آهَزشNVDA

 -1هعرفی ًرم افسار NVDA
دشحرشی ةَ ىیز کار رایاٌَ ةدون ٌیاز ةَ

دیدن ))(NonVisual Desktop Access (NVDA

صفدَ خّاٌی رایگان و ىحً ةاز ةرای شیصحو غاىم ویٍدوز طرکث ىایکروشافث اشث .ایً ٌرمافزار ةا فراُو آوردن ةازخّرد از راه
شخٍگّیی ىصٍّغی و خع ةریم ،افراد ٌاةیٍا و کوةیٍا را جّاٌيٍد ىی شازد جا ةدون ٌیاز ةَ ُزیٍَ ،ةیظحر از یک فرد ةیٍا ،ةَ رایاٌَ ُایی
کَ ویٍدوز را اجرا ىی کٍٍد ،دشحرشی داطحَ ةاطٍد. NVDAجّشع  NV Accessو ةا ُيکاری اٌجيٍی از کارةران آن ،جّنید و جّشػَ
داده ىی طّد.

 -2اهکاًات عوَهی ًرمافسار
 NVDAایً اجازه را ةَ افراد ٌاةیٍا و کو ةیٍا ىی دُد جا ةَ شیصحو غاىم ویٍدوز و ةصیاری از ةرٌاىَ ُای دیگری کَ جدث ویٍدوز
اجرا ىی طٌّد دشحرشی یافحَ ،ةا آٌِا جػاىم ةركرار کٍٍد.
ةَ غٍّان ٌکات ةرجصحَ در ىّرد ایً ٌرمافزار ،ىی جّان ةَ ایً ىّارد اطاره کرد:
پظحیتاٌی از ةرٌاىَ ُای پرکارةرد از كتیم ىرورگرُای وبٌ ،رمافزارُای ةررشی ایيیم ،ةرٌاىَ ُای گپ و گفث ایٍحرٌحی و ىجيّغَةرٌاىَ ُای دفحرداری )(Office
ىّجّر جتدیم ىحً ةَ گفحار ُيراه ٌرمافزار ةا پظحیتاٌی از ةیض از  80زةاناغالم اغالغات ىرةّط ةَ كانبةٍدی ىحً ،ىاٌٍد ٌام و اٌدازه كهو ،شَتک ٌّطحار و خػاُای اىالیی ،در صّرت در دشحرس ةّدن آٌِااغالم خّدکار ىحٍی کَ زیر ىّس كرار ىی گیرد و ٌيایض ىّكػیث ىّس ةا اشحفاده از صدا ،ةَ درخّاشث کارةرجّاٌایی اجرای کاىم ٌرمافزار از روی یک خافظَ  USBیا اةزارُای چٍد رشاٌَ ای كاةم خيم دیگر ،ةدون ٌیاز ةَ ٌصب روی رایاٌَ درخال اشحفاده
ةرٌاىَ ٌصب کٍٍده گّیا ةا اشحفاده آشانجرجيَ طده ةَ  48زةانپظحیتاٌی از شیصحو غاىهِای اىروزی ویٍدوز ،طاىم ُر دو ٌّع  32و  64ةیحیجّاٌایی اجرا در صفدَ ورودی ویٍدوز و دیگر صفدات ىدافظث طدهپظحیتاٌی از ىیاٌجیِای دشحرشی پذیری ىحداول ُيچّنJava Access Bridge ، Microsoft Active Accessibility-پظحیتاٌی از صفدَی اغالن فرىان ویٍدوز ) (Command Promptو ةرٌاىَ ُای دارای ىیز فرىان
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ً -3یازهٌذی ّای سیستن
شیصحوُای غاىمُ :يَ ٌصخَ ُای  32و  64ةیحی ویٍدوز ، XPویٍدوز ویصحا ،ویٍدوز  ،7ویٍدوز  ،8ویٍدوز  8/1و ویٍدوز ( 10کَطاىم شیصحوُای غاىم خدىثدٍُده )ٌ (Serverیز ىی طٌّد(
 NVDAةرای اجرا روی ویٍدوز  32 XPةیحیٌ ،یازىٍد ةصحَ خدىاجی ٌگارش  (Service Pack 2) 2یا ةاالجر اشث.
ةرای اجرا روی ویٍدوز شرور  NVDA ،2003ةَ ةصحَ خدىاجی ٌگارش  1یا ةاالجر ٌیاز دارد.
 NVDAةرای اجرا روی ویٍدوز ویصحاٌ ،یاز ةَ ةصحَ خدىاجی ٌگارش  2دارد .اگر ُيَ ةَروزرشاٌیُای ىّجّد جّشع روزآىد کٍٍده
ویٍدوز ٌصب طده ةاطٍد ،ایً دو ىّرد ٌیز خحيا ةاید ٌصب طٌّد.
خافظَ (رم) 256 :ىگاةایث یا ةیظحرشرغث پردازطگر  1.0 (CPU):گیگاُرجز یا ةاالجر-در خدود  90ىگاةایث فظا روی دیصک شخث

