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Megjelent a JAWS for Windows, 
a ZoomText és a Fusion 2020

Örömmel jelentjük be, hogy elérhetővé vált a JAWS, a ZoomText és a ket-
tőt egyesítő Fusion szoftverek új, 2020-as főverziója. Mindhárom program
teljes körű magyar nyelvi támogatással bír és másfél havonta fog frissítése-
ket kapni, ahogyan azt a 2019-es szoftver verzióknál már megszokhatták a
felhasználók.

A JAWS és a Fusion 2020 egyik legjelentősebb újdonsága, hogy immáron
lehetővé teszik több nyelv telepítését is. Az amerikai angol nyelv mindig tele-
pítésre kerül, emellett pedig tetszőleges számú támogatott nyelv választható
ki a felhasználó igénye szerint. A telepített nyelvek között bármikor könnye-
dén lehet váltani a menürendszeren keresztül. Ez a lehetőség elsősorban
azok számára hasznos és javasolt, akik több nyelven is használják a
Windows-t és/vagy a különféle alkalmazásokat.

Az OCR szolgáltatás által használt felismerő motor, az OmniPage frissült a
20-as verzióra, ezáltal pontosabbá téve az optikai karakterfelismerést. Ha az
igény szerinti beszédfunkció aktív, akkor már tetszés szerint ki- bekapcsol-
hatók a JAWS hangjai. A Windows 10 alatt futó ún. univerzális alkalmazások
használhatósága is sokat fejlődött azáltal, hogy bevezetésre került egy új
kurzorfajta. Ez kiváltja az érintő kurzor használatát és ugyanolyan módon
érhető el, mint a JAWS és a láthatatlan kurzor. A webes űrlapok vezérlőele-
meinél jelentősen csökkent a szövegismétlés mind a beszédben, mind pedig
a Braille-kijelzésben.

ÚJság az újságban

- Vakok Világa sík 4620 Ft
- Vakok Világa Braille: 4095 Ft
- Vakok Világa elektronikus 1890 Ft
- Vakok Világa hangos (mp3) 1890 Ft
- RTV Braille: 6285 Ft előfizetési díjon vásárolható meg.
Részletes tájékoztatás az előfizetéssel kapcsolatosan Szitás Anett munka-

társtól kérhető az elofizetes@mvgyosz.hu e-mail címen.
dr. Nagy Sándor elnök
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Az internetes böngészés során jóval kevesebb felesleges üzenet hangzik
el egy-egy vezérlőelemre történő navigáláskor. Most már a virtuális kurzor
külön-külön az egyes lapfüleken is ki- és bekapcsolható a Google Chrome
böngészőben. Így a JAWS megjegyzi és be is jelenti, ha a Chrome egyes
böngészőfülein ki- vagy bekapcsolta a virtuális kurzort.

Mostantól konfigurálható, hogy a JAWS megjelenítse-e a vezérlő karakte-
reket a Braille-kijelzésben vagy sem. Alapértelmezetten szűrésre kerülnek a
különféle vezérlőjelek.

Frissült a Harpo meghajtó programja, ezáltal támogatottá vált az új
BraillePen 14 Braille-eszköz is.

Komoly optimalizáláson ment át a ZoomText, ennek köszönhetően a
korábbi változatokhoz képest sokkal gyorsabbá és stabilabbá vált a 2020-as
verzió.

Mostantól a ZoomText a 64 bites Windows rendszereken 64 bites alkal-
mazásként fut, ezzel jelentősen növelve a teljesítményt.

Az új telepítőkészletek az INFOALAP honlapján érhetők el.
Azon felhasználóinknak, akik az ország licenc program keretében egyete-

mes hitelesítő kódot kértek, nem szükséges új licencet igényelniük, mert az
a meghosszabbított egyéves periódusa alatt megjelenő valamennyi támoga-
tott szoftver verziófrissítését hitelesíti. Akik azonban még nem vették igény-
be az ingyenes licencet, éljenek ezzel a lehetőséggel, és egy egyszerű
webes űrlap kitöltésével igényeljék a használni kívánt szoftverhez a hitelesí-
tési kódot az ország licenc weboldalán: 

http://akadalymentes.magyarorszag.hu
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Kérjük, hogy kérdéseikkel és észrevételeikkel forduljanak bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz.

Elérhetőségeink az alábbiak: telefon: +36(1)273-3188, +36(70)295-9288,
e-mail: helpdesk@infoalap.hu.

Bízunk benne, hogy ismét egy olyan JAWS, ZoomText és Fusion változa-
tot tudunk a magyar látássérült felhasználók rendelkezésére bocsátani, mely
az élet minden területén, a munkavégzésben, a tanulásban és a mindenna-
pi életvitelükben egyaránt a segítségükre lesz.

Informatika a Látássérültekért Alapítvány

Vakok számára fejlesztettek okostelefon-billentyűzetet 
a bécsi Műszaki Egyetem (TU) kutatói

A telefonok hátára
illeszthető szerkezet
segítségével a Braille-
írással írók percenként 20
szót gépelhetnek be –
közölte hétfőn a TU. Az
eszköz Bluetooth kapcso-
laton keresztül kommuni-
kál a telefonnal.

Az Oskar névre keresz-
telt Braille-billentyűzet
alapja egy nyolc billentyű-
vel operáló rendszer, melyre a látássérült emberek számára kialakított spe-
ciális billentyűzetek is épülnek.

„Hasonlóan a zongorán több ujjal egyidejűleg leütött akkordhoz, ezen a bil-
lentyűzeten is több gomb egyidejű megnyomásával hoz létre egy betűt a fel-
használó” – mondta Johannes Strelka-Petz, aki diplomamunkája keretében
dolgozott a billentyűzet fejlesztésén.

A projektet a társadalmi ügyekért felelős osztrák minisztérium WINTEC
tudományos díjjal tüntette ki. A technológia leírása online szabadon hozzá-
férhető.

https://www.origo.hu/hirmondo/tudomany/20191001-vakok-szamara-fej-
lesztettek-okostelefonbillentyuzetet-osztrak-kutatok.html


