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Mówiąca przeglądarka internetowa Intelligent Web Reader.

- Pobierz mówiącą przeglądarkę internetową

Sposób działania Intelligent Web Reader
Mówiąca przeglądarka Intelligent Web Reader odczytuje strony
internetowe poprzez wbudowany syntetyczny głos (syntezator mowy IVONA).
Posiada także możliwość powiększania czcionki zamieszczonego tekstu,
dzięki czemu jest odpowiednim narzędziem dla osób starszych i
słabowidzących. Inteligentne mechanizmy prezentacji, dzielące stronę na
logiczne fragmenty (tzw. &bdquo;punkty&rdquo;) dają doskonałe wyobrażenie o
układzie graficznym strony. Natomiast poruszanie się po stronie
internetowej za pomocą &bdquo;mówiącej&rdquo; przeglądarki odbywa się standardowo
poprzez skróty klawiszowe.
Przeglądarka posiada szereg istotnych
zalet, dzięki którym poruszanie się po stronach internetowych jest
bardzo proste i szybkie:

- nie wymaga żadnego specjalistycznego oprogramowania
- jest samodzielnym programem, który można łatwo i szybko zainstalować
- można nauczyć się jej obsługi w ciągu kilkunastu minut dzięki wbudowanemu samouczkowi
- ma wbudowany syntezator mowy IVONA, głos Jacek
- ma wbudowaną funkcję automatycznego uaktualniania
- nie wymaga szybkiego łącza internetowego - synteza odbywa się na komputerze użytkownika
- obsługuje klawisze dostępu, tzw. accesskey
- jest BEZPŁATNA
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Pobierz najnowszą wersję bezpłatnej mówiącej przeglądarki internetowej Intelligent Web Reader .

Instrukcja obsługi
Postępując zgodnie ze wskazówkami &bdquo;mówiącego&rdquo; instalatora oraz
samouczka nauczysz się obsługiwać IWR w ciągu kilkunastu minut. Po
instalacji przeglądarki zawsze możesz ją uruchomić za pomocą skrótu
klawiszowego Control + Alt + I jak Iwona. Jeśli korzystasz ze
screenreadera na czas pracy z &bdquo;mówiącą&rdquo; przeglądarką wyłącz go.

Główne skróty klawiszowe:

- Enter &ndash; wybiera aktualnie czytany link.
- Control plus Spacja &ndash; wstrzymuje i wznawia czytanie.
- Strzałki prawo i lewo &ndash; pozwalają na przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi punktami.
- Strzałki góra i dół &ndash; pozwalają na przemieszczanie się do kolejnej części tekstu wewnątrz
punktu.
- F7 &ndash; powiększa czcionkę na stronie.
- F8 &ndash; zmniejsza czcionkę na stronie.
- Control
plus O jak Olga &ndash; otwiera okno dialogowe, gdzie należy wpisać adres
strony internetowej (jeśli nie widnieje na liście stron
udźwiękowionych).
- Control plus G jak Grażyna &ndash; powraca na stronę startową przeglądarki, czyli listę stron
obsługiwanych.
- Control plus T jak Teresa &ndash; uruchomia samouczka.
- Alt plus strzałki lewo, prawo - pozwala na cofnięcie się do poprzedniej strony.

Informacje techniczne
System operacyjny: Windows.
Wymagane miejsce na dysku: ok 90 MB.
Wielkość pliku do pobrania z internetu: około 55 MB.
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