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విషయ సూచిక

● తెలుగు అక్షరాల కీ బోర్డుడు 

– ఇన్స్క్రిప్టె

● ఇంగ్లీషు (రోమన్  )అక్షరాలతో తెలుగు రాయుటక్ కీ బోర్డుడు

– వికీపీడియ:టైప్ంగు సహాయం

● సంకర్డ (ఊహానుగత  )కీ బోర్డుడు

– పోతన

● లిపయంతరీకర్డణ (పదం  )ఉపకర్డణాలు



  

 వికీపీడియ అంతర్డగత కీబోర్డుడు నర్డయం





  

 తెలుగు వికీ కీమాప్ పరిత్యక అక్షరాలు

    *ఌ  =~l

     *ౡ  =~L

     *అర్డసున్నా (ఁఁ   )=@M

     *సున్నా  =M

     *విసర్డగ (ఁః   )=@h

     *అవగరిహ (సంసకుృతం   )=@2

 *నకార్డ పొలులీ  =@n

     *ఖాళీ స్పేసు   =_(అండర్స్కుర్)

    

     *సిలబల్ బ్రిక్ (ఫరై్ఫాక్స్ లాంటివి 
రాయటాన్క    )=^(ఇది  ZWNJ

చేర్డుచుతుంది)

     *ఫోర్స్ కాంబినేషన్   =&(ఇది  ZWJ

చేర్డుచుతుంది)

     *చాప లోన్ చ   =~c(యూనీకోడ్ 
వచేచు వర్డషన్లో)

     *జాము రాతిరి లోన్ జ   =~j

(యూనీకోడ్ వచేచు వర్డషన్లో)



  

ఇన్స్క్రిప్టె
● ఇంగ్లీషు  QWERTYకీ బోర్డుడు లో ఒక్కుకకు కీ (మీట  )క తెలుగు అక్షర్డము జత 

–   Qతో  ఁౌ    ,ఔ మరియు  Yతో బ  ,భ జతచేయబడినవి

– అచుచులు ఎడమవైపు మీటలు (హరసవ అచుచులు పరిధాన వర్డుస  ,దీర్డఘ అచుచులు పైె వర్డుస)

– హలులీలు క్డివైపు మీటలు  .(క చ ట త ప పరిధాన వర్డుస,

– ముక్కుతో పలకన్ హలులీలను అ వరాగన్క దగగర్డ కీ లలో ఇచాచుర్డు.

–  ముక్కుతో పలికే హలులీలను ఎడమవైపు చివరి వర్డుసలో ఇచాచుర్డు  .మిగతావి క్డివైపు ఇచాచుర్డు  .



  

ఇన్స్క్రిప్టె (పొడిగింత)
– పెై వర్డుసలో ఎక్కువగా వాడే సంయుకత అక్షరాలన్ ఇచాచుర్డు  .ఇవి నొకకునపుడ  ,వాటి మూల అక్షరాల సమూహము 

వసుతంది.

– ఁ్       తర్డువాత అక్షర్డము జతచేయబడక్ండా వుండాలంటే  (విండోస్ లో          Ctrl+Shift+2 (zwnj)

వాడాలి  .ఉద  : ఫైర్ఫాక్స్ 

– చాల హలులీలక హలాంత చేరిచునపుడ  ,లేకహలులీలక గుణింతాలు రాస్టపుపేడ  ,ఎడమచేతి వేళ్ళుళ,తర్డువాత 
క్డిచేతి వేళ్ళుళ వాడాలిస్ రావటంతో తవర్డగా టైపు చేయటం క్దుర్డుతుంది.

– ఇది  చాలా భార్డతీయ భాషలక్ అనవయిసుతంది  .(ఉద  :తెలుగు నేర్డుచుక్ంటే హిందీ  టైపు  కూడా చేయవచుచు)



  

సంకర్డ (ఊహానుగత  )కీ  బోర్డుడు  :పోతన 
– సృష్టెకర్డత   :తిర్డుమల కృషణ దేశికాచార్డుయలు 

–  ఇన్స్ కరిప్టె లాంటి వాటిలో మంచి లక్షణాలు (ఒకే కీల సమూహాన్క ఒకే అక్షర్డము   )

– తెలుగు వికీ  కీ మాప్  లక్షణాలు  (గుణింతాలక్ర్డక్ హలులీల తరావత అచుచులు వాడటం)

– ఇంగ్లీషు కీల ఉచాఛార్డణక దగగర్డగా తెలుగు అక్షరాలు జతచేయబడినవి 



  

లిపయంతరీకర్డణ (పదం  )ఉపకర్డణాలు
● గూగుల్  ,మైకోరిసాఫ్టె కంపెనీల వబ్ అనువర్డతన్లలో వాడకక్ పరిత్యక బొమమలపెై 

 (icon)నొకకుండి  .ఇంగ్లీషు అక్షరాలతోపదం వారిసి ఖాళీ మీట నొకకుత్ 
లిపయంతపరీకర్డణ పదంగా మార్డుతుంది.

– గూగుల్

– మైకోరిసాఫ్టె

● బయట వాడే పదదతి

– సాధార్డణంగా విహరిణిలో వాడకక్  బుక్ మార్కులెట్  సాథాప్ంచుకోవచుచు.

– నెట్ సంధానము లేకపోత్ విండోస్ వాడకర్డులీ అనువర్డతనము 
సాథాప్ంచుకోవచుచు

http://www.googlelabs.com/show_details?app_key=agtnbGFiczIwLXd3d3IUCxIMTGFic0FwcE1vZGVsGKWOWQw%20
http://specials.msn.co.in/ilit/Telugu.aspx%20


  

టైపు పదధతి  ఎంచుకోవడం
ఇ న్ స్ క్ రిప్ టె

విండోస్ ఎక్స్ ప్    (Windows XP)

తెలుగు టైపు అమరిక 

లినక్స్ (Linux)

  Ibus/scim అమర్డుచుక్న్  ,పన్ 
చేయించి    ,te_inscript

ఎంచుకోండి.

తె ల ు గ ు  వి కీ  కీ  మా ప్

తెలుగు  వికీ  వాయసం మొదలెటటెండి

పో త న

విండోస్ ఎక్స్ ప్    ( Windows XP)

లినక్స్ (Linux)

  Ibus/scim అమర్డుచుక్న్  ,పన్ చేయించి  ,
 te_pothanaఎంచుకోండి.

http://telugublog.blogspot.com/2006/03/xp.html
http://www.kavya-nandanam.com/


  

తెలుగు  టైపు  పరియతినాదదం_1

అమమ

ఆవు

ఇలులీ

ఈగ

ఉడత

ఊయల

ఋష్

ఎలుక

ఏనుగు

ఐదు

ఒంట

ఓడ

ఔటు

అందం



  

తెలుగు  టైపు   పరియతినాదదం_2

• కలము

• ఖర్డము

• గంట

• ఘనము

• చలి

• యంతరము

• ర్డవి

• లావు

• వల

• శశాంకము

• క్షీర్డము



  

మీ అనుభవాలినా పంచుకోండి

• మీర్డు వాడిన పధ్దతి?

• సులభమనైవి ఏది?

• కషటెంగా వుననాది ఏది?

• పరిశనాలు?



  

వనర్డులు

• తెలుగు వికీపీడియలో వాయసం
• కీ బోర్డుడు

• విండోస్ XPన్ ఉపయోగించి తెలుగులో టైపు చెయయడాన్క
• తెలుగుబ్లీగ్ పోస్టె

http://tinyurl.com/24xjw6z
http://telugublog.blogspot.com/2006/03/xp.html
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