Làm sao cài kiểu gõ dấu chữ Việt
của riêng mình vào WinVNKey
Trần Tư Bình & TS Ngô Đình Học
Đặc điểm ưu việt của phần mềm gõ WinVNKey so với nhiều phần mềm khác là
cung cấp sẵn phương tiện cho ta tự thiết kế kiểu gõ dấu tiếng Việt cho riêng
mình. Bài này hướng dẫn bạn cách cài kiểu gõ dấu nào đó mình thích vào
WinVNKey.
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C. Ví dụ cách cài phím gõ nhanh phụ âm kép như ch, kh, …
A. Giới thiệu
Đặc điểm ưu việt của phần mềm gõ WinVNKey so với nhiều phần mềm khác
là cung cấp sẵn phương tiện cho ta tự thiết kế kiểu gõ cho riêng mình.
WinVNKey cũng tích hợp sẵn một số kiểu gõ thông dụng khác nhằm giúp ta
có thể dùng bàn gõ được liền.
Nếu bạn thấy hoặc nghĩ ra một kiểu gõ dấu nào đó mình thích thì bạn có thể
tự cài đặt vào WinVNKey.
Để bài hướng dẫn được cụ thể, xin đơn cử ví dụ cài kiểu gõ dấu (typing
method) Tubinhtran-MS. Bạn xem theo cách này để tự cài cách gõ riêng của
mình.
Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS được tích hợp sẵn trong WinVNKey từ phiên bản
beta 5.5.463, phát hành tháng 1-2010. Những ai hiện dùng WinVNKey các
phiên bản cũ hơn mà không muốn dùng phiên bản 5.5.463 thì có thể đọc bài
này để tích hợp kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS.
B. Ví dụ cách cài kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS:
Kiểu gõ dấu này gõ các ký tự có dấu â ê ô ă ư ơ đ được nhanh hơn vì chỉ gõ
phím 1 lần, thích hợp với bàn phím Anh-Mỹ.
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Hình 1: Kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS.

Sau đây là cách cài đặt kiểu gõ dấu Tubinhtran-MS (hoặc kiểu gõ của riêng
mình) vào WinVNKey:
1. Khởi động WinVNKey (tải xuống từ http://winvnkey.sf.net, hoặc từ
http://chuvietnhanh.sf.net/CachTaiXuongWinvnkey.htm).

2. Mở Trang Chính của WinVNKey, chọn các tùy chọn như Hình 2 sau đây.
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Hình 2: Trang Chính WinVNKey với kiểu gõ VIQR.

3. Nhấn chuột lên cụm “Kiểu gõ” màu xanh, WinVNKey sẽ hiện ra bảng
“Điều Chỉnh Cách Gõ Chữ Việt” như Hình 3 sau đây.

Hình 3: Bảng “Điều Chỉnh Cách Gõ Chữ Việt” cho kiểu gõ VIQR.

3

4. Nếu hiển thị đầy đủ, bảng này có tất cả 8 tiểu mục được đánh số thứ tự
từ 1 đến 8. Toàn bộ các tùy chọn trong bảng này tạo thành kiểu gõ “2.
VIQR – linh động”.
 Bạn có thể thay đổi các tùy chọn trong bảng này một cách tùy thích
và đặt tên khác để phân biệt với bảng cũ.
 Trong bài này, các bước tiếp theo ta sẽ thay đổi mục (1), (3), và (4)
để được kiểu gõ Tubinhtran-MS như Hình 5.
5. Đầu tiên ta tạo một bản copy của Hình 3 rồi đặt tên khác:
 Nhấn mũi tên đen trên nút “Kiểu gõ”.
 Chọn menu “Lưu trữ dưới tên khác”.
 WinVNKey sẽ hiện ra bảng “Đặt Tên Phương Pháp Gõ Chữ” như
Hình 4.