 -4دریافت ٍ ًصب NVDA

ةا اجرای فایهی کَ داٌهّد کرده ایدٌ ،صخَ ای ىّكث از  NVDAطروع ةَ کار خّاُد کرد .شپس از طيا پرشیده خّاُد طد کَ آیا
ىی خّاُید  NVDAرا ٌصب کٍیدٌ ،صخَی كاةم خيم ایجاد ىی کٍید یا ةا اشحفاده از ٌصخَ ىّكحی ةَ کار خّد اداىَ ىی دُید؟
اگر طيا كصد اشحفاده ُيیظگی از  NVDAروی ایً رایاٌَ را دارید ،گزیٍَ ٌصب  NVDAرا اٌحخاب کٍیدٌ .صب  NVDAکارایی
ةیظحری را در اخحیار کارةر خّاُد گذاطث؛ ىاٌٍد طروع خّدکار ةػد از ورود ةَ ویٍدوز ،جّاٌایی خّاٌدن صفدات ورودی و اىٍیحی
ویٍدوز (کَ در ٌصخَ ُای كاةم خيم و ىّكحی اىکانپذیر ٌیصث) و ایجاد ىیاٌتر در ىٍّی  Startو روی ىیز کارُ .يچٍیً ٌصخَ ٌصب
طده ىی جّاٌد در ُر زىان کَ کارةر ةخّاُد ٌصخَ كاةم خيهی از خّدش ةصازد.
در صّرجی کَ ةخّاُید  NVDAرا روی خافظَ فهض یا اةزارُای خيم اغالغات دیگری ةَ ُيراه داطحَ ةاطید ،ةاید گزیٍَ ایجاد ٌصخَ
كاةم خيم را اٌحخاب کٍیدٌ .صخَ كاةم خيم ٌیز ایً كاةهیث را دارد کَ ةػدا روی ُر رایاٌَ ای ٌصب طّد .در صّرجی کَ ةخّاُید
 NVDAرا روی یک خافظَ فلع خّاٌدٌی ىاٌٍد شی دی کپی کٍید ،ةاید فایهی را کَ داٌهّد کرده اید روی شیدی کپی کٍید .اجرای
ٌصخَ كاةم خيم ةَ غّر ىصحلیو از روی خافظَ فلع خّاٌدٌی در خال خاطر اىکانپذیر ٌیصث.
اشحفاده از ٌصخَ ىّكحی ٌ NVDAیز ىی جّاٌد ةَ غٍّان یک گزیٍَ (ىثال ةا ُدف آىّزش یا ٌيایض) طایان جّجَ ةاطدُ .ر چٍد ُر ةار
راهاٌدازی  NVDAاز ایً غریق ،ىی جّاٌد ةصیار وكحگیر ةاطد.
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 -5هحذٍدیتّای ًسخِ ّای قابل حول ٍ هَقت
صرف ٌظر از ٌاجّاٌی در آغاز ةَ کار خّدکار ةَ ٍُگام ورود ةَ ویٍدوز و یا ةػد از آنٌ ،صخَ ُای كاةم خيم و ىّكث
ىددودیثُا را ٌیز دارٌد:
غدم كاةهیث جػاىم ةا ةرٌاىَ ُایی کَ ةا اخحیارات ىدیریحی اجرا ىی طٌّد؛ ىگر ایٍکَ خّد ٌرمافزار ُ NVDAو ةا چٍیً اخحیاراجیاجرا طّد (کَ انتحَ جّصیَ ٌيی طّد(
ٌاجّاٌی در خّاٌدن صفدَ کٍحرل خصاب کارةر )ٍُ (UACگام جالش ةرای اجرای ةرٌاىَ ای ةا اخحیارات ىدیریحیغدم كاةهیث پظحیتاٌی از دریافث ورودی از صفدَ نيصی در ویٍدوز  8و ةاالجرٌاجّاٌی در فراُو آوری اىکاٌاجی از كتیم خانث ىرور و خّاٌدن ٌّیصَ ُای جایپ طده در ةرٌاىَ ُای فروطگاه ) (Store Appsدرویٍدوز  8و ةاالجر
غدم پظحیتاٌی از کو کردن صداُای پس زىیٍَ در ویٍدوز  8و ةاالجرNVDA

