
 

ZoomText programı , az 

görenlerin bilgisayar 

kullanırken ekranı 

rahatlıkla görebilmeleri 

için kullanılan bir ekran 

büyütme programıdır.Ve 

Artık bilgisayar 

kullanmak ZoomText 

sayesinde daha kolay. 

ZoomText programının 2 

versiyonu vardır. 

 

 

 

 

ZoomText 10 Ekran Büyütücü 

Program 
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Görme Güçlüğü Yaşayanlar için ZoomText Ekran Büyütme 

Programı 

 

ZoomText, görme güçlüğü yaşayan kimselerin bilgisayar kullanırken ekranı daha rahat görebilmelerini 

ve daha etkili bir şekilde bilgisayar kullanabilmelerini sağlamak amacıyla özel olarak üretilmiş bir ekran 

büyütücü yazılımdır. 

 

Bilgisayar kullanmak ZoomText ile daha kolay. 

ZoomText; ekrandaki bilgileri, resimleri, dokümanları kullanımı kolaylaştırmak amacıyla 4’er adımlık 

artış seçenekleriyle 36 kata kadar büyütme olanağına sahiptir. 

Bunun yanı sıra, gelişmiş ekran özellikleri sayesinde farklı renkler seçebilir, yazı şeklini 

değiştirebilirsiniz. 

 

Masaüstü, web, metin arama motoru özelliği ile aradığınız şeyleri bulmanız çok daha kolay ve daha az 

yorucu. 

Bilgisayar başında çalışırken gözleriniz çok sıkmı rahatsız oluyor? 

Sürekli gözlerinizi dinlendirmenizmi gerekiyor? 

Ekranı takip edebilmek için, bilgisayara çokmu yaklaşmanız gerekli? 

Işte bütün bu sorunlarınız için çözüm ZoomText’te. 

ZoomText’in Büyütücü ve Büyütücü&Okuyucu olmak üzere 2 ayrı versiyonu 

bulunmaktadır. 

 

BÜYÜTÜCÜ 

Ekran büyütecinin tasarımını 

şekillendirebilirsiniz. Ve kullanıcının ihtiyacına göre 

ekranı 1,25x, 1,5x, 1,75x ve 2x 36x’e kadar 

boyutlandırma seçenekleri mevcuttur. 

Optimal özelliklerinden rengini 

değiştirebilirsiniz. Ve yaptığınız değişiklikleri 

kaydedebilirsiniz. 

 

Fare işaretçisini veya imlecinizi daha iyi 

görebilmek mi istiyorsunuz? 

Fare işaretçisinin rengini boyutunu formunu 

kolaylıkla değiştirebilirsiniz veya imleç şeklini 

istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Çerçevelendirip 

daha belirgin hale getirebilirsiniz. 

Ve daha birçok özellikle isteğe göre 

şekillendirip  kullanımı kolaylaştırabilirsiniz. 

 

Yönlendirmeyi kontrol altında tutun 

                           BÜYÜTÜCÜ&OKUYUCU 

Büyütücüde bulunan bütün özelliklerinin yanısıra; 

ZoomText Kayıt 

Ekrandaki herhangi bir metni seçin ve ses 

dosyasına 

dönüştürerek kaydedin artık istediğiniz zaman  

kaydınızı dinleyebilirsiniz. 

 

Arkaplan Okuyucu 

Siz bilgisayarınızda başka işler yaparken 

seçtiğiniz  

metni okutabilirsiniz. 

 

Geliştirilmiş  Web  Bulucu 

İnternet sayfaları üzerinde artık daha ayrıntılı 

arama ve gezintiler yapabilirsiniz. Aramak 

istediğinizi yazdığınız zaman web bulucu tarayıp 

bulduğunda size o kelime , paragraf veya cümleyi  



Hareket noktası aracılığı ile fare işaretçisini 

kontrol altında tutun.Menüler mesaj kutuları ve 

programlar arasında gezerken odaklanılan  yeri 

bulup izleme özelliğine sahiptir. 

Kullandığınız programlar arasında geçiş 

yapmak ve görüntüyü kaydırmak  kolay ve 

hızlıdır. Sabitlenmiş fare hareketi sayesinde 

satır ve sütunları kolay bir şekilde gezinmenizi  

ve açık duran pencerenin dışına çıkmamanızı 

sağlar.  

 

Arama Özelliği 

Zoomtext programı , arama özelliği sayesinde 

pdf dökümanında,internette,masaüstünde arama 

yapmanızı kolaylaştırır.Ve aramaları kayıt 

altında tutar. 

 

ZoomText Kamera 

ZoomText kamera özelliği ile bilgisayarınız bir 

CCTV olarak kullanabilirsiniz. 

 

Geliştirilmiş  Web  Bulucu 

İnternet sayfaları üzerinde artık daha ayrıntılı 

arama ve gezintiler yapabilirsiniz. Aramak 

istediğinizi yazdığınız zaman web bulucu 

tarayıp bulduğunda size o kelime , paragraf 

veya cümleyi belirginleştirmeyi nasıl 

ayarladıysanız o şekilde gösterecektir.  

 

Yazıları belirginleştirme 

Bu yeni özelliği ile yazıların çözünürlüğünü 

daha net yapabilirsiniz .Yazı boyutlandırma ile 

yazıları farklı boyutlarda daha net ve okunaklı 

olarak görebilirsiniz .Yazıcıdan çıkarmadan 

önce yazı boyutu ile kendinize göre 

boyutlandırmayı ayarlayarak önizleme 

yapabilirsiniz. 

Ve Zoomext programını kullanırken kolay 

görebilmek için  farklı görüntü seçeneklerini 

belirleyip bu özellikleri kaydedebilirsiniz.  

 

Çift Monitör Özelliği 

ZoomText'in çift monitör özelliği ile 

büyütülmüş görüntüyü ikinci bir monitörde 

orijinal veya büyük haliyle başkaları ile  

paylaşabilmenizi sağlar. 
 

 

seslendirmeyi nasıl ayarladıysanız o şekilde 

seslendirecektir. 

 

Bütün Ekranı Okuma 

ZoomText Okuyucu sayesinde ekranda otomatik 

olarak bütün programların kontrol panellerini, 

menüleri, liste görünümlerini, mesajları 

seslendirebilirsiniz. 

 

İmleç Ekosu 

İmleç Ekosunu seçerek fare imlecinizin gittiği her 

yeri otomatik okumasını sağlarsınız. 

 

Tip Ekosu 

Tümüyle seçtiğiniz yeri okutabilirsiniz. 

 

Metin Yönlendirici 

Herhangi bir yeni doküman oluştururken veya bir 

metin üzerinde çalışırken yazdıklarınızı ve 

değiştirdiklerinizi size sesli okuyarak yönlendirme 

yapar. 

 

 

 

 

 

 

 

Otomatik Doküman Okuyucu 

Otomatik doküman okuyucu ile açtığınız herhangi 

bir web sayfasındaki metinleri, elektronik 

postalarınızı, bilgisayarınızdaki bir dokümanı sesli 

olarak paragraf paragraf, sayfa sayfa, kelime 

kelime, harf harf okutabilirsiniz. 

 

Ses Sentezleyicileri 

Bu özellik sayesinde ZoomText programına 

TruVoice, ViaVoice ve Microsoft speech ses 

sentezleyicilerinden yükleyerek istediğiniz sesleri 

veya dahili NeoSpeech sentezleyicisindeki sesleri 

kullanabilirsiniz. 

Desteklenen işletim sistemleri 

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7-8-10 

 

 

 

 