Hình 4: Bảng “Đặt Tên Phương Pháp Gõ Chữ”.
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6. Trong Hình 4, ta đặt tên mới cho kiểu gõ của riêng mình cho cả 2 giao
diện Vietnamese và English.
Vì muốn đặt tên kiểu gõ mới giống như Hình 5, ta sẽ gõ tên tệp (file) là
“16. Tubinhtran-MS” vào hộp thoại Hình 4. Xong click OK.
Chú ý: WinVNKey sẽ tự động thêm đuôi “.utm” vào tên file. Nhớ không
được dùng tên file cũ vì nó sẽ xóa mất kiểu gõ cũ. Trường hợp bị xóa
mất, xem phần “Lưu ý” phía dưới để phục hồi kiểu gõ cũ.
7. WinVNKey lập tức hiện ra bảng “Điều Chỉnh Cách Gõ Chữ Việt” với tên
kiểu gõ vừa đặt. Ta sẽ lần lượt cài đặt các tùy chọn trong mục (1), (3), và
(4) như Hình 5:
a. Mục “1. Cài Dấu chung và dấu đồng”
Cài số 1, 2, 3, 4, 5 cho các dấu thanh. Cài $$ cho dấu đơn vị đồng.
b. Mục “3. Đổi phím thành chữ khác”
Cài vào 8 ô chữ cái như Hình 5, xong tick chọn vào ô nhỏ ở mục 3.
c. Mục “4. Đổi phím thành phụ âm kép”
Mục này thường để trống. Tuy nhiên, nếu bạn muốn cài đặt thì xem
phần C.
8. Đóng hộp thoại lại (nhấn nút X ở góc bên phải phía trên) để hoàn tất việc
cài đặt.
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Hình 5: Bảng “Điều Chỉnh Cách Gõ Chữ Việt” cho kiểu gõ Tubinhtran-MS.

9. Sau cùng, để dùng kiểu gõ vừa cài đặt, bạn chọn kiểu gõ ở Trang Chính
như Hình 6.
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Hình 6: Chọn kiểu gõ Tubinhtran-MS trong Trang Chính của WinVNKey.

Lưu ý: Nếu sơ ý làm sai hoặc bị trục trặc gì, bạn chỉ việc phục hồi như sau:
a. Nhấn mũi tên đen trên nút “Kiểu gõ” trong Hình 2.
b. Chọn menu “Phục hồi kiểu gõ này” thì kiểu gõ “2. VIQR – linh
động” sẽ được phục hồi như lúc bạn chưa cài đặt gì.
c. Bạn cũng có thể chọn menu “Phục hồi tất cả kiểu gõ nguyên thủy” thì
tất cả các kiểu gõ tích hợp sẵn trong WinVNKey sẽ trở lại dạng mặc
định (default).
C. Cách cài phím gõ nhanh phụ âm kép như ch, kh, …
Trong bảng “Điều Chỉnh Cách Gõ Chữ Việt” cho kiểu gõ Tubinhtran-MS vừa
cài đặt, bạn có thể cài đặt mục (4) để gõ nhanh phụ âm kép bằng một phím mà
thôi. Chẳng hạn, bạn có thể qui ước gõ phím k sẽ ra cụm phụ âm kép kh.
Muốn biết rõ chi tiết xin xem thêm bài 16 “Cách gõ phụ âm kép bằng một
phím” ở Blog Chữ Việt Nhanh.
(hoặc ở http://chuvietnhanh.sf.net/CachGoPhuAmKepBangMotPhim.htm).
Hình 7 dưới đây liệt kê một cách qui ước phím nhanh cho 9 phụ âm kép:
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Hình 7: Cài phím để gõ nhanh các phụ âm kép

1. Cài vào 9 ô chữ trong Hình 7 dựa theo qui ước sau đây:

Ta có thể cài bất cứ phím nào tùy thích miễn là không xung khắc với kiểu
gõ mình đang dùng.
2. Tick chọn vào ô nhỏ cạnh hàng chữ “4. Đổi phím thành phụ âm kép”.
3. Đóng hộp thoại để hoàn tất việc cài đặt.

Chú ý: Chức năng đổi phím thành phụ âm kép có hiệu lực cho đầu từ cũng
như cuối từ
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Ví dụ: gõ 2i => chi, gõ bí2 => bích, gõ 2í2 => chích
Sau khi cài xong, ta có thể gõ các thí dụ sau:

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