ایً

ً -6صب NVDA
اگر  NVDAرا ىصحلیيا از ةصحَ داٌهّدطده ٌصب ىی کٍید ،دکيَ ٌصب  NVDAرا ةزٌید .اگر طيا پیض از ایً ،ایً پٍجره را ةصحَ اید یا
ىی خّاُید از یک ٌصخَ كاةم خيم ٌصب کٍید ،نػفا گزیٍَ ٌصب  NVDAرا از زیرىٍّی اةزارُا اٌحخاب کٍید.
پٍجره ٌصب کَ ظاُر ىی طّد جأیید خّاُد کرد کَ آیا ىی خّاُید  NVDAرا ٌصب کٍید یا ٌَُ .يچٍیً ةَ طيا خّاُد گفث کَ آیا ایً کار
ٌصخَ از پیض ٌصب طده ای را ةَ روزرشاٌی ىی کٍد یا ٌَ .طيا ةا فظردن دکيَ اداىَ ٌصب  NVDAرا آغاز خّاُید کردُ .يچٍیً در ایً
پٍجره چٍد گزیٍَ دیگر ٌیز ىّجّد اشث کَ در زیر جّطیح داده ىی طٌّدٍُ .گاىی کَ فرایٍد ٌصب کاىم طد ،پیاىی ٌيایان ىی طّد کَ ةَ طيا
خّاُد گفث کَ ٌصب ةا ىّفلیث اٌجام طد .در ایً ٍُگام ،ةا فظردن ٌ OKصخَ جازه ٌصب طدهی  NVDAآغاز ةَ کار خّاُد کرد.
طروع ةَ کار ةَ ٍُگام ورود ةَ ویٍدوز :ایً گزیٍَ ةَ طيا اىکان ىی دُد جا اٌحخاب کٍید کَ آیا  NVDAةَ ٍُگام ورود ةَ ویٍدوز ،پیض از ایٍکَ
طيا گذرواژه ای وارد کٍید ،ةَ غّر خّدکار طروع ةَ کار کٍد یا ٌَ .ایً گزیٍَ طاىم صفدَ  UACو دیگر صفدات ىدافظث طده ٌیز ىی طّد.
ایجاد ىیاٌتر روی ىیز کار  (ctrl+alt+n):ةا اشحفاده از ایً گزیٍَ ،طيا جػییً ىی کٍید کَ آیا  NVDAةرای راه اٌدازی ،ىیاٌتری روی ىیز کار از
خّدش كرار ةدُد یا ٌَ .در صّرت اٌحخاب ایً گزیٍَ ،ایً ىیاٌتر جرکیب کهید ىیاٌتر  ctrl+alt+nرا ایجاد ىی کٍد کَ ةَ طيا اجازه ىی دُد

