
riishta                 રયશ્તા        nishtthaa           નનષ્ ઠા (nishtttaa)

SmartKey is an Intelligent Self-learning Software.

Step2

SmartKey ગજુરાતી - ટ્રાન્સલિટરેશન

Step1

namaskkaar, tunn sahu sukh paamje  નભસ્કાય, તુું વહુ સખુ ાભજે

વાધાયણ  ટ્રાન્વલરટયેળન ભા ઇંગ્લરળ ભા ળબ્દ / word  રખલા ભા થોડા ઓપ્ળન ભે છે . 

આક્ષય / letter રખલા ભાટે એજ Key  ફીજી લાય દફાલલી ડે છે . 

 examle ajay  અજમ   prateek         પ્રતીક            charchaa  ચચાા 
dwaarkaa      દ્વાયકા  shreemaan      શ્રીભાન

dwaarkaa        દ્વાયકા         shreemaan        શ્રીભાન     hashrr                 શશ્ર
triiilok            નિરોક        gyaan            જ્ઞાન        vigyyyaan            નલજ્ઞાન

channdan       ચુંદન            itrr               ઇિ        vakrr                  લક્ર

સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન અને વાધાયણ ટ્રાન્વલરટયેળન ભા શુું આન્તય છે ?

દફાલી ડે છે . દાખરા તયીકે

rajesh                 યાજેળ        subhaashh         સબુા

સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન ળા ભાટે જરૂયી છે ? 

ક્યાયે- ક્યાયે ગજુયાતી ભા જે ળબ્દ આણે રખલા ભાાઁલગમે તે એ આપ્ળન ભા નથી શોતા .  

                                          letter  નથી શોતા .

સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન ભા

સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન ભા એ ળબ્દ વાધાયણ રૂ થી રખામે બે જેભા

સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન ભા છી ના આક્ષય/ letter જોડલા ભાટે એજ કી ફીજી ફાય 

chanddan       ચન્દન           karmm           કભા         kram                  ક્રભ
bhakt            બકત           bhaktt            બક્ત       hinddii                 રશન્દી

avashya              અલશ્મ       bhavishyya         બનલષ્મ

વાધાયણ ટ્રાન્વલરટયેળન ડેટાફેવ ય નનબાય કયે છે, જેભા ફધા ળબ્દો ક્યાયે ણ નથી આલી ળક્તા,

સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન ભા

એટરે ગજુયાતી ભા રખવુું લધાયે વારૂ છે . આ સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન છે .

krishna               કૃષ્ણ         prashnna           પ્રશ્ ન   gannnnnit   ગલણત (gaNit)

For details, read on ..
sample this - sooryya kriiikett 

SmartKey finds the 'character'. Press the Key / again or use Shift Key / again.

thhaakur              ઠાકુય         maannn             ભાાઁ



 Show Keyboard દફાલો . અક્ષય ય ભાઉવ કવાય રાલીને દફાલો. 

Step3

પોનૈરટક કીફોડા ભા ફધા અક્ષય / letter એભના ઉચ્ચાયણ / sound ના આધાય ય યખામા છે , 

ભાિા રગાલા ભાટે એજ કી પયી થી દફાલલી જોઇમે . દાખરા તયીકે

X              kx, kxx, kxxx, kxxxx..                                 કું કાઁ કઃ ક઼ ક०
I               ku, kuu                                                કુ કૂ

I                ki, kii                                                 રક કી
O              ko, koo, kooo/ kau                                   કો ક ૂકૌ

E               ke, kee, keee/kai                                     કે કી કૈ

H            atahh                                                    અતઃ

ટાઇ કયો T, Shift T, Ctrl T, Ctrl Shift T, Alt T                     ત થ ટ ઠ િ

A               Kam, kaam                                           કભ કાભ 

kooo(k Shift O or kau)            કૌ          kuu(k Shift U or koo)           ક ૂ 

kaa                                 કા
keee(k Shift E or kai)             કૈ          kee(k Shift i)                    કી

channdan                          ચુંદન

 Show Full-screen દફાલો .
કીફોડા ય કોઈ ણ આક્ષય ને ગ્ક્રક કયો .

