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EKRAN OKUMA PROGRAMI 

Jaws for windows, görme engellilerin bilgisayar kullanabilmelerini sağlamak amacıyla özel 
olarak geliştirilmiş alternatifsiz bir ekran okuyucu programdır. 

Jaws For Windows, bilgisayar açıldığı anda devreye girer ve bilgisayarın kapatıldığı ana 
kadar tüm ekranı Türkçe olarak seslendirir. 

Görme engelliler, Jaws sayesinde bilgisayarda rahatlıkla yazı yazabilirler, özel ve ders 
notlarını takip edebil- irler, mail gönderip alabilirler, intemetin tüm olanaklarından 
yararlanabilirler VS... 

Jaws sayesinde görmezler de görenler kadar hızlı ve etkili bir şekilde bilgisayar 
kullanabilirler. 

Okulda, iş yerinde, kütüphanede veya evinizde; kısacası bilgisayarın olduğu her yerde jaws 
hayatınızı kolay- laştıran bir çözümdür. 

Körler okullarında, üniversitelerde, kütüphanelerde ve Kamu alanlarının tümünde; 
görmeyenler Jaws For Windows programı ile bilgisayar kullanmanın özgürlüğünü 
yaşamaktadırlar. 

Günümüzde, Jaws kullanan görme engelliler eğitim ve sosyal hayatta 

Görenlerle rekabet eder duruma gelmişlerdir. 

JAWS BİLGİSAYARINIZI KONUŞTURUR. 

Dokümanlarınızı harf harf, kelime kelime, cümle cümle, paragraf paragraf okuyabilir. 
Türkçenin yanısıra farklı dillerde konuşma özelliğine de sahiptir. 

Web sayfalarında ve MS Word'de seri dolaşım tuşları sayesinde sayfa içerisindeki 
başlıklara, form alan- larına, çerçevelere, onay kutularına, seçim kutularına, yazma 
alanlarına ve radyo düğmelerine doğrudan erişilebilir ve bunları ayrı ayrı listeleyebilir. 

Sık kullanılan sayfaların belli bölümlerini işaretleyerek o sayfaya girdiği anda İşaretli 
bölümleri dolaşabilir ve listeleyebilir. Sayfa içinde tabloları verimli ve hızlı bir şekilde 
kolaylıkla okuyabilir. 



Jaws programı, kullanıcıya kendi kullandığı programlarda erişimi görmeyenin kendisinin 
ayarlamasına imkân sağlayan script yazmaya (programcıklar) açıktır. 

Dolayısıyla scriptler sayesinde her türlü program görmeyene göre ayarlanabilmektedir. 
Görmeyen kullanıcı bilgisayarın herhangi bir ortamında belli kısayol tuşlarına basarak 

Jaws programını o noktada nasıl kullanabileceğini, Windows işletim sistemine dair 
kısayolları Türkçe olarak dinleyerek öğrenebilmesine olanak sağlar. 

Jaws programı ayrı ayrı seçilen metin parçalarını panoda birleştirilerek başka bir alana 
taşıyabilir. Sistem gereksinimleri: 

Jaws programı En az aşağıdaki özellikleri taşımakta olan Windows işletim sistemi yüklü 
normal bir Laptop, Notebook ya da bir masaüstü bilgisayara kurulabilir. 

Jaws programının etkili bir şekilde kullanılabilmesi için Hard diskimizde yeterli boş alan 
(Program ve ayar dosyaları için yaklaşık 200MB) olmalı. 

İşletim sistemi ve diğer programlar içinde Extra boş alan bulunmalı. 

Renk uyumu 16 bit içinse ekran çözünürlüğü 800X600, 32 bit ise ekran çözünürlüğü 
1024X768 olarak ayar- lanmalıdır. 

Seslendirme aracı olan Jaws ses sentezleyicinin çalışabilmesi için Windows'a uyumlu bir 
ses kartına ihtiyaç duyulur. 

Windows'unuz ile Jaws programının uygun çalışabilmesi için uygun lisanslamanın yapılmış 
olması gerekir(- Standart veya Pro lisans) 

64 bitlik Windows 7, Windows Vista ve Windows Server 2008 işletim sistemleri ile Jaws 64 
bit Pro uyumlu- dur 

32 bitlik Bütün Windows 7, Windows Vista, Windows XP Pro, Home, Windows Media 
Center Edition, Windows Server 2008 ve Windows Server 2003 işletim sistemleri ile Jaws 
32 bit Pro uyumludur 

64 bit Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium ve Windows Vista Home 
Basic işletim sistemleri ile Jaws 64 bit Standart uyumludur 

32 bit Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home 
Basic ve Windows XP Home işletim sistemleri ile Jaws 32 bit Standart uyumludur. 
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