ُر گاه کَ ةخّاُید  NVDAرا راه ةیٍدازید ،از ایً کهیدُا اشحفاده کٍید.
کپی پیکره ةٍدی ٌصخَ كاةم خيم در خصاب کارةری جاری :ایً گزیٍَ ةَ طيا اىکان ىی دُد جػییً کٍید کَ آیا  NVDAىجيّغَ جٍظیيات
(پیکرهةٍدی) کارةر را از ٌصخَ كاةم خيم در خال اجرا ةرای خصاب کارةر فػهی کَ از ٌصخَ ٌصب طدهی  NVDAاشحفاده ىی کٍد کپی کٍد یا
خیر .در صّرت جػییً ایً گزیٍَ ،پیکره ةٍدی فػهی ةرای کارةران دیگر ایً شیصحو کپی ٌخّاُد طدُ .يچٍیً پیکره ةٍدی یادطده در ةخض
پیکره ةٍدی شیصحو کَ ةرای خّاٌدن صفدَ ورودی ویٍدوز و دیگر صفدات ىدافظث طده اشحفاده ىی طّد ٌیز کپی ٌخّاُد طد .ایً گزیٍَ،
جٍِا ٍُگام ٌصب  NVDAاز روی ٌصخَ كاةم خيم ىّجّد اشث؛ ٌَ ٍُگاىی کَ طيا  NVDAرا ىصحلیيا از ةصحَ اجرایی داٌهّد طده ٌصب
ىی کٍید.
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 -7ساختي یک ًسخِ قابل حول
اگر ٌصخَ كاةم خيم را ىصحلیيا ىی خّاُید از ةصحَ داٌهّد طده  NVDAةصازید ،دکيَ ایجاد ٌصخَ كاةم خيم را فظار دُید .ةَ
ُيیً شادگی! اگر طيا ایً پٍجره را ةصحَ اید یا از ٌصخَ ٌصب طده  NVDAاشحفاده ىی کٍید ،گزیٍَ ایجاد ٌصخَ كاةم خيم را از
زیرىٍّی اةزارُای ىٍّی  NVDAاٌحخاب کٍید.
پٍجره ای کَ ةا اٌحخاب ایً گزیٍَ آطکار ىی طّد ،ةَ طيا اىکان اٌحخاب جایی را کَ ىی خّاُید ٌصخَ كاةم خيم را ةصازید
ىی دُد .ایً ىکان ىی جّاٌد پّطَ ای روی درایّ دیصک شخث کاىپیّجر طيا ةاطد یا جایی روی خافظَ فهض  USBیا اةزار كاةم
خيم دیگرُ .يچٍیً گزیٍَ ای ُصث کَ طيا ىی جّاٌید جّشع آن اٌحخاب کٍید کَ  NVDAپیکره ةٍدی خصاب کارةر وارد طده ةَ
ویٍدوز را ةرای اشحفاده در ٌصخَ كاةم خيم کپی کٍد .ایً گزیٍَ ٍُگاىی در دشحرس اشث کَ طيا ةخّاُید ٌصخَ كاةم خيم را از
روی ٌصخَ ٌصب طده ةصازید؛ ٌَ ىصحلیيا از ةصحَ داٌهّدطده  NVDA .ةا فظردن دکيَ اداىَ ٌصخَ كاةم خيم شاخحَ خّاُد طد.
ةَ ىدض ةَ اٌجام رشیدن فرایٍد ایجاد ٌصخَ كاةم خيم ،پیاىی ظاُر ىی طّد کَ ةَ طيا ىی گّید فرایٍد ىّفلیثآىیز ةّد  OKرا
ةرای ةصحً ایً پٍجره ةفظارید.

