõ VNI.
Những bạn nào dùng kiểu gõ khác như Telex, Microsoft, VIQR, v.v…. thì có thể
dựa vào phần hướng dẫn để tự cài cho kiểu gõ của mình.
B. Cách cài phím để gõ nhanh phụ âm kép
1. Khởi động WinVNKey (tải xuống từ http://winvnkey.sf.net, hoặc từ
http://chuvietnhanh.sf.net/CachTaiXuongWinvnkey.htm).
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2. Mở trang Chính của WinVNKey, chọn các tùy chọn như Hình 1 cho kiểu gõ
VNI (muốn chọn kiểu gõ khác thì nhấn mũi tên đen ở hàng “Kiểu gõ” để tùy chọn
1 trong 16 kiểu gõ tích hợp sẵn).

Hình 1: Chọn kiểu gõ VNI ở Trang Chính WinVNKey.

3. Nhấn chuột chữ “Kiểu gõ” màu xanh, WinVNKey sẽ hiện ra bảng “Điều Chỉnh
Cách Gõ Chữ Việt”. Bạn có thể cài đặt mục “4. Đổi phím thành phụ âm kép” như
Hình 2 sau đây:

Hình 2: Cách cài phím để gõ nhanh phụ âm kép.

Bảng sau đây giải thích các phím chữ cài ở Hình 2:
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Chú ý
a) Bạn không thấy qui định phím nhanh cho cụm phụ âm “ngh” vì
WinVNKey có chức năng thông minh tự sửa “ng” thành “ngh” trước các
nguyên âm e, ê, i.
b) Bạn có thể cài bất cứ phím nào tùy thích miễn là không xung khắc với kiểu
gõ bạn đang dùng.
c) Nếu ô chữ nào có 1 phím chữ cái dạng thường như j:
 gõ phím thường j sẽ bung ra cụm chữ thường: gi
 gõ phím hoa J sẽ bung ra cụm có chữ hoa ở đầu: Gi
 nếu gõ trong lúc nhấn Caps Lock thì sẽ được toàn chữ hoa: GI
d) Nếu ô chữ nào có 2 phím (như 2@):

gõ phím đầu tiên, 2, sẽ bung ra cụm chữ thường: ch
 gõ phím thứ nhì, @ (phím “Shift + 2”), sẽ bung ra cụm có chữ hoa ở
đầu: Ch


nếu gõ 2 trong lúc nhấn Caps Lock thì được toàn chữ hoa: CH

e) Không nhất thiết phải cài đặt hết 9 ô chữ.
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f) Bạn có thể nhấn lên các dòng chữ màu xanh để đọc hướng dẫn.
g) Bạn có thể nhấn lên từng cụm phụ âm “ch”, “gi”, v.v. để xem giải thích về
cách dùng.
4. Nhớ tick chọn vào ô nhỏ cạnh hàng chữ “4. Đổi phím thành phụ âm kép”.
5. Đóng hộp thoại (nhấn nút X ở góc bên phải phía trên).
C. Thực tập
Chức năng đổi phím thành phụ âm kép có hiệu lực cho đầu chữ cũng như cuối
chữ.
Ví dụ: Gõ 2i => chi, gõ bí2 => bích, gõ 2í2 => chích
Sau khi cài xong, bạn có thể gõ thử các ví dụ sau đây.

Chú ý:
 Nếu bạn không muốn phím bị biến đổi thì hãy gõ lặp phím (nhớ phải tick ô
thứ 6 trong Hình 3 dưới đây).
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Ví dụ: Thực sự bạn muốn gõ số 2, nhưng gõ 2 thì thấy bị bung ra ch. Trong
trường hợp này, gõ hai lần phím 2 thì sẽ được phím nguyên thủy là số 2.
 WinVNKey có chức năng thông minh nhận dạng từ tiếng Việt. Nếu bạn
muốn WinVNKey chỉ biến đổi phím khi chữ muốn tạo thành phải là chữ
Việt thì bạn tick ô thứ 8 trong Hình 3.
Ví dụ: Gõ 2 sẽ thấy ch, nhưng gõ tiếp b sẽ được 2b chứ không phải chb vì
tiếng Việt không có chữ này.

Hình 3: Bật chức năng (6) và (8) trong Bảng “Điều Chỉnh Cách Gõ Chữ Việt”.

D. Kết Luận
Bộ gõ đa năng WinVNKey cho phép người dùng tùy chọn phím chữ để gõ nhanh 10
cụm phụ âm tiếng Việt. Bộ gõ có khả năng nhận dạng chữ Việt để biết chỉ bung ra
khi nào cụm chữ tạo thành là cụm chữ Việt. Nếu biết tận dụng các chức năng này,
người dùng có thể tăng nhanh tốc độ gõ tiếng Việt.

© Trần Tư Bình (tubinhtran@gmail.com, Web: chuvietnhanh.sf.net).
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