પોનૈરટક કીફોડા શુું છે ?

ભાિા કેલી યીતે રગાડલી ?
Step4

N              kan, kann, kannn                                      કન કું કાઁ
M             km, kmm, kmmm                                      કભ કું કાઁ

R             Kram, aakrramak                                      ક્રભ આક્રભક
Q             kqr, rqk                                                ક્ર  કા

R             Kripyaa, anukriti                                        કૃમા અનકૃુનત
R             garmm, garbh                                          ગભા ગબા



નપ્રરડક્ક્ટલ ટૈક્સ્ટ્ કેલી યીતે શરુૂ અને ફન્દ કયાએ ?
(ઊય) ટરૂફાય ય Show Predictive Text    ય ગ્ક્રક કયીને ળરૂઆત કયો .
(ઊય) ટરૂફાય ય Hide Predictive Text  ય ગ્ક્રક કયીને ફન્દ કયો .                                                    

buddddh / buddH , buddHH , hatttth / hattH , hattHH

Step5
 આધો અક્ષય કેલી યીતે રખામ ?

a..t..m..                                                   એટીએભ

saddak                                                    વડક

kannthhh, kanTh                                          કુંઠ , કણ્ઠ

panCh                                                    ઞ્ચ

Shift H            વાદો શરન્ત

Step6
શરન્ત ક્યાું છે ?

સ્ભાટા-કી ટ્રાન્વલરટયેળન ની વાથે ટાઇનિંગ કેલી યીતે કયાએ ?

karmm                                                    કભા                                                

ganGaa                                                  ગઙ્ગા
shanKar                                                  ળઙ્કય 

Step7

farStt   (farqsqtt)                                         પસ્ટા    iirSSyaa, paarSSSv

ttrak                                                       ટ્રક (Ctrl T rrak)

kqk, kql, kqm                   ક્ક ક્ર ક્ભ
kk, kll, kmm                    ક્ક ક્ર ક્ભ

ddamruu                                                   ડભરૂ (Ctrl D amruu)

Q                 જોડલા લાો શરન્ત       dqv, dqd, dq Shift D      દ્વ દ્દ દ્ધ

anDaa                                                    અણ્ડા

નપ્રરડક્ક્ટલ ટૈક્સ્ટ્ ભા નલો ળબ્દ જોડલા ભાટે એ ળબ્દ રખીને      Space       દફાલો.

ranJan                                                    યઞ્જન

નપ્રરડક્ક્ટલ ટૈક્સ્ટ્ નો પ્રમોગ કેલી યીતે કયાએ ?

નપ્રરડક્ક્ટલ ટૈક્સ્ટ્ ય કોઈ ણ ળબ્દ ગ્ક્રક કયો .
example   નતરુલનુંતપયુભ ભાટે ેશરા નતરુલ રખો છી  Ctrl Space   કીજ ને એક વાથે દફાલો

પયૂો ળબ્દ રખ્મા છી    Space     દફાલો .

Step9

Step8



` symbol (Key above Tab key)

Kbasic Unicode Ctrl E ( write in word / Social Media)  (TYPING)
Software reads the position of cursor on Start-up, press Spacebar, before writing.

SmartKey  Ctrl Q  (TYPING)
SmartKey Transliteration  Ctrl W

English ભા રખલા ભાટે F2 કી દફાલો . પયી થી F2 key  દફાલા થી ગજુયાતી ભા રખી  ળકામે.

કોઈ ણ કી ( key)  દફાલલા થી એના ય ટાઇ થલા લાો અક્ષય ીરા ફાક્વ ભા દેખાએ છે . 
શૈલ્ ક્યાું છે ?

ઊય  ટરૂફાય ભા How to write ( આ ાના )
ઊય શૈલ્ ભૈન્ય ૂજુઓ

Step10

નપ્રરડક્ક્ટલ ટૈક્સ્ટ્ ભાથી ળબ્દ શટાલા ભાટે ભાઉવ ભા યાઇટ ગ્ક્રક કયો .