 -8آهَزش ًحَُ کار با ًرم افسار NVDA

 )8-1اجرایNVDA
اگر طيا  NVDAرا ةا ةرٌاىَ ٌصب کٍٍده ٌصب کرده اید ،اجرای NVDAةَ شادگی زدن کهیدُای  ctrl+alt+nیا اٌحخاب  NVDAاز ىٍّی
NVDAزیر ىٍّی ةرٌاىَُا در ىٍّی  Startخّاُد ةّد ). (StartMenu -> (All) Programs -> NVDA -> NVDAافزون ةر ایً،
ىی جّاٌید در پٍجره اجرا  (Run) nvdaرا جایپ کٍید و کهید ایٍحر را ةزٌید .طيا ُيچٍیً ىی جّاٌید در خانث ٌامةرده فّق ،از ةػظی گزیٍَ
ُای خع فرىانُ ،ياٌٍد  -rةرای راهاٌدازی ىجدد -q ،ةرای خروج از  NVDAو خاىّش کردن آن--disable-addons ،ةرای غیر فػال
کردن افزوٌَ ُا و چٍد فرىان دیگر اشحفاده کٍید.
ةرای ةَ کار اٌداخحً ٌصخَ كاةم خيم ،ةَ پّطَ ای کَ ةصحَ  NVDAرا در آن ةاز کرده اید رفحَ ،روی فایم  nvda.exeایٍحر ةزٌید ،یا دوةار
کهیک کٍید.اگر طيا ُیچ یک از ایٍِا را ٌيی طٍّید ،یا صدای خػای ویٍدوز ،یا چٍد آوای پاییً روٌده را ىی طٍّید ،ةدیً ىػٍاشث کَ

NVDAدارای خػایی ُصث و ةاید اخحياال یک آشیب را ةَ جّشػَ دٍُدگان ٌرمافزار گزارش ةدُیدٍُ .گاىی کَ  NVDAةرای ٌخصحیً ةار
آغاز ةَ کار ىی کٍد ،ةا پٍجره ای ةَ طيا خّشآىد ىی گّید کَ خاوی ةرخی اغالغات اونیَ درةاره کهید ىتدل  NVDAو ىٍّی
NVDAىی ةاطد( .نػفا ةخظِای ةػدی را درةاره ایً ىّطّعُا ةتیٍیدُ ).يچٍیً ایً پٍجره دارای شَ کادر غالىث زدٌی
)(checkboxاشث .کادر اونی ةَ طيا اىکان ىی دُد جا اگر ةخّاُید ،کهید  capslockرا ةَ غٍّان کهید ىتدل  NVDAجٍظیو کٍید.
دوىی جػییً ىی کٍد کَ  NVDAةػد از ایٍکَ وارد ویٍدوز ىی طّی د ةَ غّر خّدکار طروع ةَ کار کٍد یا ٌَ .ایً گزیٍَ جٍِا ةرای
ٌصخَ ٌصب طدهی  NVDAدر دشحرس اشث .کادر شّم جٍظیو ىی کٍد کَ آیا ةرای ُر ةار کَ  NVDAطروع ةَ کار ىی کٍد ،ایً
پٍجره خّشآىدگّیی ٌيایض داده طّد یا ٌَ.
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 ) 8-2فارسی کردى ًرم افسار
-

ةر روی آیکً اجرا شيث چپ ٌّار اةزار ىدیع ویٍدوز کهیک راشث کٍید.
ةر روی  Preferenncesکهیک کٍید آیحو  ، General Settingsاونیً گزیٍَ  Languageرا از ىٍّ زةان فارشی  Persianرا اٌحخاب
ٌيایید.

 ) 8-3فارسی کردى صذای ًرم افسار
-

ةر روی آیکً اجرا شيث چپ ٌّار اةزار ىدیع ویٍدوز کهیک راشث کٍید.
ةر روی  Preferenncesکهیک کٍید آیحو  ،Voice Settingsگزیٍَ  English-Persian ، Voiceرا اٌحخاب ٌيایید.

 )8-4دربارُ فرهاىّای صفحِ کلیذی NVDA
کهید ىتدل : NVDAةیظحر فرىانُای صفدَ کهیدی ویژه  NVDAغتارجٍد از فظردن کهید ىخصّصی کَ کهید ىتدل ٌ NVDAاىیده ىی طّد،
ةَ ُيراه یک یا چٍد کهید دیگر .از اشحثٍاُای كاةم جّجَ (کَ کهید  NVDAةا کهیدُای دیگر جرکیب ٌيی طّد) ىی جّان ةَ فرىانُای ةازةیٍی
ىحً در چیدىان صفدَ کهید روىیزی اطاره کرد .ةرای اجرای ایً فرىانُا از ةخض صفدَ کهید اغداد ،ةَ جٍِایی اشحفاده ىی طّد .جز ایً
ىّرد اشحثٍاُای دیگری ُو ُصث.
 NVDAىی جّاٌد ةَ گٌَّ ای جٍظیو طّد کَ کهیدُای  insertصفدَ کهید اغداد insert ،اصهی صفدَ کهید ،و یا  capslockةَ غٍّان
کهید ىتدل  NVDAىّرد اشحفاده كرار ةگیرٌد .ةَ غٍّان جٍظیو اونیَُ ،ر دو کهید  insertصفدَ اغداد و  insertاصهی ةَ غٍّان کهید ىتدل
NVDAجٍظیو طده اٌد .اگر طيا ةخّاُید از کهیدی کَ ةَ غٍّان کهید ىتدل جٍظیو کرده ایدُ ،يچّن شاةق یا زىاٌی کَ  NVDAاجرا ٌيی طّد
اشحفاده کٍید (ىثال ،اگر ةخّاُید capslockرا روطً کٍید در خانی کَ  capslockرا ةَ غٍّان کهید ىتدل  NVDAجٍظیو کرده اید)،
ىی جّاٌید کهید ىّرد ٌظر را دو ةار شریع و پظث شر ُو فظار دُید.

 )8-5چیذهاىّای صفحِ کلیذ
در خال خاطرNVDA ،دو ىجيّغَ فرىان صفدَ کهیدی ( کَ ةا غٍّان چیدىانُای صفدَ کهید طٍاخحَ ىی طٌّد) دارد :چیدىان روىیزی
) (Desktopو چیدىان نپحاپ .ةَ غٍّان پیضفرض NVDA ،جٍظیو طده جا از چیدىان روىیزی اشحفاده کٍد .ةا ایً وجّد ،ىی جّاٌید صفدَ
کهید را ةَ چیدىان  Laptopجغییر دُید .ایً کار را ىی جّاٌید از غریق « جٍظیيات صفدَ کهید » کَ در ىٍّی جٍظیيات NVDAیافث
ىی طّد ،اٌجام دُید.
چیدىان روىیزی از ةخض صفدَ کهید اغداد (ىاطیً خصاب) ةصیار اشحفاده ىی کٍد .ةرای اشحفاده از ایً ةخض صفدَ کهید ،ةاید کهید
numlockخاىّش ةاطد .غهیرغو ایٍکَ ةیظحر نپحاب ُا ةخض ىاطیً خصاب صفدَ کهید را ةَ غّر فیزیکی ٌدارٌد ،ةرخی از آٌِا ىی جّاٌٍد ةا
ٌگَ داطحً کهید  FNو فظردن اغداد و خروف ةخض راشث صفدَ کهید ( (l ،k ،j ،o ،i ،u ،9 ،8 ،7صفدَکهید اغداد را طتیَشازی کٍٍد .اگر
نپحاپ طيا ٌيی جّاٌد ایً کار را اٌجام دُد ،یا اجازه ٌيی دُد کَ  numlockرا خاىّش کٍید ،طيا ىی جّاٌید چیدىان صفدَ کهید را ةَ
چیدىان نپحاپ جغییر دُید.
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